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İNŞAAT HUKUKUNDA BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI 

Aysel TÜRK1 

ÖZET 

Ticari işlemlerde ilk başlarda iktisadi ve ekonomik faaliyetler, yapılan 
sözleşmeye uygun olarak gereği gibi yerine getirilememesi ya da hiç ifa edilememesi 
rizikosuna karşı “bireysel teminat” verilerek çözümlenmekteydi. Ancak zaman 
içerisinde ticari işlerin yoğunluk kazanmasıyla bireysel teminatlar yetersiz kalmış, 
özellikle makalemizin konusu olan inşaat hukuku-inşaat sektöründe- banka garantileri 
ya da banka teminat mektupları ile bu sorun çözüme ulaştırılmıştır. Banka teminat 
mektubu üçüncü kişinin fiilinin taahhüdü niteliğinde garanti sözleşmesi/teminat 
mektubu olarak hukuk sistemimizde kabul edilmiştir. Bu teminat mektubu ile iş 
sahibine (“muhatap”) güven verilmektedir. Teminat mektupları, gayri maddi kredi türü 
olarak görülmektedir. Banka teminat mektupları, ülke içinde ve dışında bulunan gerçek 
ve tüzel kişiler lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi ve 
benzer konularda iş sahibine hitaben verilen ve söz konusu yüklenimin yüklenici ( 
“lehtar”) tarafından ifa edilmemesi ihtimalinde “mektup tutarının kayıtsız şartsız 
ödenmesi taahhüdünü içeren” güvence niteliğinde belgelerdir. Banka teminat 
mektupları, yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği yükümlülüğü, iş sahibi lehine banka 
tarafından verilen güvencelerdir. Ayrıca banka teminat mektubu,  talep edilen tutarla 
sınırlı olarak bankaların ödemeyi taahhüt ettiği belgeler olarak kabul edilir. Banka 
teminat mektupları hukukumuzda özel bir kanunla düzenlenmediği gibi diğer 
kanunlarda da tanımı dahi yer almamaktadır. Dolayısıyla banka teminat mektuplarının 
tanımı, hukuki niteliği, hüküm ve sonuçları hukukumuzdaki yürürlükteki kanunlardan 
yola çıkarak izah edilememiştir. Bu sebeple de teminat mektuplarının tanımı, hukuki 
niteliği, hüküm ve sonuçları doktrin ve Yargıtay kararları ile şekillenmiştir. Bu konuda 
Yargıtay’ın iki temel içtihadı teminat mektubunun uygulanmasına yardımcıdır. İnşaat 
hukukunda özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yükleniciye yapılacak devir ve 
yüklenicinin inşaatı tamamlama borcunu garanti altına almak için taraflar teminat 
mektubu ile güvence verilmesini kararlaştırabilirler. Banka teminat mektubu, kat 
karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafları olan iş sahibi ile yüklenici arasında 
imzalamasından işin tamamlanmasına kadar geçen süreçte aksaklık yaşanmaması adına 
kullanabilecekleri teminatların başında gelmektedir. 

Bu çalışma ile amaçlanan ticari ilişkilerin güven unsurunu karşılayan “teminat 
mektuplarının” inşaat hukukundaki yansımalarını görebilmektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Banka, Garanti Sözleşmesi, Lehtar, Muhatap, Riziko, Teminat 
Mektubu 

 
1 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans 
Öğrencisi, 2020. 
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BANK LETTERS OF GUARANTEE IN TURKISH LAW 

ABSTRACT 

 

 

In trade transactions the economic activities, firstly, were resolved by giving 
"Individual Guarantee" against the risk of default or omitting. However, with the 
intensity of transactions in time, individual guarantees were insufficient, and this 
problem was solved with “Bank Guarantees” or “the Bank letter of guarantee”, 
especially in the construction law-construction sector, which is the subject of our article. 
The bank letter of guarantee has been accepted in our legal system as a guarantee 
agreement / letter of guarantee, which is a promissory to the act of the third party. This 
letter of guarantee assures the job holder (“addressee”). The Letters of Guarantee are 
seen as a non-cash loan type. The Bank Letter of guarantee is an assurance document 
that “is promissory to be paid unconditionally” in case of to deliver of goods in favour 
of real or juridical person present at home country or abroad, to perform an action or 
redemption, and omitting the aforementioned undertaking that is specified to job holder. 
The Bank Letters of Guarantee are guarantees given by the bank in favor of the job 
holder based on the contractual obligation of the contractor. In addition, a bank letter of 
guarantee is accepted as the documents that banks promise to pay, limited to the amount 
requested. Bank letters of guarantee are not regulated by a special law in our law, nor 
are they even defined in other laws. Therefore, the definition, legal character, provisions 
and conclusions of bank letters of guarantee could not be explained on the basis of our 
law. For this reason, the Bank of letters of guarantee have been shaped by the doctrine 
and the decisions of Supreme Court of Appeal. In this regard, the two basic precedents 
of the Supreme Court helps the application of the letter of guarantee. In construction 
law, especially in the construction contract in return for flat, the parties may decide to 
provide assurance with a letter of guarantee in order to guarantee the transfer to the 
contractor and the contractor's obligation to complete the construction. The bank letter 
of guarantee is one of the guarantees they can use in order to avoid any disruption in the 
process from signing to completion of work it between the job holder and the 
contractor, who are parties to the construction contract in return for flat. 

The aim of this article is to see the reflections of "letters of guarantee" that meet the 
trust element of trade relations in construction law. 

Keywords: Bank, Contract of Guaranty, Beneficiary, Addressee, Risk, Letter of 
Guarantee 
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GİRİŞ 

Ülke içindeki ticari hayatta olduğu gibi ve milletlerarası ticari ilişkilerde de 

ticaret hayatının yoğunlaşmasıyla, bazı sorunlar da kaçınılmaz olarak ortaya çıkmıştır. 

İnşaat hukukunda yüklenicinin üstlendiği edimi hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi 

durumu temel sözleşmenin diğer tarafı olan iş sahibi için çok büyük ve geri dönülemez 

durumlara, hatta zararlara yol açabilir. Bu sorunların en başında ticaret hayatının akışını 

sağlayan ekonomik sorunlar gelmektedir. Bu sorunları çözebilmek ve güven tesis etmek 

için ticari hayatta bazı çözüm yolları arayışı doğmuştur. Kurulan sözleşmenin 

taraflarından alacaklının, borçlunun yapması gereken edimi tam ve gereği gibi 

yapmaması sonucu zararı oluşacaktır. Alacaklının zarara uğramaması ve zarara uğrama 

ihtimali içinde ticari hayatını sürdürebilmesi çok zordur. İşte alacaklının zarara 

uğraması ihtimalini önleyici olarak borçludan teminat talep edilmesi ve borçlunun da 

ayni ya da nakdi teminat vermesi ile sorun çözülür. Bu sorunların çözümündeki teminat 

da ticaret hayatında “banka teminat mektupları” aracılığıyla yapılmaktadır. Banka 

teminat mektubunu diğer kişisel teminatlardan ayıran “güvenilirlik unsuruna” göre 

bankaların hem güvenilir kurum olarak görülmesi hem de bankalardaki likiditelerinin 

(nakit para akışı ) diğerlerine oranla daha yüksek olmasıdır. Uygulamada her ne kadar 

teminat mektupları ilk yazılı talep üzerine düzenlenebilse de artık teminat mektuplarının 

talep ve diğer işlemleri  “e-teminat mektubu” şeklinde 21.02.2019 tarihinden itibaren 

çevrimiçi olarak da yapılabilmektedir. Elektronik İmza Kanunu’nun 5. maddesinin 2. 

fıkrasında yer alan “teminat sözleşmeleri” ibaresi “banka teminat mektupları dışındaki 

teminat sözleşmeleri” şeklinde değiştirildi. Buna göre “Güvenli elektronik imza, elle 

atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur. Kanunların resmî şekle veya özel bir 

merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri (banka teminat 

mektupları hariç) güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.” 

Ayrıca teminat mektubu verilen alacaklı zaman ve emek harcamadan bu teminat 

mektuplarını paraya çevirebilmektedir. 

Teminat mektupları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanılıyor 

olmasına rağmen, bu konuda henüz kanuni bir düzenleme yoktur. Bu sebeple de taraflar 

arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü noktasında ne doktrin ne de Yargıtay 

kararlarında bir birlik sağlanabilmiş değildir. Uyuşmazlıklara çözüm noktasında tek 

sağlıklı veri Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarıdır. İçtihadı Birleştirme Kararlarına 

göre banka teminat mektupları ve dolayısıyla ticari hayatta şekillenmeler yaşanmıştır. 
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Aynı şekilde kanunda inşaat sözleşmesinin de tanımı yapılmamıştır. Ancak TBK 

m.470-486 maddelerinde düzenlenen “Eser Sözleşmesi “olarak kabul edilmektedir. 

Buna göre İnşaat /Eser Sözleşmesi TBK’nın 470. maddesinde “Eser sözleşmesi, 

yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel 

ödemeyi üstlendiği sözleşmedir” şeklinde tanımlanmaktadır. Biz de makalemizde inşaat 

hukuku bağlamında teminat mektubunun tanımı, tarafları ve tarafların ehliyeti, teminat 

mektubu türleri, hukuki niteliği, benzer kurumlardan farkı, teminat mektubu ilişkisinin 

kurulması ve sözleşmenin şekli, tarafların borcu, teminat borcunun paraya çevrilmesi ve 

sona ermesini inceleyeceğiz. Bu sebeple de makalemizi inşaat hukuku açısından ele 

aldığımız için, makalemizde lehtar olarak “yüklenici”, garanti alan olarak “banka” ve 

muhatap olarak “iş sahibi” terimleri kullanılarak anlatım sağlanmıştır.  Özellikle de yeni 

bir uygulama olan “e-teminat mektubu” uygulamasının yukarıda saydığımız yönlerden 

avantaj ve varsa dezavantajlarına değinilmiştir. Makalemizde garanti veren “banka”, 

garanti alan “arsa sahibi/iş sahibi” ve lehtar olarak “yüklenici” ifadeleri kullanılacaktır. 

Bu makale ile hedeflenen, tüm ticari hayatta olduğu gibi “inşaat hukuku” alanı içinde de 

teminat mektubunun kullanımı ve getirdiği hukuksal durumların incelenmesidir. 
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I. TEMİNAT MEKTUBUNUN TANIMI VE UNSURLARI 

A. Tanımlama 

Teminat ifadesi yani “güvence” ya da “garanti verme” inşaat sektöründe sık 

başvurulan bir kavramdır. Türk Hukuku’na göre teminatlar konularına göre ayni ve 

şahsi teminat olarak incelenir. Ayni teminatlarda alacaklının, borçluya ya da üçüncü bir 

kişiye ait malvarlığı unsurları üzerinde herkese karşı ileri sürülebilen bir hak sahibi 

olması amaçlanmaktadır. Buna karşın şahsi teminatlarda ise borcun ifa edilmemesi 

rizikosu bulunduğundan borçlu dışında kalan bir kişi tarafından (“banka”) bu riziko 

üstlenilmektedir. Banka teminat mektupları da şahsi teminatlardandır. Teminat 

mektupları sıklıkla teminat senetleri ile karıştırılmaktadır. Teminat senetleri Türk ticaret 

kanununda ve borçlar kanununda bir kıymetli evrak niteliği taşımayan ancak sözleşme 

güvencesi için iş ve hukuk alanlarında yaşam bulan bir belge olarak görülmektedir. Bu 

sebeple ticari kuruluşların kullanabilecekleri krediye karşılık olarak bankalarda 

bulundurdukları müşteri çeki ve senetleri teminat senetlerine örnek gösterilebilir. Oysa 

teminat mektupları ise bir kimsenin belirli bir iş yapabileceğine ilişkin bankalar 

tarafından o kişi ile iş yapacak olan iş sahibine verilen ve parasal değeri olan güvence 

niteliğinde belgelerdir. Bu güvence senetleri (“teminat mektupları”) ancak rizikonun 

gerçekleşmesi durumunda güvence verilen tutar ile sınırlı olarak paraya çevrilen 

senetlerdir. Teminat mektubu tanımı ise hiçbir kanun maddesinde yer verilmemiş 

olduğundan tanım yapma konusunda hukukumuzda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu2, 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel tebliğ3, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m.1284 

vd. ,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu5 gibi kanunlardan ve İçtihadı Birleştirme 

Kararlarından faydalanılmaktadır. 

Kamu İhale Kurumu ve Devlet İhale Kurumu verilerinden de yararlanılarak bir 

tanım yapılmaktadır. Buna göre “Gerçek veya tüzel kişilerin lehine olarak, bir malın 

teslim edilmesi, bir işin görülmesi ya da bir borcun ödenmesi gibi durumlarda, 

kararlaştırılan vadenin yerine getirilmemesi durumunda, kararlaştırılan bedelin şartsız 

olarak ödenmesini “teminat mektubu” olarak borçlu tarafın taahhüt ettiği kredi 

çeşididir”.6 Örneğin arsa sahipleri, yapmış oldukları kat karşılığı inşaat sözleşmesini 

 
2 5411 sayılı Kanun, (RG.1.11.2005,S.25983; C.45). 
3 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ (Sıra No:15), (RG. 20.02.2004,S.25379). 
4 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,( RG. 4.2.2011,S:27836 C.50). 
5 4734 saylı Kamu İhale Kanunu,( RG. 4.1.2002,S:24648,C.42). 
6 DURMAZ, Bora :“Banka Teminat Mektuplarının Ödeme İstemiyle İbrazı”, İstanbul 2016,s.54, 
(ÖNDER, Bengisu: Türk Hukukunda Banka Teminat Mektupları, Ankara2020, s.22 nakliyle). 
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garanti etmek adına ve yükleniciye devrettikleri arsa paylarının karşılığı için her 

yükleniciden teminat senedi veya teminat mektubu talep edebilirler. Teminat 

mektubu; yüklenicinin inşaat projesini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde 

sözleşmeyle kararlaştırılan miktarla sınırlı olarak iş sahibine banka tarafından talep 

etmesi halinde bedelin kayıtsız şartsız ödeneceğinin taahhüt edilmesidir. Akyazan‘da 

banka teminat mektubunu “ Borçlunun alacaklıya karşı üzerine aldığı bir edimi yerine 

getirmemesi halinde, belirli bir miktar parayı alacaklının ilk talebinde ona derhal 

ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğine dair bir banka tarafından verilen mektup” olarak 

tanımlamaktadır7. BARLAS ise “Borçlunun alacaklıya karşı üzerine aldığı bir edimi 

yerine getirmemesi halinde, belirli bir miktar parayı alacaklının ilk talebinde ona 

derhal ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğine dair bir verilen mektup” şeklinde 

tanımlamaktadır8. 

Yargıtay’ın ilk 1967 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararlarında (İBK) 9  teminat 

mektuplarını, üçüncü kişinin fiilini üstlenme niteliğinde ve mektubu verenin 

taahhüdünü esas sözleşmeden tamamıyla bağımsız olan “Garanti Sözleşmesi” olarak 

nitelendirmiştir. İkinci İçtihadı birleştirme kararında (İBK) da ise gümrük idaresine 

hitaben verilen kararda “idarenin yazılı isteği üzerine derhal herhangi bir itiraz veya 

hüküm istihsaline mahal kalmaksızın” ödeneceği kaydı yer alan teminat mektubunu 

TBK m.128’de düzenlenen üçüncü kişinin fiilini taahhüt niteliğinde garanti sözleşmesi 

olduğu hakkında görüş belirtmiştir10. Arkan’a göre sadece bu içtihattaki gibi somut 

olayda garanti sözleşmesi olarak kabul edilir ve kefalet olarak nitelendirilmesinde 

herhangi bir sakınca yoktur11. Başara da banka teminat mektuplarının hakkında kanuni 

düzenleme olmasa da her iki YİBK kararlarından yola çıkarak garanti sözleşmesi 

niteliğinde olduğu kanaatindedir12. Yargıtay’ın banka teminat mektuplarını, garanti 

 
7 BARLAS, Nami: Türk HUKUK Sisteminde Banka Teminat Mektupları, İstanbul 1986, s.8. 
8 BARLAS, s.8. 
9 YİBK 13.12.1967 T. ve E. 66/16, K.67/7, ( RG. 5.4.1968 ) . 
10 YİBK 11.6.1969 T.ve E.69/4,K.96/6 ,  (RG. 3.10.1969) . 
11 YİBK 11.6.1969 T.ve E.69/4,K.96/6,( RG. 3.10.1969, S.13317), (ARKAN, Sabih :” İnşaat 
Sözleşmelerinde Teminat Mektupları”, İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular 
İçin Ortak Seminer, Ankara,18-29 Mart,2.B. ,Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 
1996,s.311 nakliyle). 
12 BAŞARA, İzzet: “Banka Teminat Mektubunun Hukuki Niteliği”, TBB Dergisi, S.83,2009,s.307-308 ,(  
TBB dergisi Baro Birlik Veri Erişim Tabanı: 26.04.2020). 
TBK’da Kefalet sözleşmesi: “Kefalet sözleşmesi, borçlunun borcunu ifa etmemesi halinde, bundan kişisel 
olarak sorumlu olacağını alacaklıya karşı taahhüt ettiği bir sözleşme olarak tanımlanmıştır. Ayrıca eski 
Yargıtay Kararları ve doktrinde banka, muhatabın hiçbir zarara uğramayacağını değil, lehtarın 
taahhüdünü yerine getirmemesi halinde muhatabın, teminat mektubu sözleşmesinde yer alan miktara 
kadar uğrayacağı zararları karşılayacağını taahhüt etmekteydi ve “borçlu ile birlikte müteselsil kefil” 
sıfatı ile sorumluluk altına girdiğine de yer vermekteydi ,Ticaret Dairesi 28.12.1961,1704/4701, (Son 
içtihatlar 1962,s.5122). 
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sözleşmesi olarak nitelendirmesinin sebebi teminat mektubunun metninde geçen 

“protesto keşidesine, hükme, borçlunun rızasını almaya gerek olmaksızın ilk yazılı 

talepte derhal ödeme…” ifadelerinin olmasıdır13. Ancak İBK’na konu teşkil eden ve 

konu ile ilgili TBK m.128’e giren ve mahkeme kararlarına konu olan durumlarda banka 

teminat mektupları garanti sözleşmesi olarak görülür14. Yoksa bankalar kefil de olabilir 

garanti veren de olabilirler. Bir kararda Yargıtay15 içinde “kefalet” kelimesi geçmesine 

rağmen, anılan belgeyi garanti niteliğindeki teminat mektubu olarak görmesinin de 

sebebini İBK kararları ve TBK m128 teşkil etmektedir. Teminat mektubu kavramı, 

kefalet niteliği ve garanti niteliğini de kapsayıcı bir kavramdır. Yargıtay’ın 1967 ve 

1969 yıllarında verdiği İBK’larından sonra teminat mektubu ile garanti sözleşmesi aynı 

ifade olarak görülmektedir. Buna paralel olarak garanti sözleşmelerinin kanuni 

düzenlemeye sahip olmadığından hareketle Yargıtay, 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu’nun TBK m.128’de düzenlenmiş olan üçüncü kişinin fiilini üstlenme kurumuna 

göre değerlendirilmesi ve zorunlu unsurların da bu içtihada göre belirlenmesi zarureti 

doğmuştur. TBK m. 128. maddesi “Üçüncü bir kişinin fiilini başkasına karşı üstlenen, 

bu fiilin gerçekleşmemesinden doğan zararı gidermekle yükümlüdür.” şeklindedir. Bu 

Kanun maddesinden hareketle garanti sözleşmesinin tanımını Stammler “Bir kişinin, 

başkasının kazanç temine yönelik teşebbüsünü takviye ve teşvik için o teşebbüse bağlı 

riski ivazsız olarak bir mukavele ile tamamen veya belirli sınırlar dâhilinde üzerine 

aldığı sözleşme” olarak tanımlamaktadır16. Ayrıca Yargıtay, banka teminat mektuplarını 

“garanti sözleşmesi” olarak gördüğü için geçerlilik süresine ilişkin veride TBK m. 

128/f.II’den faydalanmaktadır. Buna göre “Belirli bir süre için yapılan üstlenmede, 

sürenin bitimine kadar üstlenene edimini ifa etmesi için yazılı olarak başvurulmaması 

hâlinde, üstlenenin sorumluluğunun sona ereceği kararlaştırılabilir” denilmektedir. 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu da dikkate alınarak “Uygun 

bir talebin ibrazı üzerine ödeme yapılacağı şartını içeren, adı veya tanımı nasıl olursa 

olsun imzalı herhangi bir taahhüt anlamına gelir” şeklinde garanti sözleşmesi 

tanımlanmıştır17. Tandoğan ise “bir kimsenin başkasını belirli bir hareket tarzına 

yöneltmek amacıyla bu hareket tarzından o kişi için doğacak tehlikeleri kısmen veya 

tamamen üzerine alması borcunu doğuran bağımsız bir sözleşme olarak” garanti 

 
13  REİSOĞLU, Seza: Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler, Ankara 1990,s.5. 
14 REİSOĞLU, s.8 dpn.12. 
15 Y.12.HD. 21.03.1989 8521/3949 ve YHGK.19.10.1988 3-668/811 (YKD. Haziran 1989,s.778 ) 
,(REİSOĞLU, Banka Teminat, s.7 naklen). 
16 STAMMLER, R. : Der Garantivertrag ,(DOĞAN, s.17 naklen).Stammler, garanti sözleşmesinin 
unsurlarından ilk kez bahseden kişidir. 
17 DOĞAN, s.18. 
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sözleşmesini tanımlamıştır18. Sözleşme taraflarının, sözleşmenin niteliği hususunda 

yaptıkları vasıflandırma değil, doktrin ve uygulamanın kabul ettiği vasıflandırma esas 

alınmaktadır. Doktrin ve uygulamadaki garanti sözleşmeleri için kabul edilen unsurları 

taşımayan bir sözleşme de geçerli olacak , ancak teminat mektubu olarak görülen 

garanti sözleşmesi artık garanti sözleşmesi değil, başka bir teminat sözleşmesi olarak 

geçerli kabul edilecektir. 

Bu tanımlamalardan hareketle özellikle inşaat hukukunda da kullandığımız 

teminat mektubunun bir garanti sözleşmesi olarak nitelendirilebilmesi için bulunması 

gereken unsurların neler olduğuna bakalım: 

B. Unsurları 

1) Belli Bir Hareket Tarzına Yöneltmek 

Garanti sözleşmesinde garanti verenin (banka) garanti alanı (iş sahibini) belli bir 

davranışa yöneltmesi amaçlanmaktadır. Garanti sözleşmesini diğer teminat 

sözleşmelerinden ayıran en temel özellik, sözleşmeyle belirli bir sonuca varmak için 

belirli hareket tarzına yönlendirmek hedeflenmektedir 19.  İş sahibinin de bu yapılan 

hareket neticesinde (örneğin müteahhidin inşaatı zamanında yapmaması durumunda)  

kusuru yoksa banka teminat mektubunu karşılamayı taahhüt etmektedir. Garanti alanın 

kusurlu hareketi neticesinde riziko meydana gelmişse, garanti veren banka ödeme 

yapmaktan kaçınabilir20. 

2) Belirli Bir Riskin Üstlenilmesi 

Teminat mektubunun garanti sözleşmesi olarak görülebilmesi için belirli bir 

riskin varlığı gerekir. Çünkü garanti sözleşmesinin doğumu ancak riskli sözleşmelerde 

olabilmektedir.  Belirli bir riskin üstlenilmesine, geçici teminat mektuplarında ihale 

üzerine kaldığı halde yüklenicinin sözleşmeyi imzalamaması veya kesin teminat 

mektubunu vermemesi örnek verilebilir. Riski geçici teminat mektuplarında ihaleyi 

kazanan yüklenicinin iş sahibi ile sözleşmeyi imzalamaması durumunda iş sahibine 

belirli tutarı ödemeyi garanti etmesiyken; kesin teminat mektuplarında risk, garanti 

alanın (arsa/iş sahibi ) yüklenici ile yaptığı sözleşmeye göre beklediği sonucu 

alamaması durumudur. Garanti edilen riskin TBK m.27 gereği kanunlara, kamu 
 

18 TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku-Özel Borç İlişkileri, C. II,3.B. ,Ankara 1987, (ARKAN, s.311 
naklîyle) .  
19 BAŞARA, s.305. 
20 REİSOĞLU, Banka Teminat, s.17. 
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düzenine,  ahlak ve adaba aykırı olmamalı ve suç oluşturabilecek unsurları içermemesi 

gerekir21 (Örneğin yüklenicinin resmi belgede sahtecilik yapması).  Bu riskin banka 

teminat mektubu ile teminat altına alınabilmesi için yüklenici ile iş sahibi arasındaki 

kurulan temel ilişkiden bağımsız, objektif olarak gerçekleştirilebilir ve belirlenebilir 

nitelikte olması gerekmektedir. Buna göre riskten bahsedebilmek için aşağıdaki 

faktörler mevcut olmalıdır: 

a) Belirlenebilirlik  

Önemli olan garanti verenin;  yani bankanın üstlendiği riskin belirli olmasıdır. 

Burada belirlenebilir olmadan kast edilen belirli parasal meblağı (likidite) 

göstermesinden ziyade hesaplanabilir olmasıdır. Parasal değer gösterme zorunluluğunun 

bulunmaması onun belirlenebilir olmasını etkilemez. Tarafların hem hangi ilişkiden 

kaynaklanabilecek riskler olduğunu hem de riskin kendisini önceden belirlemesi 

gerekir22. Yargıtay, bu konuda bütün ilişkilerden doğabilecek risklerin tek bir teminat 

mektubu ile güvence altına alınamayacağını ve sadece garanti sözleşmesi ile ortaya 

çıkan “o hukuki ilişkiden doğan riskleri için” kabul etmiştir. Kararında “…dava konusu 

teminat mektuplarının davacı şirketin, davalıdan satın alacağı malın teminatını teşkil 

etmek üzere davalıya verildiği bu nedenle veriliş amacı dışında paraya çevrilmesinin 

mümkün olmadığı” şeklinde hüküm verilmiştir23. Bu nedenle taraflar arasında ne kadar 

hukuki ilişki varsa o kadar teminat mektubu yapılmalıdır. Aynı şekilde risk önceden 

belirlenebilmelidir. Hangi risklerin garanti edildiği, önceden ve tereddüte yer 

vermeyecek biçimde belirlenmesi ve belirtilmesi gerekmektedir. Riskin belirlenmesinde 

doğmuş ve doğması muhtemel olan riskler garanti edilmelidir. Riskin önceden 

belirlenmesinin bir amacı da teminatın amaç dışı kullanımını önlemesidir24. 

b) Bağımsızlık  

Yüklenici ile iş sahibi arasındaki temel ilişkiden ayrı düşünülmesidir. Hatta 

temel ilişki geçersiz olsa bile garanti sözleşmesi geçerliliğini koruyacaktır. 

  

 
21 REİSOĞLU, Banka Teminat, s.13. 
22 BAŞARA, s.305. 
23  YHGK T.06.11.2018 ve E.2018/19-689, K.2018/1624 , (Kazancı Veri Erişim Tabanı: 05.09.2020  ). 
24 ŞAFAK, Elvan :”Teminat Mektubu ve Teminat Akreditiflerinin Uluslararası Ticaret hukuku Açısından 
Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010,s.9. 
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c) Objektiflik  

Hiç kimseye belirlenen riskin tereddüt uyandırmayacak şekilde olmasıdır. Bir 

olayın gerçekleşmesi, objektif olarak imkânsız (beklenmeyen hal veya mücbir sebep) ya 

da tam gerçekleşeceği kesin ise riskten söz edilemez. Taahhüt edilen riskin kapsamı 

açık bir şekilde anlaşılabilmelidir25.Örneğin yüklenicinin üstlendiği inşaatı deprem 

nedeniyle tamamlayamaması ya da inşaatı tamamlaması durumlarında risk 

gerçekleşmemiş olacaktır. Dolayısıyla banka teminat mektubunu da iş sahibi (garanti 

alan) talep edemeyecektir. 

d) Gerçekleştirilebilirlik  

Eğer sözleşme konusu edimin gerçekleşeceği ya da gerçekleşmeyeceği objektif 

kıstaslara göre kesinlik arz etmesine rağmen taraflar bunu bilmiyorsa, garanti 

sözleşmesi yine de geçerli olur.  

Garanti altına alınan borç geçersiz bile olsa, risk taahhüdü geçerli olabilir. Banka 

onayı olmadığı sürece yüklenici ile iş sahibinin aralarındaki sözleşmenin şartlarını 

değiştirmesi, riskin kapsamını ne değiştirebilir ne de genişletebilir. Banka ancak yazılı 

bir beyan vererek sorumluluğun kapsamını genişletebilir/değiştirebilir ya da ek bir 

teminat mektubu düzenlerse riskin kapsamı genişleyebilir. Bankanın ödeme 

yükümlülüğü onay verdiği miktar ile sınırlıdır. Garanti sözleşmesiyle üstenilen risk 

kapsamında; garanti komisyonu, temerrüt faizi ve diğer masraflar dâhil değildir. 

Yargıtay’ın kararında26 da anlatıldığı üzere parasal değeri önceden belirlenmiş bir 

garanti sözleşmesi/teminat mektubu yapılmış olsa da, garanti komisyonu, temerrüt faizi 

ve diğer masraflar parasal teminat sınırını aşsa da sorumluluk devam edecektir.  

3) Bağımsız Yükümlülük Altına Girme 

Garanti sözleşmesi ile Banka, garanti alana karşı bağımsız bir yükümlülük altına 

girmektedir. Garanti sözleşmesinin konusu; iş sahibi ile yüklenici arasında kurulan 

sözleşmenin hiç ya da gereği gibi yerine getirilememesi tehlikesidir. Ayrıca banka 

teminat mektubunun konusunu ilerde doğma ihtimali bulunan bir risk oluşturmaktadır. 

 
25 EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2016,s.532. 
26 Y.19. HD. 1.2.1994 T. ve E. 1993/391 K. 1994/717, ( DOĞAN, s. 22 nakliyle).Kararda ” ;     
“…borçlular yönünden Danıştay’da ayrıca bir dava açılmış bulunmamasıyla, bankaca uygulanan 
Merkez Bankasının tebliğinin daha sonra Danıştay tarafından iptal edilmiş olmasını gerektirmeyeceğine 
banka komisyon ve sair giderler yönünden davalının temerrüde düşürülmesinden sonra banka tarafından 
davalının borçlu cari hesabına kaydedilen bu alacağa faiz işletilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına 
göre…”  şeklinde hüküm altına alınmıştır”. 
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Buradaki tehlike, risk ile ilgilidir. Bağımsızlık ile anlatılmak istenen, sözleşmenin 

varlığı ve geçerliliği başka bir sözleşmeye bağlı olmamasıdır. Temel ilişkinin geçersiz 

olması bankanın sorumsuzluğunu sağlamaz. Garanti verenin, yani bankanın 

taahhüdünün iş sahibi ile yüklenici arasındaki ilişkiden bağımsız olmasıdır. Banka 

bağımsız borç ilişkisine girse de bu soyut borç taahhüdü de değildir27.  Banka teminat 

mektupları ekonomik olarak (parasal) temel ilişkiye bağlı olmasına karşın hukuki 

açıdan temel ilişkiden bağımsızdır. Garanti sözleşmesinin bu özelliği yani ekonomik 

ilişkide bağımlıyken hukuksal ilişkide bağımsız olması onu diğer fer’i nitelikteki 

teminat amaçlı benzer sözleşmelerden (örneğin kefalet sözleşmesi) ayırt edilmesini 

sağlamaktadır. Teminat veren kişi, asıl borcun vadesi gelmesi ve geçerliliğine 

bakılmaksızın tamamen bağımsız olarak teminat borcunu üstlendiğinde, yapılan garanti 

sözleşmesi “asli” borç olarak kabul edilmektedir28. 

Yargıtay’ın verdiği bir kararında da görülmektedir ki; bankaların verdikleri 

teminat mektupları ile bankanın sorumluluğu sona ermez. Hatta edim geçerli bir temel 

borç ilişkisine sebep olmasa bile veya borç ilişkisi sona erse bile bankanın sorumluluğu 

devam etmektedir 29.  

4) İvazlılık 

Sözleşmelerden her iki tarafın da karşılıklı borç altına girmesi durumunda 

“ivazlı” sözleşmelerden; tek tarafın borç altına girmesi durumunda da “ivazsız” 

sözleşmenin söz konusu olduğu kabul edilmektedir30. 

 Her ne kadar doktrinde teminat mektupları ivazlı mı yoksa  ivazsız mı olduğu 

tartışmalı  olsa da  hem Yargıtay31 uygulamasına, hem de doktrindeki32 hâkim görüşe 

göre teminat mektupları tek tarafa borç yükleyen ivazsız sözleşmeler olarak 

görülmektedir. Banka (garanti veren) yüklenicinin borcunu hiç ya da gereği gibi ifa 

etmemesinin riskini üstlenmektedir. Ancak banka yüklenici ile iş sahibi arasında 

kurulan asıl sözleşmenin tarafı değil, sadece yüklenicinin garantörü konumundadır. İş 

sahibi bankaya karşı herhangi bir borç altına girmez. Uygulamada banka teminat 
 

27 BORAN, Demir, Nezire : “Banka Teminat Mektupları “ İstanbul 2017 Eylül , ( http://www.erdem-
erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/banka-teminat-mektuplari/  E.T: 03.04.2020). 
28 ATASOY,  Kemal : ”Garanti Sözleşmesinin Türleri, Hukuki Özellikleri ve Sonuçları” ,C.5, S.1, 
Eskişehir 2019, s.116. 
29 Y.13. HD. ,18.04.1995 T. ve E.2878, K.3954, T.18.04.1995, (Sinerji Veri Erişim Tabanı: 19.12.20202); 
Aynı yönde bir diğer YHGK,  04.07.2001 T. ve E.19-534, K.583,( Sinerji Veri Erişim Tabanı: 19.12. 
2020). 
30 DOĞAN, Teminat, s.24. 
31  Y.13. HD. T.09.06.2005 ve E.2019/5255, K.2019/10725 ,( Kazancı Veri Erişim Tabanı: 06.09.2020). 
32 REİSOĞLU, Seza: Garanti Mukavelesi, Ankara 1963,s.22. 
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mektupları için, banka belli bir komisyon bedeli karşılığında bu hizmeti sunmaktadır. 

Herhangi bir anlaşma yapılmamışsa bu komisyonu lehine teminat mektubu verilmesi 

için talepte bulunan yüklenici öder. Bankanın bu komisyonu sözleşme yaptığı 

muhataptan değil, lehine garanti vermeyi üstlendiği kişiden istemesi onu ivazlı hale 

getirmez, çünkü yüklenici garanti sözleşmesinin tarafı değildir.33 

II. TEMİNAT MEKTUBUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ 

A. Banka Teminat Mektuplarının Kefalet ve Garanti Sözleşmesi Olarak 

Nitelendirilmesi 

1) Nitelendirmenin Farklı Sonuçları 

Banka Teminat mektuplarının hukuki niteliğinin kefalet veya garanti sözleşmesi 

şeklinde kabul edilmesiyle uygulanacak hükümler ve çözümler de değişmektedir. Ancak 

Yargıtay’ın 1967 ve 1969 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararları (YİBK) 34 ile banka 

teminat mektubunun hukuki niteliği garanti sözleşmesi olarak kabul edilmiştir. Ancak 

uzun süre kefalet sözleşmesi mi garanti sözleşmesi mi olduğu tartışılmıştır. Bunun da 

sebebi: 

§ Kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli 

olmamaktadır (TBK m.583)35. Ayrıca kefilin sorumlu olacağı azami miktar 

rakamla gösterilirken, garanti sözleşmesinde ise hem şekil şartı yoktur hem de 

azami miktarın gösterilmesi zorunluluğu yoktur36, hatta bu sözleşmenin sözlü ve 

örtülü olarak da yapılabiliyor olmasıdır. 

§ Kefalet sözleşmesinde kefilin borcu fer’i niteliğinde olduğundan, 

varlığı ve geçerliliği asıl borca bağlıdır. Asıl borç herhangi bir şekilde sona 

ererse, kefilin borcu da sona ermektedir (TBK m.589/IV). Buna karşın garanti 

sözleşmesinde banka bağımsız bir yükümlülük altına girer çünkü bankanın 

yükümlülüğü başka bir borcun var olmasına, geçerli olmasına, devamına, dava 

ve takip edilebilir olmasına gibi sebeplere bağlı değildir. Asıl borç sona erse de, 

garanti verenin sorumluluğu devam eder. Sadece asıl borcu sona erdiren sebep 

rizikoyu da ortadan kaldırıyorsa bankanın yükümlülüğü sona ermektedir. Buna 

 
33 DOĞAN, s.24. 
34 YİBK 13.12.1967 T.ve E. 66/16, K.67/7, RG. 5.4.1968 ve YİBK 11.6.1969 T. ve E.69/4, K.96/6, 
(RG:3.10.1969, N.13317). 
35 TURAN, Gamze :” Garanti ve Kefalet Sözleşmeleri arasındaki Farklar ve Banka Kredi 
Sözleşmelerindeki Şahsi Teminat Niteliği”, TBBD, S.66,Ankara 2006,s.27. 
36 TURAN, s.31. 
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karşın riziko devam edip asıl borç ortadan kalksa dahi bankanın yükümlülüğü 

teminat mektubundaki miktarla sınırlı olarak devam edecektir37.Yargıtay 

uygulamasında da bankanın borcunun fer’i nitelikte olmadığı asli nitelikte 

olduğu kabul edilmektedir38. 

§ Kefalet sözleşmesinde (TBK m. 594) alacaklı, kanunen borçlunun 

iflasını öğrenince derhal kefile bildirmelidir. Alacaklı kefile derhal bildirmezse 

ya da bildirmemede kusuru olmadığını ispat etmezse kefilin zararı nispetinde 

haklarını kaybederken, garanti sözleşmesinde ise, bu konu hakkında kanunda 

hüküm yoktur. 

§ Kefalet sözleşmesinde kefil (TBK m. 585) bazı durumlarda 

borçludan teminat göstermesini ve kendisini borçtan kurtarmasını talep 

edebilirken, garanti verenin kanunen böyle bir hakkı yoktur. 

§ Kefil asıl borçlunun sahip olduğu tüm def’ileri alacağı olan 

kişilere karşı ileri sürme hak ve yükümlüdür (TBK m.591). Ancak garanti 

sözleşmesinde garanti veren için böyle bir haktan söz edilemez çünkü garanti 

yükümlülüğü asli bir borçtur. 

§ Adi Kefalette alacaklı TBK m.585/I halleri hariç borçluya 

başvurmadan doğrudan kefile başvuramazken; garanti sözleşmesinde garanti 

veren, önce borçluya başvurması gerektiğini öne süremeyecektir. 

§ TBK m.596’ya göre kefalet sözleşmesinde kefil her zaman asıl 

borçludan güvence vermesini ve borcun vadesi geldiğinde borçtan kurtarılmasını 

isteyebilirken, garanti sözleşmesinde garanti verenin böyle bir hakkı yoktur. 

Alacaklı şartlar varsa ancak genel hükümlere göre sözleşmenin feshini 

isteyebilir. 

§ TBK m. 596’ya göre kefil, alacaklıya ifada bulunduğu ölçüde, 

onun haklarına halef olur ve bu hakları asıl borç muaccel olunca kullanabilir ve 

borçluya bu anlamda rücu edebilirken, garanti verenin kanuni halefiyet hakkı 

bulunmamaktadır39. 

§ Alacaklı kefalet sözleşmesinde TBK m.592/I “Alacaklı, kefalet 

sırasında var olan veya daha sonra asıl borçludan alacağın özel güvencesi 

olmak üzere elde ettiği rehin haklarını, güvenceyi ve rüçhan haklarını kefilin 

 
37 BARLAS, s.28. 
38Y. 13 HD. T.27.04.1992 ve E.1992/305,K.1992/3896 Kararda:”…garanti sözleşmesi Fer ‘i nitelikte 
olmayan bir sözleşmedir. Garanti Veren işin tehlikesini fer’i olmayan, bağımsız bir taahhütle kısmen veya 
tamamen üzerine almaktadır. İşte bunlar garanti sözleşmesinin asli unsurunu oluşturur”.(Kazancı Veri 
Erişim Tabanı:11.09.2020) . 
39 BARLAS, s.29. 
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zararına olarak azaltırsa, zararın daha az olduğu alacaklı tarafından ispat 

edilmedikçe, kefilin sorumluluğu da buna uygun düşen bir miktarda azalır” 

alacaklının kefile karşı sorumluluğu hükme bağlanmıştır. Buna karşın garanti 

sözleşmesinde garanti alanın garanti verene karşı sorumluluğu kanunen hüküm 

altına alınmamıştır. 

§ Zamanaşımı konusunda da farklılıklar vardır: Kefalet 

sözleşmesinde asıl borcu olan kişiye karşı zamanaşımı kesilince kefile karşı da 

kesilmiş olurken; garanti sözleşmesinde ise garanti verenin bu sebeple 

zamanaşımı kesilmez. Çünkü garanti veren bankanın borcu fer’i değil bağımsız 

borçtur 40. 

§ Vadeli  (TBK m.600) ve vadesiz (TBK m.601) kefalet 

sözleşmesinde kefili koruyucu hükümler vardır ve yasa koyucu kefaletin 

genellikle ivazsız verildiği görüşünden hareket eder ve bazı koşullar 

gerçekleştiğinde kefil borçtan kurtulabilirken; garanti sözleşmesi için kanunda 

böyle bir hüküm bulunmamaktadır41. 

2) Kefalet ve Garanti Sözleşmesi Ayrımında Yararlanılacak Ölçütler 

Doktrinde banka teminat mektubunun hukuki niteliğinin garanti sözleşmesi 

olduğuna ilişkin ölçütleri 42 aşağıda anlatılmıştır. 

a) Aslilik – Fer’ilik Ölçütü 

Doktrinde kefalet ve garanti sözleşmelerinin birbirinden farklarının ortaya 

konulmasında kullanılan en temel ölçüt kişisel teminat veren kişinin borcunun fer’i mi 

asli mi olacağıdır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun kararında 43 bankanın 

borcunun asıl borçla herhangi bir ilgisinin olmadığı, ancak kefilin borcunun asıl borcun 

hukuki durumuna bağlı olarak - örneğin asıl borç sona erdiğinde kefilin borcu da 

otomatik olarak- sona ermektedir. Yargıtay kararlarında taahhüt veren bankanın 

borcunu; banka teminat mektubuna konu olan temel ilişkiden kaynaklanan asıl borcun 

hukuken geçerliliği, dava edilebilirliği ve teminat mektubunun üçüncü kişinin fiilini 

taahhüt olarak sayılması gibi hususlar etkilemeyeceği kabul edilmektedir. Taahhüt 

verenin borcu bu sayılan ölçütlerden bağımsız görülmektedir. Yargıtay, 1995 yılında 

 
40 AKYAZAN, Sıtkı: Teminat Mektuplarında Zamanaşımı, BTHD, C.8,S.1,Ankara 1975,s.5. 
41 REİSOĞLU, Banka Teminat, s.32. 
42 BARLAS, s.33. 
43 YİBK. , T.11.06.1969 veE.1969/4, K.1969/6 , (Kazancı Veri Erişim Tabanı: 20.08.2020). 
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verdiği bir başka bir kararında ise 44 ,bu ayrımı net bir şekilde yapmıştır. Bu karara göre 

de garanti sözleşmesinin fer’i nitelikte olmayan bir sözleşme olduğu ve borç ilişkisi 

garanti sözleşmesi sona erse bile garanti verenin sorumluluğu devam ettiğidir. Garanti 

verenin borcunun bağımsız olmasının sebebi garanti sözleşmesi ne asıl borç ilişkisine ne 

de garanti verilmesi için bankadan gayrinakdi kredi talep eden yüklenici ile banka 

arasındaki karşılık ilişkisine bağlı olmamasıdır. Garanti taahhüdünde bulunan kişi, 

sadece üçüncü kişinin fiilini taahhüdüne değil aynı zamanda da borcun varlığını ve 

vadesi geldiğinde ödeneceğini de garanti eder, çünkü garanti alan iş sahibinin gireceği 

borç ilişkisinden doğabilecek riskleri ve tehlike arz eden durumları da karşılamayı 

taahhüt eder. Garanti alanın garanti verene müracaat etmesi için ,asıl borçlunun hiç ya 

da gereği gibi ifa etmemiş olmasını dahi ispatlaması beklenmemektedir. 

b) Özel Menfaat Ölçütü 

Kefalet ve garanti sözleşmelerinin farklılıklarını göstermede aslilik -fer’ilik 

ölçütü yeterli görülmediği durumlarda yararlanılan ölçütlerden biridir. Garanti 

sözleşmesinin karakteristik özelliklerinden biri de garanti verenin diğer tarafı belirli bir 

hareket tarzına yöneltmekte doğrudan menfaati olmasıdır45.Teminat veren tarafın 

çıkarının olması, yapılan sözleşmenin garanti sözleşmesi olduğuna kanıt olarak 

görülmektedir. Banka garanti alan iş sahibinin girişiminden menfaat elde edeceği için 

değil, komisyon alacağı için garanti vermektedir. Bu sebeple bu görüşün uygulaması 

Yargıtay46 ve doktrinde47 mümkün görülmemektedir. 

c) Kişiye Yönelik İlgi 

Banka teminat mektuplarında banka için önemli olan lehtarın girişimi değil, 

kişiliğidir. Teminat bir kişi göz önünde bulundurularak verilmişse, kefalet; kişisel 

nitelik değil objektif nitelikte sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilmişse, garanti 

sözleşmesi olarak görülmektedir. Garanti sözleşmesi sui generis sözleşmelerden biri 

olduğu için kişisel teminat amacıyla yapılan sözleşmelerden biridir48. 

Doktrinde kişiye yönelik ölçütün banka teminat mektuplarında uygulanmasında, 

lehtarın kişiliği ön planda olacağı için kefalet hükümlerinin uygulanması gerektiği 

 
44 Yargıtay 13.HD. T.18.04.1995 ve E.2878, K.3954,( Kazancı Veri Erişim Tabanı: 20.08.2020). 
45 BARLAS, s.37. 
46 YHGK,04.07.2001.T. ve E.2001/19-534, K.2001/583 ,(ÖNDER, s.64 naklen). 
47  ARAL, Fahrettin: “Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği ve Kefaletten Farkları “, Prof. Dr. 
Fikret Eren’e Armağan, 2006 Ankara, s.142. 
48 ATASOY, s.120. 
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belirtilmiştir49. Dolayısıyla bu kıstas garanti nitelikli banka teminat mektuplarında 

uygulanamayacaktır. 

d) Ayni Teminat Ölçütü 

Bankaların yapmış olduğu kredi işlemleri nakdi ve gayrinakdi kredi işlemleri 

olarak iki farklı şekilde incelenmektedir. Ödünç para verme işlemi nakdi kredilerin 

konusunu oluştururken, üçüncü kişilere karşı üstlenilen borcun yerine getirilmemesi 

durumunda tazminat ödeme yükümlülüğü doğduğu için banka ile yüklenici arasında 

gayrinakdi kredi işlemleri söz konusu olur. Bu sebeple banka teminat mektupları 

bankaların yapmış olduğu gayrinakdi kredi türüdür50. 

e) Rızai olma Ölçütü 

Banka teminat mektupları, herhangi bir mahkemenin kararına veya borçlu olan 

yüklenicinin rızasına bağlı olmaksızın, garanti alan iş sahibinin “ilk yazılı talebi” ile 

derhal ve gecikmeksizin ödenmesini içeren taahhüt olarak kabul edildiklerinden, masraf 

yapılmadan ve hızlı şekilde paraya çevrilebilmektedir51. 

f) İvazlılık Ölçütü  

Yukarıda izah edildiği üzere hem Yargıtay hem de doktrindeki hâkim görüşe 

göre teminat mektupları tek tarafa borç yükleyen ivazsız sözleşmelerdir. 

Bu sayılan ölçütlere bakıldığı halde hukuki niteliği kesin olarak belirlenemeyen 

banka teminat mektupları garanti sözleşmesi yerine kefalet sözleşmesi olarak 

nitelendirilmektedirler. 

g) Yükümlülük Ölçütü 

Kefilin üstlendiği sorumluluk, asıl borçlunun sorumluluğundan daha farzla 

değildir. Ancak garanti verenin sorumluluğu asıl borçludan daha ağırdır. Yargıtay, 

garanti verenin borcunu  “tazmin borcu” olarak görmektedir52. Ancak yükümlülük altına 

 
49 BARLAS, s.37. 
50 ÖNDER, s.54. 
51 BAŞARA, s.302. 
52 YİBK,13.12.1967 T.ve E.1966/16 –K. 1967/7:”Garanti veren, asıl taahhüdün icrasıyla değil zarar ve 
ziyan tevdisiyle yükümlüdür.”  (RG.5 Nisan 1968,S.12867) . 
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giren, borçlunun yükümlülüğü kadar sorumluluk alıyorsa kefalet sözleşmesi olduğu 

savunulmaktadır53. Bu ölçüt, ayrım için yeterli bir ölçüt olarak görülmemektedir. 

h) Def’i ve İtirazlardan Feragat Edilmesi Ölçütü 

Teminat veren bankanın def’i ve itirazlardan vazgeçmesi, temel borç ilişkisine 

bağlı olmadığı, temel borç ilişkisinden bağımsız olarak kendi taahhüdünden sorumlu 

olacağını ve teminatın asli nitelikte olduğunu kanıtlamaktadır. Yargıtay’ın 1969 tarihli 

İBK ‘ında da aynı gerekçelerle banka teminat mektuplarının garanti sözleşmesi 

niteliğinde olduğu kabul edilmektedir54. 

B. Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği Konusunda İleri Sürülen 

Görüşler  

Teminat mektuplarının hukuki niteliği konusunda pozitif bir düzenleme mevcut 

olmadığı için doktrin ve yargı kararlarında yoğun tartışmalar bulunmaktadır. Teminat 

mektuplarının hukuki niteliği hususunda “kefalet”, “garanti”,  “sui generis 

sözleşme”(kendine özgü) ve “ayrımcı-karma nitelik” olmak üzere dört farklı görüş 

savunulmaktadır. 

1) Kefalet Sözleşmesi Görüşü 

Kefalet sözleşmesi şahsi teminat sözleşmesi olarak Borçlar Kanunu’nda m. 581 

vd. maddelerinde düzenlenmiştir. TBK m. 581 “Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya 

karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı 

üstlendiği sözleşmedir”. Bu ifadeden de anlaşılan kefilin, kefalet sözleşmesinden dolayı 

borçlu borcunu alacaklıya karşı ödemediğinde kişisel malvarlığı ile sorumlu olduğudur. 

Doktrinde de  kefalet sözleşmesi, kefilin borçlunun borcunu ifa etmemesi durumunda 

bunu alacaklıya karşı kişisel olarak ödemeyi taahhüt ettiği sözleşme olarak kabul 

edilmektedir. Doktrinde bazı yazarlarca 55 savunulan ve Yargıtay’ın eski kararlarında56 

kabul edilmiş olan bu görüşe göre banka teminat mektupları kefalet sözleşmesi olarak 

kabul edilmekteydi. Bu görüşü savunanlara göre, temel ilişkinin alacaklısının hiçbir 

zarara uğramayacağı değil, bu temel ilişkinin borçlusunun sözleşme hükümlerine 

 
53 REİSOĞLU, kefalet, s.130; REİSOĞLU (1992),s.85-86 , (ÖNDER, s.65 naklen ). 
54 TURAN, s.36. 
55 BAKAY, Ruhi: Banka Teminat Mektupları, İstanbul 1954,s.199; ÜNAY, Vecdi, Bankalarca Dış 
Ticaretin Finanse Edilmesi Usulleri, Ankara 1957,s.199 vd.(BARLAS, s.40 naklen ). 
56 Y.TD.23,1.1968T ve. E.67/1558,K.400, AKYAZAN, S. :Banka ve Ticaret Hukuku, Ankara 1972,s.177 
naklen; TD.06.12.1959 T. ve E.58,K.377;TD.30.04.1959 T. Ve E.892-K.213,TANDOĞAN, Garanti s.35 
dpn.129 naklen ,(DOĞAN, s.8 naklen ). 
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uymaması halinde, temel ilişkinin alacaklısının sözleşmede belirtilen miktar kadar 

uğrayacağı zararı taahhüt etmesidir. Temel ilişkinin borçlusunun sözleşme hükümlerine 

aykırı hareketinden söz edebilmek için kusurlu olması da beklenmez. 

Önceden banka teminat mektuplarında geçen  “ borçlu ile birlikte müteselsil 

kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla sorumlu” ifadeler banka teminat 

mektubunun hukuki niteliğinin kefalet olarak görülmesine sebep olmaktaydı57. Kefalet 

görüşüne göre risk gerçekleşmişse “ilk taleple” ödeme kaydını iş sahibi bankaya sunardı 

ve bu kaydın anlamı sadece ödeme anının tespiti olduğu için bankalar da def’i ve 

itirazları da ileri süremezdi. 

2) Garanti Sözleşmesi Görüşü 

Yargıtay’ın 1967 ve 1969 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararları58 ve doktrindeki 

bazı yazarların59 desteklediği görüş, banka teminat mektuplarının üçüncü kişilerin fiilini 

taahhüt şeklindeki garanti sözleşmesidir. TBK m. 128/I göre “Üçüncü bir kişinin fiilini 

başkasına karşı üstlenen, bu fiilin gerçekleşmemesinden doğan zararı gidermekle 

yükümlüdür”. Bankanın, banka teminat mektuplarında üçüncü kişi sayılan lehtarın 

edimini ifa etmemesi ya da mektupta belirtilen diğer risklerin oluşması durumunda,  

muhatabın uğrayacağı zararı üstleneceğini taahhüt etmesidir. Banka teminat 

mektubunun geçerliliği, üçüncü kişinin varlığına ve borcunun geçerliliğine bağlı 

değildir.  

Alman hukukunda, bankanın temel ilişkinin alacaklısı ile yaptığı sözleşmede 

“ilk talepte ödeme kaydı taşıması” bu sözleşmenin varlığını desteklediği kabul edilir. 

Ancak kefalet sözleşmelerinde de “ilk talepte ödeme kaydı ” bulunabileceğinden, bu 

görüşün aksi ispat edilebilir60. 

Yargıtay, banka teminat mektuplarını, garanti sözleşmesi olarak kabul ederken 

sadece teminat mektubu metninde yer alan “ …protesto keşidesine, hüküm istihsaline, 

borçlunun rızası almaya gerek olmaksızın ilk yazılı talepte derhal ödeme…” şeklindeki 

ifadeden dolayı garanti sözleşmesi olarak nitelendirmiştir61. Bu ifadeleri Yargıtay hem 

garanti sözleşmesi olduğu hem de bağımsız bir yükümlülük altına girdiği şeklinde 
 

57 BAŞARA; s.308. 
58 YİBK 13.12.1967 T.ve E. 66/16, K.67/7, RG. 5.4.1968 ve YİBK 11.6.1969 T. ve E.69/4, K.96/6, 
(RG:3.10.1969, N.13317). 
59 VURAL, Günal: Teminat Mektupları, ABD, C.25,S.6,Y.1968,s.973;ERMAN, Teminat Mektubu, 
s.417,(BARLAS, s.41 naklen ). 
60 DOĞAN, s.10. 
61 REİSOĞLU, Banka Teminat, s.7. 
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görmektedir. Bu sebeple aslilik-fer’ilik ölçütü banka teminat mektuplarının garanti 

sözleşmesi olarak görülmesinde en önemli kıstas olarak görülmektedir62. 

3) Ayrımcı-Karma Nitelikli Sözleşme Görüşü 

Bu görüşe göre, banka teminat mektuplarının tamamı ne garanti sözleşmesi ne 

de kefalet sözleşmesi olarak nitelendirilir. Bu görüş, başta Tandoğan olmak üzere başka 

yazarlarca da savunulmaktadır. Tandoğan banka teminat mektuplarını türlerine göre 

inceleyip her türün özelliğine göre farklı bir nitelendirme yaparak “karma-ayrımcı 

“olarak nitelendirmektedir. İlk talepte ödeme kaydının yer aldığı mektuplarda ise 

bankanın kusursuz imkânsızlık halinde dahi muhataba ödeme yapmak zorunda olması 

durumunda kefaletle birlikte garanti niteliği iç içe olduğundan” karma “ nitelikli görüş 

olarak tanımlanmaktadır63. 

Bu görüşü savunan yazarlara göre “protesto çekilmesine, hüküm alınmasına ve 

lehtarın rızasını almaya gerek olmaksızın ilk yazılı talepte derhal ve gecikmeksizin 

ödeme” şeklinde kayıtlar içeren banka teminat mektuplarında hem garanti sözleşmesi 

hem de kefalet sözleşmesi bir arada bulunabilmektedir64.  

 Garanti veren banka, üçüncü kişinin borcunun olmasına, geçerliliğine ve işin 

ifasının mümkün olup olmamasından bağımsız olarak yüküm altına girmişse garanti 

sözleşmesi olarak kabul edilirken; aksi durumda kefalet sözleşmesi olarak doktrinde 

bazı yazarlarca kabul edilmektedir  65. 

4) Sui Generis (Kendine Özgü ) Sözleşme Görüşü 

Doktrinde banka teminat mektuplarının hukuki niteliğinin ne kefalet ne de 

garanti sözleşmesi ile tam örtüşmediği, kendine özgü sözleşme olarak görüldüğü bazı 

yazarlarca ileri sürülmektedir. Bu görüş Akyazan tarafından savunulan, başka 

savunucusu olmayan, herhangi bir yargı kararı ile de kabul edilmeyen bir görüştür66. Bu 

 
62 DOĞAN, s.12. 
63 TANDOĞAN, Hukuki Mahiyet,817 vd. ;OMAĞ 330 vd. , ( BARLAS; s.42 naklen ). 
64 Aksi yöndeki görüş bkz. BARLAS;(Teminat),s.47;REİSOĞLU (Garanti),s.101. Her iki yazar da ilk 
talepte ödeme kaydının mektup metninde yer almasının sözleşmeyi garanti niteliğinde sözleşme 
yamayacağını savunmaktadır ,(ÖNDER; s.54 naklen ). 
65 TANDOĞAN, Garanti, s.32-33;BARLAS, s.46 (BAŞARA, s.310 naklen ). 
66 BARLAS, s.43. 
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görüşe göre temel fonksiyonları itibarıyla garanti ve kefalet sözleşmesi ile ötüşürken, 

hüküm ve sonuçları bakımından bu iki sözleşme ile tam olarak örtüşmemektedir67. 

Banka teminat mektuplarının tamamının kefalet veya garanti sözleşmesi olarak 

bu görüşe göre nitelendirilmesi doğru değildir, zira kanaatimize göre her bir 

sözleşmenin yukarıda sayılan özellikler dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilmesi 

gerekir. 

III. BANKA TEMİNAT MEKTUBU TÜRLERİ  

Banka teminat mektuplarının çeşitleri kanuni düzenleme olmadığı için ticari 

hayatın ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Taraflar sözleşme serbestisi çerçevesinde 

diledikleri tür ve şekilde garanti sözleşmesi ilişkisi kurabilirler. Banka teminat 

mektuplarının türleri konusunda çok çeşitli ayrımlar yapılmıştır. Bu makalemizde en sık 

kullanılan türler ele alınacaktır.   

A. Riskin Niteliğine Göre  

Riskin niteliğine göre teminat mektupları da saf garanti sözleşmeleri ve kefalet 

benzeri garanti sözleşmeleri olarak incelenmektedir68. Bu banka teminat mektupları 

garanti sözleşmesi niteliğindedir. 

a) Saf Garanti Sözleşmeleri 

Saf garanti sözleşmeleri; yüklenici ile iş sahibi arasında kurulan temel ilişki 

olmadan sadece iş sahibi ile banka arasında kurulan sözleşmelerdir. Saf garanti 

sözleşmesinde garanti veren banka işini garanti ettiği borçlunun borcundan bağımsız 

olarak borcu ödemeyi taahhüt etmektedir. Bu taahhüdü henüz garanti alan ile edimi 

garanti edilen arasında sözleşme kurulmadan yapılmaktadır. Bu sebeple saf garanti 

sözleşmeleri, yüklenicinin davranışlarından doğacak tehlikeleri kısmen veya tamamen 

üzerine alma borcunu doğuran ve temel sözleşmeden bağımsız bir sözleşme olarak 

görülmektedir 69. Bu türe bir anonim şirketin üçüncü kişilerin pay almalarını 

desteklemek için pay alanlara dönem içinde kârdan pay vereceğini garanti etmesi ya da 

özel hastanesi bulunmayan ilçeye, özel hastane açan kişi/kurulaşa belediyenin belli kar 

garantisi vermesi örnek verilebilir. Bu sebeple saf garanti sözleşmeleri daha çok kamu 

 
67 AKYAZAN; Sıtkı : “Tatbikatta Banka Teminat Mektuplarının Ortaya Çıkardığı Çeşitli Sorunlar”, 
BATİDER, C.7,S.3,Ankara 1974,s.571. 
68 DOĞAN, Teminat, s.61. 
69 DOĞAN, Teminat, s.62. 
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kurum veya kuruluşları ile yerel yönetimler tarafından kamunun bazı temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için kamusal menfaat için yatırım faaliyetlerinin aksamadan çözümüne 

hizmet etmektedir. 

b) Kefalet Benzeri (Teminat Amaçlayan )Garanti Sözleşmeleri 

Kefalet benzeri garanti sözleşmelerinin asıl amacı, borçlunun kendi edimini 

yerine getirmemesi riskine karşı muhatabı koruma amacı taşımasıdır. Kefalet sözleşmesi 

ile kefalet benzeri garanti sözleşmeleri dış görünüş itibariyle birbirine benzerlik 

gösterseler de, teminat amaçlı garanti sözleşmelerini kefalet sözleşmesinden ayıran 

nokta kefalet sözleşmesinde borçlunun borcunu ifa etmemesi durumunda kefil kişisel 

malvarlığı ile sorumlu iken, teminat amaçlı garanti sözleşmesinde ise temel ilişkideki 

borcun geçerliliğine ve varlığına bağlıdır, çünkü teminat amaçlı garanti sözleşmesi 

temel ilişkiden bağımsızdır.70 

B. Ödeme Talebinin Şekline Göre  

Ödeme talebinin şekline göre banka teminat mektubu en genel ayrımdır ve bütün 

teminat mektuplarında ortaktır. Bu da ilk talepte ödeme, şartlı banka teminat mektupları 

ve en güncel olarak e-teminat mektupları olarak incelenecektir. Bu sayılan durumlardan 

birine girmesi mektubun paraya çevrilmesi kısmında önem taşır. Buna göre: 

a) İlk Talepte Ödeme Kaydını Taşıyan Banka Teminat Mektupları 

Bu tür banka teminat mektupları “ muhatabın yazılı talebi” üzerine herhangi bir 

def’i ileri sürmeksizin derhal ödenmek zorundadır. Ödeme talebinin yazlı şekilde 

yapılması banka lehine bir durumdur. Bankaya yazılı taleple başvurulmazsa banka 

ödeme talebini reddedebilir. Banka sözlü talep üzerine de ödememe yapabilir ancak 

lehtara rücu aşamasında sorun yaşayacaktır71. Bu tür teminat mektuplarında bankanın 

esasa ilişkin bir inceleme yapma zorunluluğu yoktur. Banka ve muhatabın aksine 

lehtarın sorumluluğu ağırdır. Yüklenici iş sahibini seçerken gerekli özen ve dikkati 

göstermesi gerekmektedir. Lehtar kendini güvence altına almak için “ihtirazi kayıt” 

koyabilir. Banka önce ödeme yapıp daha sonra haksız ödeme yapmışsa dava 

 
70 ATASOY,  s.108-109. 
71 BARLAS, s.63. 
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açabilecektir. Banka ancak kendisinden kaynaklanan def’i ve itirazları ileri sürerek 

ödeme yapmaktan kaçınabilir72. 

b) Şartlı Banka Teminat Mektupları 

 “İlk talepte ödeme kaydı” taşıyan banka teminat mektupları haksız ödeme 

taleplerine sebep olabileceği için belli şartlar ihtiva eden teminat mektuplarını tercih 

etme zorunluluğu doğmuştur. Türk hukukunda sözleşmelerin şarta bağlı olarak 

düzenlenebileceği TBK’nın 170.maddesinde belirtilmiştir73. Örneğin ödeme talebi ile 

bankanın ödemesi arasında belirli sürenin geçmesi,  bankaya ödeme talebi sunulmadan 

önce yüklenicinin onayını alması, yüklenicinin görevini gereği gibi yapıp yapmadığını 

gösteren belgenin belli makam/kişiden alınması, ithal izninin alınması gibi şartlar banka 

teminat mektubunun haksız ödeme yapılmasına karşı korunabilir 74.  Ancak bu şartlar 

sağlanılarak yüklenicinin üzerindeki risk azaltılırken teminat mektubunun güven 

unsurunun zayıfladığı düşünülerek uygulamada çok tercih edilmemektedir. 

Uygulamada matbu şekilde kullanılan şartlı teminat mektuplarının üzerinde: 

“protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın, adı geçen ile 

idare arasında uyuşmazlık çıkması ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda 

yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin” ödeme yapılacağı 

yazılmaktadır. Matbu metinde yer alan bu ifadeler onu şartlı teminat mektubu yapmaz. 

Sadece garanti sözleşmesi niteliğine sahip olduğunu YİBK 1967 ve 1969 tarihli 

kararları ile göstermektedir75. 

c) e-Teminat Mektubu   

11.05.2019 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Muhasebat ve Mali Kontrol 

Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile ülkemizde 21.02.2019 tarihinden itibaren e-teminat 

mektubu uygulanmaya başlanmıştır. E-teminat mektubunun hukuki niteliği kâğıt 

ortamında hazırlanan teminat mektubu ile aynı niteliğe sahiptir. 5070 sayılı Elektronik 

İmza Kanunu’nun 5/2 fıkrasında yer alan “teminat sözleşmeleri” ibaresi “banka teminat 

mektupları dışındaki teminat sözleşmeleri” şeklinde değiştirilmiştir. 5070 sayılı 

Kanun’un 5.maddesinde  “Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî 
 

72 ÖNDER, s.35-36. 
73 TBK m.170 “Bir sözleşmenin hüküm ifade etmesi, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir 
olguya bırakılmışsa, sözleşme geciktirici koşula bağlanmış olur. Aksi kararlaştırılmamışsa, geciktirici 
koşula bağlı sözleşme, ancak koşulun gerçekleştiği andan başlayarak hüküm ifade eder.” 
74 ARKAN, s.315. 
75 YİBK T.11.06.1969 ve E.1969/4, K.1969/6, (Kazancı Veri Erişim Tabanı: 20.08.2020) ve YİBK 
13.12.1967 T. ve E. 66/16, K.67/7, RG. 5.4.1968,( Kazancı Veri Erişim Tabanı:20.08.2020). 
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sonucu doğurur. Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî 

işlemler ile banka teminat mektupları dışındaki teminat sözleşmeleri, güvenli elektronik 

imza ile gerçekleştirilemez”76 yani bu düzenlemede yapılan değişiklik ile banka teminat 

mektupları elektronik ortamda uygulanabilir hale getirilmiştir.  

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısı kapsamında, 28 

Ekim 2019 tarihi itibariyle Gümrük Genel Müdürlüğü’ne hitaben düzenlenecek teminat 

mektupları pilot uygulaması başlatılmış ve sadece Elektronik Teminat Mektubu 

Platform ile düzenlenmeye başlanmıştır. Gümrük Genel Müdürlüğü belli bir tarihten 

itibaren kâğıt ile teminat mektubunu kabul etmeyeceklerini söylemiştir. Daha sonra 

diğer kamu kurumlarının da bu yönteme geçiş yapması planlanmıştır. Kâğıt üzerinde 

gerçekleştirilen teminat mektuplarında; sahte olması, imza yetkilerinin teyide muhtaç 

olması, teslim ve saklama zorlukları, mektubun kaybedilmesi veya tahrip edilmesi ve 

vade takibinde yaşanan zorluklar sebebi ile e-teminat mektupları ülkemizde 

uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca e-teminat mektubu ile teminat mektubu 

düzenlenebilmekte, mektupların vadelerinin güncellemesi yapılabilmekte (vadeli 

teminat mektuplarında uzatmak istendiğinde) ve teminat mektuplarının tazmini, iadesi 

veya ibrası yapılabilmektedir. Ancak bu teminat yöntemi öncesi verilen teminat 

mektupları, muhatabı yurt dışında olan teminat mektupları, yurt dışı şubelerin 

düzenlediği teminat mektupları ve yurt dışında verilen kontragarantilerde uygulanamaz. 

E-teminat mektuplarını kesin, geçici, avans, yabancı dilde düzenlenmiş teminat 

mektuplarında ve birden fazla yüklenici/iş sahibi olan işlemlerde kullanılabilmektedir. 

Ancak iş sahibi ve yüklenicinin Kredi Kayıt Bürosu Üyeliği ve iş sahibinin ayrıca 

Elektronik Teminat Mektubu Platformu üyeliği bulunması gerekmektedir. Özel sektörde 

e-teminat mektubunu kullanmak isteyen firmalar, “Findeks77 üyeliği” ile sisteme 

ücretsiz olarak giriş yapabilirler. Kurumsal firmalar ürün tedarik edenlerden ya da 

bayilerinden aldıkları e-teminat mektuplarını bankalardan teyit ettirme gereği duymadan 

kullanabilmekte, raporlama, vade uzatma talebi, iade ya da tazmin işlemlerini kolaylıkla 

ve çevrimiçi olarak yapabilmektedirler. Ayrıca hem yüklenici hem de iş sahibi, teminat 

mektuplarını kendi ekranlarından takip edebildiklerinden hem zaman avantajı, hem de 

güven unsuru sağlanmış olur.  

 
76 15.7.2016 T. ve 6728 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “teminat sözleşmeleri,” 
ibaresi “banka teminat mektupları dışındaki teminat sözleşmeleri,” şeklinde değiştirilmiştir. 
77 Findeks: Bazı bankaların ortaklaşa olarak 2014 yılında kurduğu Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. tarafından 
kurulmuş finansal hizmet platformudur. Bu bankalar: Halk Bank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank, İş Bankası, 
Garanti Bankası, Şeker Bank, DenizBank, Ak Bank, Yapı Kredi’dir.(Erişim: www.findeks.com: 
23.12.2020). 
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C. Resmi İhalelerde Kullanılma Amacına Göre 

Banka teminat mektupları yurt içi/dışı ticari ilişkilerdeki resmi ihalelerde 

kullanılma amacına göre; geçici, kesin ve avans olmak üzere üç grup halinde 

incelenecektir. Buna göre: 

a) Geçici Teminat Mektubu 

Devlet ya da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ihalelerde, ihaleyi 

kazandığı halde kesin teminatı yatırmaması ve sözleşme yapmaya yanaşmaması 

durumunda doğacak idari zararları karşılamak amacıyla, ihaleye katılmak isteyen 

kişiden alınan belirli miktardaki teminata geçici teminat denir78. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Geçici Teminat başlıklı 25. maddesinde 

“İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici 

teminat alınır. 10 uncu madde uyarınca yapılacak ihalelerde geçici teminat teklif edilen 

bedelin, tasfiye idaresince yapılan taşınır mal satışlarında ise satışa esas bedelin % 

3'ünden az olamaz. Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp 

almamakta idareler serbesttir” şeklinde belirtildiği gibi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 33. maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak 

üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında 

belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu 

değildir.” şeklinde ifade edilerek %3’den az olmamak üzere geçici teminat bedeli 

öngörülmüştür. 

Devlet İhale Kanunu’nun 57. maddesinde de “Sözleşme yapılması gerekli olan 

hallerde yüklenici veya müşteri 31 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının veya 

Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini 

izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek 

noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi, idareye vermek zorundadır.” Bu maddeyi 

uygulamaz ise, 2886 sayılı Kanun’un m. 57/3 fıkrasına göre “Bu zorunluluklara 

uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale 

bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir” uyarınca geçici teminat paraya 

çevrilerek ihale makamının zararı giderilir.” 

 
78 BARLAS, s.13. 
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Bir Yargıtay kararında da ihaleyi yapan makam makul sürede cevap vermezse 

teklif verenin bu kararla bağlı olmadığına hükmedilmiştir79.  

b) Kesin Teminat Mektubu 

Kesin teminat mektupları, geçici teminatlarını yatırarak ihaleye katılan ve 

sonuçta kendisine ihale yapılan yükleniciden, sözleşme ve şartname koşullarına uygun 

olarak yerine getirmeme ihtimaline karşı güvence olarak alınan belirli miktara denir80.  

Yükümlülüğünü yüklenici hiç ya da gereği gibi getirmeme ihtimalinde bankanın, iş 

sahibinin zararını tazmin borcu doğacaktır. İş sahibi, yüklenicinin borcunu zamanında 

yerine getirmemesi durumunda teminat mektubunun paraya çevrilmesini talep 

edebilecektir. İş sahibinin temel sözleşmenin zamanında ve usulüne uygun ifa 

edilmemesi sebebiyle uğradığı zararlar teminat mektubunda belirtilen bedelden fazla 

olursa, iş sahibi ancak zararının tazminini dava yoluyla isteyebilecektir. Ancak 

uğranılan zarar ya teminat mektubundaki miktar kadar ya da daha az ise iş sahibi bu 

durumda da ek tazminat talep edemeyecektir. İş sahibinin teminat mektubu ile zararının 

tazmin sınırı teminat mektubunda belirlenen rakam kadardır81.  Bu doğrultuda 

Yargıtay’ın birçok kararı mevcuttur82.Yargıtay’ın başka bir kararında inşaatın %95 

bitmesine rağmen davacı yüklenicinin kesin teminat mektubunun iadesi talebiyle ilk 

derecede dava açmış sonrasında kabul edilmemesi üzerine süresinde temyiz etmesi ve 

sonrasında da Yargıtay tarafından temyiz isteminin kesin teminat mektubu ile ilgili 

kısmının kabulüne karar verilmiştir83. Türk hukukunda hem 2886 hem de 4734 sayılı 

Kanunlara göre kesin teminat mektupları ihale bedelinin %6’sı kadardır84. 

 
 79  Y. 19.HD. 16.09.2009 T.   ve E.2008/12828K.2009/8319 sayılı kararında özet olarak; “Yargıtay, 
ihaleyi açan şirketin teklif verene geç cevap verdiğinden bahisle, teklif verenin artık teklifi ile bağlı 
olmadığına hükmetmiştir. Davaya konu olayda, lehtar bir ihaleye teklif vermiş ve onun bu teklifine 
istinaden geçici teminat mektubu verilmiştir. Verilen teklifin üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına 
karşın, ihale sonuçlanmadığı için lehtar, şirkete teklifinden rücu ettiğini bildirmiştir. Bunun üzerine 
şirket, ihaleyi sonuçlandırarak teklif vereni sözleşme yapmaya davet etmiş ise de lehtar, olumlu dönüş 
yapmamıştır. Ardından şirket, verilen geçici teminat mektubunu irat kaydetmiştir. Lehtar, şirket aleyhine 
dava açmıştır. İlk derece mahkemesi, şirketin düşünme süresini aşarak cevabını çok geç vermesi 
nedeniyle teklif verenin (davacı) teklifi ile bağlı olmaktan kurtulduğuna ve bu nedenle şirketin (davalı), 
teminat mektubunu haksız yere paraya çevirmesinden ötürü iki ihale arasındaki farktan teklif verenin 
sorumluluğunun bulunmadığına hükmetmiştir.” Temyiz edilen karar, Yargıtay tarafından da onanmıştır. 
(Kazancı Veri tabanı Erişim:02.09.2020). 
80 BARLAS, s.14. 
81 ÖNDER, s.41. 
82 19. HD. 27.1.1994 T. ve E.1993/7910 K.1994/550 ,(DOĞAN, s. 81 nakliyle) ve Y.11 HD. 
E.2012/17762, K.2013/5 ve T.2.1.2013  (Erişim: baltacı. av.tr: 05.08.2020). 
83 Y. 15. HD. 2017/943 E - 2017/3121 Kararı ,(  Karar Tek Veri Erişim Tabanı: 01.05.2020) . 
84 ÖNDER, s.41. 
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c) Avans Teminat Mektubu 

Yüklenicilerin ihale konusu işe başlamadan önce hazırlık yapması gerekebilir. 

Bu hallerde idare, sözleşmede öngörülen şartları sağlamak için hakedişten mahsup 

edilen yükleniciden peşin olarak alınan miktara avans teminat mektubu denir85. Avans 

teminat mektupları ister nakit, ister malzeme ya da imalat yoluyla olsun, yüklenicinin 

ileride doğabilecek alacaklarından mahsup edilmek üzere peşin alınır. Ancak kesin 

teminat mektupları gibi sözleşmenin haklı olarak fesih edilmesi halinde “gelir olarak 

kayıt edilemez. Bu konuda Yargıtay’ın kararları vardır86. Başka bir Yargıtay Kararında 

ise dava eser sözleşmesinden(inşaat sözleşmesinden) kaynaklanan teminat bedelinin 

tahsili işlemine ilişkindir.87 Bu yönde Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin başka bir kararı 

da avans teminat mektuplarına ilişkindir 88.Uygulamada avans teminat mektubu ile 

kesin teminat mektupları karıştırılabilmektedir. Avans teminat mektupları, kesin teminat 

mektubundan farklı olarak sözleşmenin yerine getirilmesini değil, avans olarak verilen 

paranın iadesini sağlamak amacıyla alınmaktadır. Bu sebeple kesin teminat mektupları 

verilen bir avansın güvencesi olmadığından avans teminat mektubu yerine kullanımı 

olmaz. Uyuşmazlık durumunda teminat mektubu metnine bakarak çözüm sağlanmalıdır. 

Türk hukukunda 4734 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca avans verilmesi 

zorunluluğu yoktur. Ancak avans verilecekse kanunda düzenleme olmadığından ihale 

bedelinin   %10’u kadar olmalıdır89. 

  

 
85 BARLAS, s.17. 
86 Y.11. HD. 04.06.2007, 5679/8483 ve 15. HD. 03.01.2009, 4023/6535, Bu kararda ihtirazı kayıt 
konulmuşsa dikkate alınması gerektiği belirtilir. Ve 11.HD. Kararına göre banka yüklenicinin tüm 
uyarılarını değil nakit delillere dayalı uyarısını dikkate almalıdır. (DUMAN, İlker Hasan  :İnşaat Hukuku, 
6.B., s.994-995 nakliyle ). 
87 Y.15 HD. 10.07.2019 T. ve E.2019/1401,K.2019/3286 (Erişim Sinerji Mevzuat,14.04.2020) Bu 
Kararda: “Davada davacı yüklenici davalı ise eser sahibidir.  Dava davacı tarafından ileri sürülen ödeme 
belgeleri incelenerek ödeme tarihleri belirlenmeli, alacak nakit olmadığından ve belirlenmesi yargılama 
gerektiğinden icra inkâr tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerektiğinden ilk derecenin icra 
inkâr tazminatı kararının bozulmasına karar vermiştir.” 
88 15. HD. 23.06.1988 T. ve E.1988/2318 K.1988/2412, (DOĞAN, s.77 nakliyle). 
89 DOĞAN, Elif :“Türk Hukuk Sisteminde Teminat Mektubu”, Yüksek lisans Tezi, İstanbul 2010, s. 71. 
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D. İkinci Bankanın Devreye Girmesine Göre 

İkinci bankanın devreye girmesi daha çok uluslararası ticari unsurları taşıyan 

inşaat sözleşmelerinde özellikle önemlidir. Çünkü ülke içinde zaten bankalar bu teminat 

mektubunu doğrudan düzenleyip muhataba vermektedir90. 

a) Doğrudan Banka Teminat Mektupları 

İş sahibinin yüklenici ile aynı ülkede bulunmaması durumudur. Örneğin inşaat 

sözleşmesinde iş sahibi Dubai’de yüklenici Türkiye’de ise Türkiye’deki banka, 

düzenlediği mektubu her zaman doğrudan kendisi veremeyecektir. Bu gibi durumlarda 

da iş sahibinin bulunduğu ülkedeki bir banka vasıtasıyla mektubun iş sahibine 

ulaştırılması sağlanabilmektedir. Yani yüklenici ülkesindeki bankadan iş sahibinin 

ülkesindeki bankaya teminat mektubu ulaştırılmaktadır. Farklı ülkede bulunan ikinci 

banka, “muhabir banka” olarak kabul edilmektedir. Yüklenicinin bankasının, iş 

sahibinin ülkesinde bir şubesi bulunması durumunda, bu banka şubesini de “muhabir 

banka”  olarak görevlendirebilir91. 

b) Dolaylı Banka Teminat Mektupları 

Kendi teminat mektubunu veren banka, iş sahibini doğrudan teminat mektubu 

vermemekte, muhatabın ülkesinde bulunan bir bankayı garantör banka olarak işleme 

dâhil etmektedir. İşte dolaylı teminat mektubunun doğrudan teminat mektubundan farkı 

burada sisteme dâhil olan ikinci banka garanti veren olarak yani “garantör olarak” 

sisteme dâhil edilmektedir92.  

E. Süresine Göre Teminat Mektupları 

Teminat mektupları sürelerine göre ise vadeli ve vadesiz teminat mektubu olarak 

ayrılmaktadır. Süre sınırlandırılması olan, yani rizikonun gerçekleşmesi belirli bir 

zaman dilimi ile sınırlanmışsa vadeli ve süre sınırlaması öngörülmeyen yani rizikonun 

doğumu belirli bir süre sınırlandırılmayan hallerde ise vadesiz teminat mektubu söz 

konusu olmaktadır93. Yargıtay yazılı ilk talep kaydını içeren banka teminat 

 
90 DOĞAN, s.82.  
 
92 DOĞAN, s. 83. 
93 BARLAS, s.24. 
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mektuplarında bankanın esasa ilişkin inceleme yapmadan şekli inceleme yaparak karar 

vermesi gerektiğini belirtir94.   

a) Vadesiz Teminat Mektubu 

Tarafların herhangi bir süre kararlaştırmadığı teminat mektubudur. Örneğin bir 

inşaatın/ yolun/barajın yapılması gibi uzun süreli sözleşmeler için iş sahipleri bankadan 

vadesiz teminat mektubu almayı tercih etmektedirler95. 5975 sayılı Devlet İhale Kanunu 

m.27’ye göre düzenlenen banka teminat mektuplarından kesin, geçici ve avans teminat 

mektupları vadesiz düzenlenmektedir 96.Vadesiz teminat mektuplarında zamanaşımı 

TBK m.146 da belirtilen 10 yıllık genel zamanaşımına tabidirler.   

b) Vadeli Teminat Mektubu 

Bu tür teminat mektuplarında bankanın sorumlu olabilmesi için riskin mutlaka 

belirtilen sürede gerçekleşmiş olması gerekir. Bankalar vadeli teminat mektubu da 

düzenleyebilirler. Vadeli teminat mektuplarında süresinin sonunda yazılı talep 

olmaması halinde hükümsüz olacağı açık olarak yazılmamışsa vadesiz olarak 

zamanaşımı süresine kadar takibe konulabilecektir. Bu doğrultuda TBK m. 128/2 

maddesi vadeli teminat mektuplarında işlevlik kazanır “Belirli bir süre için yapılan 

üstlenmede, sürenin bitimine kadar üstlenene edimini ifa etmesi için yazılı olarak 

başvurulmaması hâlinde, üstlenenin sorumluluğunun sona ereceği kararlaştırılabilir”. 

Bu fıkraya göre sözleşmeyi yapan tarafa, vade içinde yazılı başvuru yapılmadığı 

takdirde sorumluluğun sona ereceğini kararlaştırabilme imkânı tanınmaktadır. Vade 

içinde hem ödeme talebinde bulunulmalı hem de risk gerçekleşmelidir97. 

 
94 Y.15 HD.14.11.2018T.veE.2018/2476,K.2018/4486,Karar (Erişim: Sinerji Veri Erişim 
Tabanıt,14.04.2020) Kararda: Yargıtay’a konu karar da davacı ilk derece mahkemesinde eser 
sözleşmesinden alacağa nakde çevrilmesini ilişkin açılmış ve reddedilmiş, süresinde Bölge Adliye 
Mahkemesine götürülmüş orada da reddedilmiş Yargıtay’ın 15 HD eser sözleşmesinde kesin ve vadeli 
teminat mektuplarına ilişkin “protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın… 
Ltd. Şti. ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık e bunun akıbet ve kanuni sonuçları 
dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize 
nakden ve tamamen, talep tarihinde ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte 
ödeyeceğimize… Taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektupları… Tarihine kadar geçerli olup” 
ifadelerini taşır. Bu banka teminat mektubunda ilk talep kaydı içermektedir. İş sahibi bankadan ödeme 
talebinde bulunursa banka sadece şekli inceleme yapar, esasa ilişkin inceleme yapmaz. Yüklenici ile iş 
sahibi arasında sözleşme ifa edilip edilmediği ya da gerektiği şekilde ifa edilip edilmediği taraflarca ileri 
sürebilecek def’i ve itirazlar ileri sürerek ödeme yapmaktan kaçınamayacağından davanın kabulü 
gerekirken Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinin kararı esastan reddini doğru bulmamıştır ve 
Yargıtay kararı bozmuştur. 
95 DOĞAN, s.87. 
96 REİSOĞLU, Banka teminat, s.69. 
97 ÖNDER, s. 44. 
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IV. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARAFLARI, TARAFLAR 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

Teminat mektubunun hukuki niteliğini oluşturan 3 temel unsuru vardır. Bunlar 

garantör sıfatıyla teminat mektubu veren banka, lehine teminat mektubu verilen lehtar 

ve sözleşmenin karşı tarafı olan muhataptır ayrıca kontragarantinin 3.kişi tarafından 

verilmesi durumunda taraf sayısı da artmaktadır98.  

A. Taraflar 

1. Yüklenici (Lehtar) 

Banka teminat mektuplarının tarafları, garanti veren banka ile iş sahibi olup, fiili 

garanti edilen yüklenici garanti sözleşmesinin taraflarından biri değildir99.Yüklenici asıl 

borç ilişkinin borçlusu olarak bankadan kendi fiilini ifa etmemesi/edememesi 

durumunda bunun teminat altına alınmasını isteyecek kişidir. Yüklenici, temel ilişkinin 

doğmasına sebep olan kişidir.100 Yüklenici hem gerçek kişi hem de tüzel kişi olabileceği 

gibi birden fazla gerçek kişi ya da tüzel kişi de olabilir. Banka teminat mektuplarında 

birden fazla lehtar genellikle adi ortaklıklarda olmaktadır. Bankalar birden fazla lehtar 

olduğunda her lehtar isminin yanında sorumlu olacağı miktarı da belirleyebilir. 

Bankanın teminat mektuplarında belli bir kişinin borcunu teminat altına aldığı kabul 

edilir ancak garanti sözleşmesinde fiili taahhüt edilen kişinin “yüklenicinin “ bulunması 

zorunlu unsur olarak görülmemektedir. Yüklenici bankanın müşterisi olduğu için temel 

ilişkinin borçlusu olarak da bankaya sözleşmenin kurulması için talepte bulunur. 

Yüklenici talebi üzerine banka gayrinakdi krediyi açmakta ve böylelikle de iş sahibinin 

yani alacaklının temel borç ilişkisinden kaynaklanan alacakları güvence altına 

alınmaktadır. Banka lehtarın sözleşmedeki borcu ile sınırlı olarak sorumludur. Risk 

gerçekleştiğinde banka garanti bedelini iş sahibine ödeme yapar, sonra da yükleniciye 

rücu eder101. 

2. Banka (Teminat veren –Garantör Banka) 

Banka teminat mektuplarının gerçek kişiler veya banka dışında tüzel kişilerce de 

verilmesinde engel bulunmamasına rağmen, uygulamada “banka” sıfatına sahip tüzel 

 
98 DOĞAN, s.43. 
99 REİSOĞLU, Banka Teminat, s.44. 
100  SONGUR, G. Damla /CEYLAN, Çiğdem :“Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği ve 
Çeşitleri”, ABÜFHD, C.2, S.4, Aralık 2014,s. 144-147. 
101 DOĞAN, s. 75-76. 
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kişiler tarafından verilmektedir102. Bankalar çoğunlukla anonim şirket olarak 

kurulduklarından Ticaret Kanunundaki ehliyet sınırlaması bankalar için de geçerlidir 

(TTK m.137) . Anonim şirketler işletme konuları ile bağlı olmaksızın işlemler yapabilir 

ve borçlar yüklenebilirler. Dolayısıyla şirket ana konusu dışında yapılan işlemler de 

şirketi bağlar. Teminat mektubunda garanti/teminat veren banka ve garanti/teminat alan 

yani borçlu olan taraf iş sahibidir. Bankalar, lehtar ile muhatap arasındaki sözleşme 

ilişkisinde, lehtarın borcunu hiç veya gereği gibi ifa etmemesi durumunda muhatabın 

uğrayacağı zararı sözleşmede belirtilen miktar kadar üstlenmektedir103. 

Teminat mektubunun verilmesi “bir gayrinakdi kredi işlemi104” 

oluşturduğundan, Bankalar Kanunu’nda yer alan kredilerle ilgili sınırlamalar burada da 

geçerli olacaktır105. 

Pozitif hukukta garanti sözleşmesi düzenlenmediğinden, bu sözleşmeler genel 

hükümlere göre yapılmaktadır.  

3. İş Sahibi (Teminat Alan -Muhatap) 

İş sahibi çoğunlukla resmi dairedir ancak özel hukuk ve kamu hukuku tüzel 

kişileri de teminat mektubu verebilirler. Bir banka tüm şubeleri tek bir tüzel kişi 

sayıldığından bir şubenin diğer şubeye banka teminat mektubu vermesi mümkün 

değildir.106. Teminat mektubunun tarafları banka ile iş sahibidir. Banka ile yüklenici 

arasında gayrinakdi kredi ilişkisi kurulduğundan, yüklenicinin talebi üzerine “muhataba 

hitaben”  garanti sözleşmesini düzenler 107. İş sahibi hem yüklenici ile yapılan temel 

sözleşmenin tarafı hem de garanti sözleşmesinin tarafı olan kişidir. İş sahibi de hem 

gerçek hem de tüzel kişi olabilmektedir. Yüklenici bankaya teminat mektubu vermesi 

için talepte bulunur. Banka talebi kabul ederse teminat mektubu düzenler. Bankalar 

bayındırlık tesisleri, sanayi tesisleri, turistik tesislerin inşası ile uğraşan gerçek ve tüzel 

kişiler lehine teminat mektubu verebilmektedir108. 

  

 
102 BARLAS, s.51. 
103 ÖNDER, s 83-84. 
104 ÖNDER; s.84’e göre Gayrinakdi kredi: Bankanın ödünç para vermek yerine itibarını ortaya koyması 
ve borçlunun ödememesi durumunda üstlenilen miktarı üstlenmesidir. 
105 REİSOĞLU, Banka Teminat, s.36. 
106 BARLAS, s.51. 
107 REİSOĞLU, Banka Teminat, s.40. 
108 BARLAS, s.52. 
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B. Taraflar Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği 

Banka teminat mektuplarında üçlü bir ilişki vardır. Bunlar: 

Ø Lehtar ile muhatap arasındaki temel ilişkidir. Aralarındaki ilişki 

eser sözleşmesi, kira sözleşmesi, satım sözleşmesi gibi sözleşme türlerine 

dayanabilir109. Verilen teminatın temel borç ilişkisinden bağımsız olmasının 

sebebi, yüklenici ile iş sahibi arasındaki temel ilişki geçerli olacak şekilde 

kurulmamış olsa dahi banka teminat mektubunun geçerliliği etkilenmez ve 

bankanın sorumluluğu devam eder110. 

Ø Lehtar ile banka arasındaki ilişki karşılık ilişkisidir. Risk 

gerçekleştiğinde muhatap bankaya başvurduğunda banka ödeme yapmaktadır. 

Ödemede bulunan banka, ödediği miktar kadar lehtara rücu eder. Lehtar ile 

banka arsındaki hukuki ilişki konusunda tartışma olmasına rağmen hâkim görüş 

ilişkinin vekâlet sözleşmesi olduğunu kabul etmektedirler111. 

Ø Muhatap ile banka arasındaki hukuki ilişkinin Yargıtay İçtihadı 

Birleştirme Kararları doğrultusunda garanti sözleşmesi niteliğinde olduğudur. 

Temel ilişkiden bağımsızdır. 

V. TARAFLARIN EHLİYETİ 

Banka teminat mektuplarında taraflardan birisi tüzel kişi (banka veya finans 

kurumu) diğer taraf ise gerçek kişi ya da tüzel kişi olabilir. Garantör banka, teminat 

mektubu veren yüklenici ve iş sahibinin Türkiye’de ise tarafların sözleşme yapma 

ehliyeti Türk hukukuna tabidir. Gerçek kişilere ilişkin özel düzenleme olmadığından 

sözleşme yapma ehliyeti genel hükümlere tabidir. Tüzel kişiler, fiili ehliyetine TMK m. 

49’a göre sahip olurlar. Türk hukukuna göre “banka” şeklinde örgütlenmiş tüzel kişiler 

de yani kuruluşlar da garanti sözleşmesi veya teminat mektubu ilişkisinin tarafı 

olabileceklerdir. Bankalar kendi borçları için garanti sözleşmesi yapamaz ve teminat 

mektubu veremezler Bankalar teminat mektubuna ihtiyaç duymaları halinde bunu başka 

bir bankadan isteyebilecektir112. 

 

 
109 CANBOLAT, s. 64; KAHYAOĞLU, s. 24; TAŞPOLAT TUĞSAVUL, Melis, Banka Teminat 
Mektupları, İstanbul Barosu Dergisi, C.83, S. 1, Y. 2009, s. 322. (ÖNDER, s.77 naklen ). 
110 DOĞAN, s.94-95. 
111 TEKİNALP (2009) ,s.525 göre istisna durumlar harici vekâlet sözleşmesi olduğu için doğrudan bu 
hükmün uygulanacağıdır. (ÖNDER, s.89 naklen ). 
112 DOĞAN, s. 52. 
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VI. TEMİNAT MEKTUBU İLİŞKİSİNİN KURULUŞU VE SÖZLEŞMENİN 

ŞEKLİ 

A. Teminat Mektubu İlişkisinin Kuruluşu (Sözleşmenin Kurulması) 

Yüklenici ile iş sahibi arasında satım, eser, kira gibi temel ilişki vardır ancak bu 

ilişki banka teminat mektubunun hukuki niteliği açısından hiçbir önemi yoktur. Temel 

borç ilişkisindeki iş sahibinin  (muhatap) zarara uğramaması için yüklenici (lehtar ) 

bankasından teminat verilmesini talep etmektedir. Yüklenicinin bankadan teminat 

mektubu talebi onun asli yükümlülüğü altındadır. Yüklenici bankasından talep ettiği 

teminat mektubu ile bankasına “öneride ” bulunmaktadır. Bankanın da kabul etmesi 

sonucunda banka ile yüklenici arasında karşılık ilişkisi kurulmuş olur. Bankanın öneriyi 

kabul etmemesi durumunda gecikmeksizin bunu yükleniciye bildirmesi 

gerekmektedir113. Banka yükleniciye kabul etmediğini derhal bildirmezse yüklenicinin 

sözleşme öncesi oluşan zararlarını “culpa in controhendo” sorumluluğu çerçevesinde 

karşılamak zorundadır. Garanti sözleşmesi iki tarafın iradelerinin karşılıklı ve birbirine 

uygun olarak yani ancak iki tarafın rızaları aynı doğrultudaysa kurulmaktadır. Aynı 

şekilde banka da iş sahibine garanti sözleşmesi yapması için öneride bulunmaktadır. İş 

sahibi öneriyi açık ya da örtülü kabul ederse sözleşme kurulmuş olmaktadır. Banka 

uluslararası ve teminat bedelleri yüksek olan sözleşmelerde iş sahibine ön bilgi 

vermektedir. Burada bankanın ön bilgi vermesindeki amaç, teminat miktarının sınırını 

çizmek ve ileride oluşabilecek olası sorunların oluşmasını engellemektir. İş sahibi 

yapılan öneriye cevap vermeden belli bir süre sessiz kalırsa kabul etmiş sayılacaktır114. 

Banka, iş sahibi ile garanti sözleşmesini hiç yapmamışsa ya da yüklenici ile 

yaptığı sözleşmede öngörülenden farklı şekilde yapmışsa, yine yüklenicinin uğrayacağı 

zararı karşılamak zorundadır. Bu konuda Yargıtay’ın verdiği karara göre115 ,bankanın 

istenilen şartlarda teminat mektubu düzenlememesi sebebiyle sorumlu olduğuna karar 

verilmiştir. 

B. Sözleşmenin Şekli 

TBK m. 603 maddesinde “Kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin 

rızasına ilişkin hükümler, gerçek kişilerce, kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak 

başka ad altında yapılan diğer sözleşmelere de uygulanır” hükmü ile ifade edilmek 
 

113  DOĞAN, s.94. 
114 DOĞAN, s.95. 
115  Y.11. HD. 18.05.2009 T. ve E.2008/1902, K.2009/5875, (DOĞAN, s. 102 nakliyle). 



31 

istenen kişisel güvence verilmesi gereken durumlarda da kefalete ilişkin şekil şartlarının 

uygulanması gerektiğidir. TBK m.603 düzenlemesi kapsamına teminat amaçlı garanti 

sözleşmelerinin de dâhil olduğu kuşkusuz olup, teminat amaçlı garantiyi verenin bir 

gerçek kişi olması halinde, kefalet sözleşmesi ile ilgili şekil ve ehliyet sınırlamalarına 

uyulması gerekecektir. Bu nedenle artık hukukumuzda garanti sözleşmelerinin de, 

gerçek kişiler tarafından yapılan garanti sözleşmelerinin şekli, garanti sözleşmesini 

akdeden kişinin ehliyeti ve garanti sözleşmesini akdeden kişinin eşinin rızası konuları 

ile sınırlı da olsa, bir yasal düzenlemeye tabi olduğu söylenebilecektir. 

Ancak, TBK m.603'deki düzenlemenin, yasa metnindeki açık ifade sebebiyle 

tüzel kişilerin taraf oldukları garanti sözleşmelerinde uygulanmasının mümkün olmadığı 

açıktır. Yasa metnindeki “gerçek kişilerce” vurgusu nedeniyle, yasa koyucu tarafından 

bu düzenlemenin sadece gerçek kişiler açısından geçerli olmasının amaçlandığı, tüzel 

kişilerin ise kasıtlı olarak maddedeki düzenlemeye alınmadığı değerlendirilmiştir 116. Bu 

itibarla, bahse konu düzenlemenin sadece gerçek kişiler tarafından verilen kişisel 

güvencelere uygulanabileceği, bu nedenle de bir özel hukuk tüzel kişisi olan bankalarca 

verilen teminat mektupları açısından henüz bir yasal düzenlemenin mevcut olmadığını 

tespit etmek gerekecektir. 

TBK m.603'ün gerekçesine bakıldığında da, getirilen düzenlemenin daha ziyade 

alacaklılar tarafından kefalete ilişkin şekil şartlarından kurtulmak için başka adlar 

altında sözleşme yapılması suretiyle mağdur olan gerçek kişileri korumaya yönelik 

olduğunun ifade edildiği görülmektedir. Kanun koyucu tarafından bu mağduriyetin daha 

ziyade gerçek kişiler açısından söz konusu olabileceğinin düşünüldüğü, zira tüzel 

kişilerin “iş ve işlemlerinde basiretli bir tacir gibi hareket edeceklerinin” öngörüldüğü, 

bu nedenle de yasal düzenlemenin salt gerçek kişiler açısından getirilmek istendiği 

anlaşılmaktadır. Ancak, gerçek kişiler açısından getirilen bu düzenleme, tüzel kişileri de 

kapsayacak şekilde genişletilemez. 

Diğer taraftan, TBK m.603 ile getirilen düzenleme, gerçek kişiler tarafından 

verilen kişisel güvenceler ile ilgilidir. O sebeple de gerçek kişiye hitaben verilen bir 

banka teminat mektubu söz konusu olduğunda, gerçek kişinin güvence veren tarafta 

değil de güvence alan tarafta olması sebebiyle, TBK m.603 düzenlemesinin burada 

uygulanamayacağına ve iş sahibinin gerçek kişi olduğu banka teminat mektuplarının 

herhangi bir şekle tabi olmayacağına dikkat edilmelidir.                               

 
116 ÖNDER, s.91. 
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Kanunlarda yüklenici ile banka arasındaki teminat mektubu temin etme ya da 

garanti sözleşmesinin kuruluşu açısından açık bir hüküm bulunmadığından şekil şartı 

yoktur. Geçerli olmaları açısından belirli bir içeriğe sahip olmaları da aranmamaktadır. 

Yüklenici ile banka arasında teminat mektubu sözleşmesi kurulabilmesi için gerekli 

şartlar sözleşmenin hukuki niteliğine göre belirlenmektedir. Bundan dolayı yüklenici ile 

banka arasındaki teminat mektubu temin etmek için sözleşmesel anlamda taraf 

iradelerinin uyuşması yeterli görülmektedir. Ancak ispat açısından yazılı şekilde 

yapılması zorunludur117. Taraflar da sözleşmelerine de şekil şartı koyabilirler. Taraflar 

şekil şartı koyarlarsa, bu şartı geçerlilik şekli olarak kabul edilir. Bu şekilde taraflar, 

yazılı şekilde yapılmasını kararlaştırıp şekle uygun yapmazlarsa sözleşme geçersiz 

olacaktır118. 

Türkiye’de Türk bankalarının Türk uyruğundaki iş sahibine vereceği teminat 

mektupları Türkçe olmak zorundadır119. Yargıtay’ın uygulamasına göre, yabancı 

sözcüklerin sözleşmede kullanılması durumunda bunların açıklanması gerekmektedir120. 

VII. TARAFLARIN BORÇLARI  

Banka teminat mektubunun hukuki niteliği gereği, sadece bankaya tek taraflı 

borç yüklendiği bir sözleşmedir. Banka temel ilişkinin borçlusu olan yüklenicinin 

edimini hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi durumunda, iş sahibinin zararını sözleşmede 

belirtilen miktar kadar karşılamaktadır. İş sahibinin bu ilişkide herhangi bir yükümü 

bulunmamaktadır. 

A. Bankanın Borçları 

1. Yüklenicinin Talimatlarına Uygun Olarak Hareket Edip İş Sahibine Teminat 

Mektubu Verme Borcu 

Banka ile yüklenici arasındaki hukuki ilişki vekâlet sözleşmesi niteliğinde 

olduğundan bankanın yüklenicinin talimatlarına uygun davranma yükümlülüğü 

vardır121. Bankanın görevi yüklenicinin talebi üzerine aralarındaki gayrinakdi kredi 

 
117 DOĞAN, s.117. 
118 REİSOĞLU, Banka Teminat, s.102. 
119 DOĞAN, s. 83, nakliyle 10 Nisan 1926 tarihli 805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe 
Kullanılması Hakkında Kanun’un 1. maddesi: “Türk tabiiyetindeki her nevi şirket ve müesseseler, 
Türkiye dâhilindeki her nevi muamele, mukavele, muhabere, hesap ve defterlerini Türkçe tutmağa 
mecburdurlar” (Erişim: mevzuat.gov.tr.  02.03.2020) ve REİSOĞLU, Banka Teminat, s.63. 
120 Y. 11 HD.30.11.1979,3303/5469 ,(REİSOĞLU, Banka Teminat s.63 ),Kararda sözleşme metnindeki 
İngilizce olarak ele alınan şartın Türkçe tercümesi olması gerektiği anlatılmaktadır.   
121 EREN Fikret: Borçlar Hukuk Özel Hükümler, 6. Baskı, Ankara 2018,s.728. 
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sözleşmesine uygun olarak teminat mektubu düzenleyip iş sahibine vermektedir.  Banka 

yüklenicinin talimatları doğrultusunda açık ve anlaşılır bir teminat mektubu düzenlemek 

zorundadır. Yapılan banka teminat mektubu yoruma imkân vermeyecek şekilde 

olmalıdır. Banka sözleşme ile bağlı olmak istemiyorsa bunu makul sürede yükleniciye 

bildirmesi gerekmektedir. Banka makul sürede reddetmezse “culpa in contrahendo”  

göre sorumlu olacaktır122. 

2. Ödeme Talebini Yükleniciye Bildirme Borcu 

Bankanın genel olarak sorumluluğu “ödeme yap ve dava et” şeklindedir. 

Bankanın kendisine yazılı yapılan ödeme talebinde bulunulduğunda teminat 

mektubundaki şartlar sağlanmışsa yükleniciye bildirme zorunluluğu yoktur. Ancak 

yükleniciye bildirilmesi gerektiği görüşünü savunan yazarlar da vardır. Onlara göre 

ödeme talebinin amacına uygun kullanılmaması ya da hakkın kötüye kullanılması 

durumlarında, talebin yükleniciye bildirilmesi gerektiğidir. Amaç haksız ve hukuka 

aykırı ödeme yapılmasını engellemektir123. 

3. Banka Ödeme Talebini İnceleme, Ödemeyi Gerçekleştirme ya da Talep Şartları 

Taşımıyorsa Ödeme Talebini Reddetme Borcu 

Banka teminat mektubu TBK’nın 128. maddesine göre üçüncü kişinin fiilini 

üstlenme niteliğindeki garanti sözleşmesi olduğundan, bankanın sorumluluğu asıl 

borçlunun yani yüklenicinin borcunu hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi durumunda 

sözleşmede belirtilen miktar kadardır. İş sahibi riskin gerçekleştiğini yani “yüklenicinin 

ödemediğini” ispat ederek bankadan ödemesini talep etmektedir. Banka ile yüklenici 

arasındaki ilişki vekâlet ilişkisi olduğundan TBK m.506 /II gereği “Vekil üstlendiği iş ve 

hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle 

yükümlüdür”. Bankanın da sorumluluğu kendisinden beklenen özeni göstererek sunulan 

delil niteliğindeki belgeleri incelemektir. Aksi takdirde doğacak zararlardan banka 

sorumlu olacaktır. Bankanın iş sahibi ile sözleşme kurulurken yapacağı sorumsuzluk 

anlaşması da geçersiz kabul edilmektedir124. 

Bankanın ilk talepte ödeme kaydı taşıyan teminat mektuplarını sadece şekli 

inceler esasa ilişkin inceleme yapmaz. Bankanın görevi yetkili kişinin talepte bulunup 

bulunmadığını ya da temsilci ile temsil ediliyorsa yetkili temsilci olup olmadığını 
 

122 ÇOŞKUN, Yener, s.138-139,( ÖNDER, s.97 nakliyle ). 
123 DOĞAN, s.257. 
124 DOĞAN, s.255. 
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incelemektir125.Bu sebeple de Yargıtay’a göre  “ilk talepte ödeme kaydı” içeren teminat 

mektuplarını bankanın derhal ödemesi gerekir126. 

İlk talepte ödeme kaydı taşımayan teminat mektuplarında ise banka, hem 

sunulan belgeleri hem de riskin gerçekleşip gerçekleşmediğini incelemektedir. Banka 

hem ödeme talebini usulüne uygun olarak bulur hem de riskin gerçekleştiği kanaatine 

varırsa ödemeyi yapar. 

Banka kendisine ibraz edilen belgeleri makul sürede inceleyerek sözleşmedeki 

şartlara açık bir şekilde aykırılık tespit ederse ödeme talebini reddetmesi gerekmektedir. 

Banka kendisine ibraz edilen belgelerin tamamının şartları sağlamadığını görürse, 

ödeme yapmaktan kaçınmalıdır. Banka kendisinden beklenen özene rağmen belgelerin 

sahteliğini tespit edemez ve sonradan belgelerin sahteliği ortaya çıkarsa, bankanın 

sorumluluğu doğmaz. Bankanın sorumluluğu şekil yönünden olduğu için sahteliği 

anlaşılmayan belgelerden ötürü bankanın sorumluluğundan bahsedilemez.  Bankalar 

aynı zamanda şartlı ya da vadeli teminat mektuplarında şartı /vadeyi inceleyerek 

ödemede bulunmaktadırlar. Dolayısıyla da bankalar içerik, şekil ve süre açısından 

incelemekle yükümlüdürler127. 

B. Yüklenicinin (Lehtarın) Borçları 

Yüklenicinin karşılık ilişkisi sebebiyle bankaya karşı yükümlülükleri vardır. 

Banka ile olan ilişkisi vekâlet sözleşmesi ya da kredi sözleşmesi olarak 

nitelendirilebilir. Hangi nitelendirme kabul edilirse, yüklenicinin yükümlülükleri de 

değişmektedir128. 

1. Komisyon ve Diğer Masrafları Ödeme  

İster kredi sözleşmesi olarak kabul edilsin ister vekâlet sözleşmesi olarak kabul 

edilsin, yüklenici bankaya komisyon ve diğer masrafları ödemekle yükümlüdür. Ancak 

taraflar aksini de kararlaştırabilirler. Lehtarın bankaya komisyon ve masraf ödemesi 

riskin gerçekleşip gerçekleşmediğinden bağımsızdır. Bunun sebebi ise Yargıtay 

 
125  CANBOLAT, s.137 ve DEVELİOĞLU, s.334-335,(ÖNDER, s.101 naklen ). 
126 Y.11 HD.7.11.1983 T.4883/4828, (REİSOĞLU, Banka Teminat, s.20 naklen ) ve Y.15 
HD.14.11.2018 T. ve E.2018/2476 K.2018/4486,Karada: …” Banka teminat mektubu ilk talepte kaydını 
içermekte olup, muhatap bankadan ödeme talebinde bulunduğunda, banka sadece şekli manada bir 
inceleme yapabilecek olup, riskin gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda esasa dair inceleme 
yapamayacağı gibi… “ (Kazancı Veri Erişim Tabanı: 27.08.2020). 
127 CANBOLAT, s.138.  (ÖNDER, s.102 naklen ). 
128 DOĞAN, Teminat, s.258. 
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uygulamasında bankanın yüklenici lehine bir nevi gayrinakdi kredi vermeyi taahhüt 

etmesi olarak görülmesidir129. Hatta banka ile iş sahibi arasında garanti sözleşmesi 

yapılmasa da banka TTK m.20 “Tacir olan veya olmayan bir kişiye, ticari işletmesiyle 

ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir. Ayrıca, tacir, 

verdiği avanslar ve yaptığı giderler için, ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır”  

gereği tacir olarak görüldüğü için komisyon ve diğer masrafları yine de hak eder. 

Yargıtay kararlarına göre komisyon alacağın TBK m. 146 maddesi gereği 10 yıllık 

zamanaşımına tabidir. Ancak teminat mektubunun zamanaşımına uğramasından 

bağımsızdır130. Kural olarak banka teminat mektubu bankaya teslim edilene kadar banka 

komisyon talep edebilmektedir131. Banka teminat mektupları kıymetli evrak olarak 

nitelendirilmediği için vadeli teminat mektubundan dolayı oluşan zararın karşılandığı ya 

da iade edildiği, vadesiz olanlarda ise vade sonuna kadar teminat mektubu talep 

edilmemişse, bankanın sorumluluğu biteceği için yüklenici de komisyon ödemek 

zorunda kalmayacaktır132. 

2. Teminat Verme (Rücu İlişkisi) 

Riskin gerçekleşmesi halinde banka usulüne uygun başvuru ile sözleşmede 

kararlaştırılan miktar kadar iş sahibine ödeme yapar ve daha sonra bu oranda 

yükleniciye rücu edebilmektedir. Uygulamada banka risk gerçekleştiğinde iş sahibine 

ödeme yapmak için yükleniciden “kontrgaranti sözleşmesi ” adında güvence almaktadır. 

Kontrgaranti sözleşmesini yüklenicinin ya da başka üçüncü kişinin verebilmesinde 

hukuken engel bulunmamaktadır133. 

Doktrinde kontrgaranti sözleşmesi bulunmasa dahi yüklenicinin vekâlet 

sözleşmesi, TBK m. 60 gereği ya da sebepsiz zenginleşme hükümleri gereği rücu hakkı 

tanıdığı kabul edilir134. 

 

  

 
129 Y.11.HD.28.10.1993 T. ve E.1992/5623,K.1993/6866, (Kazancı Veri Erişim Tabanı: 28.08.2020  ). 
130 YHGK T.27.10.1982 11-1915-/865 ve Aksi yönde görüş için bkz. KOSTAKOĞLU, s.212 göre TBK 
147 gereğince zamanaşımını 5 yıl olarak görülmektedir. (ÖNDER, s.105 ). 
131 Y.19 HD.07.03.1997 T ve. E.1996/7533 K.1997/2292, (Kazancı Veri Erişim Tabanı: 28.08.2020). 
132 REİSOĞLU, Banka Teminat, s.126. 
133 DOĞAN, s.261. 
134  EREN, s.839. 
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VIII. İŞ SAHİBİNİN ÖDEME TALEBİ, BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN 

PARAYA ÇEVRİLMESİ ve TARAFLAR ARASINDAKİ RÜCU İLİŞKİSİ  

A. Ödeme Talebi, İfa Yeri ve İfa Zamanı 

Banka teminat mektuplarında kural olarak iş sahibinin ödeme talebi için şekil 

şartı olmasa da uygulamada ilk yazılı taleple yapılmaktadır135. 

Banka teminat mektuplarında ödeme borcunun hukuki niteliğinin bağımsız bir 

borç olarak görülmesinin sebebi, banka teminat mektubunun iş sahibi ile yüklenici 

arasındaki ilişkiden bağımsız olmasıdır. Banka teminat mektupları hakkında hukuki 

düzenleme olmadığından, ifa yeri genel hükümlere göre belirlenmektedir. Para 

borçlarının TBK m.89/I hükmünde yer alan “para borçları, alacaklının ödeme 

zamanındaki yerleşim yerinde” ifadesiyle, aksine bir anlaşma yapılmamışa ifa 

edileceğidir. Buna göre iş sahibinin yerleşim yeri neresi ise bankanın oradaki 

şubesinden ödeme yapılır136. Banka teminat mektubunun ifa zamanı usulüne uygun 

başvurunun yapıldığı,  riskin gerçekleştiği ve zararın muaccel olduğu zamandır. Riskin 

gerçekleştiği zaman geciktirici şarttır. Bankaya usulüne uygun başvuru yapılmış ve risk 

gerçekleşmiş olmasına rağmen ödemede bulunmazsa, banka TBK m. 117/I hükmünde 

yer alan “Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer” 

düzenlemesi gereği mütemerrit duruma düşecektir. Borcun geç ifasından dolayı  iş 

sahibi zarara uğramışsa, bu zarardan da bankanın sorumluluğuna gidilebilecektir. Ancak 

iş sahibi bankaya başvurmamışsa zararını doğrudan yüklenici veya bankadan talep 

edemeyecektir. Yargıtay kararında da bahsedildiği gibi bankanın temerrüde düşmesi 

durumunda iş sahibi, bankaya karşı ister eda davası açabilir ister doğrudan icraya 

başvurabilir. Temerrüde düşen banka iş sahibine aynen ifa ve temerrüt faizi ile dava ve 

takip masraflarını da ödemek zorunda kalmaktadır137. 

Banka teminat mektuplarında ödemenin yapılacağı süre, vadeli teminat 

mektuplarında TBK 128/II maddesi gereği “Belirli bir süre için yapılan üstlenmede, 

sürenin bitimine kadar üstlenene edimini ifa etmesi için yazılı olarak başvurulmaması 

hâlinde, üstlenenin sorumluluğunun sona ereceği kararlaştırılabilir” süre sonuna kadar 

 
135 BARLAS, s.63. 
136 BARLAS, s.64. 
137 Y.11.HD. T.21.03.1989 ve E.1989/223 K.1989 /1841 ,(Kazancı Veri Erişim Tabanı: 29.08.2020). 
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ödeme yapılmaması halinde sorumluluğun sona ereceği kararlaştırılabilir. Ancak bu 

talebin bankaya ulaşması gerekir138. 

Vadesiz teminat mektuplarında ise iş sahibi TBK m. 146 maddesi gereği 

“Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir” 

hükmü gereği ödeme talebinde bulunabilecektir 139. 

B. Banka Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesi 

Banka teminat mektubunda sadece bankanın sözleşmedeki miktarı ödeme borcu 

olduğundan, tek tarafa borç yükleyen sözleşme olarak kabul edilir. İlk yazılı talepte 

teminat mektuplarında riskin gerçekleşip gerçekleşmediğini dahi incelemeden banka 

ödeme yaparken, diğer teminat mektuplarında ise banka iş sahibinin usulüne uygun 

ödeme talebi başvurusu üzerine inceleme yaparak hukuka uygun olduğunu belirlerse 

ödemeyi iş sahibine yapacaktır. Banka teminat mektupları kural olarak üçüncü kişinin 

fiilini başkasına karşı üstlenme niteliğinde olduğundan (TBK m.128/1), banka 

yüklenicinin fiilini hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi durumunda, sözleşmede 

belirlenen miktarla sınırlı olarak iş sahibinin doğan zararını gidermeyi üstlenmektedir. 

Banka teminat mektupları cezai şart taşıyacak şekilde de düzenlenebilmektedir. 

Cezai şart TBK m. 180/I’deki  “Alacaklı hiçbir zarara uğramamış olsa bile, 

kararlaştırılan cezanın ifası gerekir” düzenlemesi gereği alacaklı hiçbir zarara 

uğramamış olsa bile cezai şart talep edebilir. Örneklendirirsek; inşaat sahibi 

yükleniciden bir teminat mektubu almışsa; bu teminat mektubu yüklenicinin edimi 

gereği gibi ifa etmemesi sonucu uğranılan zarar olarak görülürse, sözleşmedeki miktar 

kadar inşaat sahibi teminat mektubunu paraya çevirebilir. Aynı teminat mektubu cezai 

şart niteliği taşıyacak şekilde düzenlenmişse, iş sahibi (arsa sahibi) hem teminat 

mektubundaki miktarı hem de uğradığı zararı yükleniciden talep edebilecektir. 

C. Bankanın Ödeme Yapmaktan Kaçınabileceği Haller 

Banka kural olarak hem arsa sahibi ile yüklenici arasındaki temel ilişkiden hem 

de yüklenici ile arasındaki karşılık ilişkisinden doğan def’ileri arsa sahibine karşı ileri 

süremez. Ancak arsa sahibinin ödeme talebinin hakkın kötüye kullanımı niteliği taşıdığı 

hallerde ve hilenin açıkça anlaşıldığı hallerde banka ödeme yapmaktan kaçınabilir. 

Burada bahsedilen def’iler sadece kişisel def’iler ve mektup metninden doğan 
 

138 BARLAS, s.64. 
139 AKYAZAN, Çeşitli Sorunlar, s.5. 
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def’ilerdir140. Yargıtay Kararları doğrultusunda bankanın ileri süreceği kişisel def’iler; 

teminat mektubunun zamanaşımına uğraması, riskin sona ermesi, riskin doğmaması, 

talebin riskin kapsamını aşması hakkın kötüye kullanılması ya da takas def’i gibi 

kendisinden kaynaklanan her türlü def’iler olarak kabul edilir141. Ayrıca teminat 

mektubundan anlaşılan def’ilere ise; sahtelik def’i ve yetkisiz kimselerin düzenlemesi 

örnek verilebilir. Bankalar, istisna olarak TBK m. 27 maddesindeki def’ileri ve hakkın 

açıkça kötüye kullanılması durumlarında olarak asıl borçluya ait def’ileri ileri de 

sürebilirler142. 

D. Yüklenicinin Ödeme Talebini Etkisiz Kılması 

Banka teminat mektuplarında yer alan ilk talepte itirazsız ödeme kaydı bazen 

arsa sahibi tarafından kötüye kullanılmaktadır. Banka teminat mektuplarından özellikle 

ilk talepte ödeme kaydı içerenlerde, yüklenicinin ödeme talebini durdurabileceği 

mekanizma olarak ihtiyati tedbir kararı örnek verilebilir. İlk talepte ödeme kaydı içeren 

teminat mektuplarında “önce öde, sonra dava et” ilkesinin uygulanması ihtiyati tedbir 

kararı ile durdurulabilmektedir. HMK m. 389/I “Mevcut durumda meydana gelebilecek 

bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da 

tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi 

bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında 

ihtiyati tedbir kararı verilebilir” ihtiyati tedbir kararı verilebileceği düzenlenmiştir.  

Yargıtay da yüklenicinin ödeme talebini etkisiz kılabileceği görüşündedir143. Yüklenici 

henüz dava açmadan önce genel kurallara göre görevli mahkemeye başvurarak ihtiyati 

tedbir kararı talep edebilir. Yüklenici dava açtıktan sonra da ihtiyati tedbir kararını 

görevli ve yetkili mahkeme olarak dava açmış olduğu mahkemeden 

isteyebilir144.Yüklenici şayet HMK m. 397/I’e göre dava açmadan ihtiyati tedbir kararı 

için başvurmuşsa ve ihtiyati tedbir kararı verilmişse, iki hafta içinde esasa ilişkin dava 

açmak zorundadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre teminat mektubu verilmişse 

(DİK m.26 /son) bu teminat mektupları haczedilemez ve ihtiyati tedbir kararı da 

verilemez. Mahkemeler, ihtiyati tedbir kararı vermek için arsa/iş sahibinin ödeme 

 
140  TEKİNALP ( 2009) ,s.612 ,(ÖNDER, s.118 nakliyle). 
141 YHGK 14.11.2001 T. ve E.2001/11-996,K.2001/1026 ve Y.11.HD.25.10.2010 T. ve E.2009/3511, 
K.2010/10747, (Sinerji Veri Erişim Tabanı: 22.12.2020). 
142 REİSOĞLU, Banka Teminat, s.295-296, (ÖNDER s.119 nakliyle ). 
143 Y. 11.HD.07.11.1983 T.4834 /4828 Kararında:”…lehtarın teminat mektubunun ödenmemesi için 
mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alarak ödemeyi engellemesi mümkün iken, bunu yapmayarak ihmalkâr 
davranışlarının sonuçlarını bankaya yüklemenin yerinde olmadığı …” REİSOĞLU, Banka Teminat, 
s.305, (ÖNDER, s.139 naklen). 
144 BARLAS, s.72. 
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talebinin haksız olduğunun likit (“kesin”) delillerle ispat edilmesi şartını aramaktadır. 

“Likit delil” veya “kesin delil” kavramları arasında doktrinde görüş birliği yoktur145. 

Doğan usul hukukundaki kesin delillerin anlaşılması gerektiğini savunurken, hakkın 

kötüye kullanılmasının ispatlanması için gerekli ispat araçları olarak da 

görülmektedir146. HMK m. 393/I göre yüklenici ihtiyati tedbir kararının tefhim veya 

tebliğinden itibaren bir hafta içinde uygulanmasını talep etmelidir. Aksi takdirde kanuni 

sürede dava açılmış olsa bile tedbir kararı ortadan kalkacaktır. 

E. Konkordatonun Banka Teminat Mektubuna Etkisi 

Konkordato kurumu İcra İflas Kanunu m. 285-309 maddeleri arasında 

düzenlenmiştir. 06.12.2018 tarihli 7101 sayılı Kanunla konkordato kurumunda önemli 

değişiklikler olmuştur147. Bu değişiklikle iflasın ertelenmesi ortadan kaldırılarak 

konkordato kurumu işlerlik kazanmıştır. Bu değişiklikten sonra İcra İflas Kanunu 

m.285’e göre vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyecek borçluya konkordato talep etme 

hakkı tanınmıştır.  

Konkordatonun amacı elinde borçlunun kasıtlı hareketi dışında işleri iyi 

gitmeyen ve mali durumu bozulmuş bulunan borçluları olası bir iflastan korumak ve 

borçluları korurken de borçlu ile borçlunun alacaklıları arasında eşitliği sağlamak 

amaçlanmaktadır. 

Bu amaçla; borçlu İİK 286/I-a’daki  “Borçlunun borçlarını hangi oranda veya 

vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda 

vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp 

satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini 

yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut 

başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesini “ 

düzenleme gereğince mahkemeye bu belgeleri ibraz eder. 

Mahkeme, konkordato ön projesini içeren belgelerin de ibrazıyla İİK 287/1 

“…286 ncı maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit 

ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir ve 297 nci maddenin ikinci fıkrasındaki 

 
145 REİSOĞLU, Seza,” Banka Teminat Mektupları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar”, Bankacılar 
Dergisi, S. 43, 2002, s. 95. 
146 DOĞAN, s.361. 
147 7101 sayılı İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 
RG.15.03.2018,S. 30361. 
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hâller de dahil olmak üzere, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü 

bütün tedbirleri alır” denilmektedir. 

Mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararı ile birlikte; İİK 294/I-2’deki 

“Mühlet içinde borçlu aleyhine 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip 

yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları 

uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler 

işlemez. 

 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla 

takip yapılabilir.” düzenlemesi ile haciz yoluyla takip hariç tutulmuştur. 

Banka teminat mektuplarında yüklenicinin  (lehtar ) konkordato ilan etmesi 

halinde arsa sahibinin (muhatap ) bankaya başvurup başvuramayacağı sorunu 

doğmaktadır. Bu noktada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin Kararı uygulamaya 

yenilik getirmiştir. Mahkeme konkordato talebinde bulunan yüklenicinin borcu için 

verilmiş olan banka teminat mektubunun paraya çevrilmesinin tedbiren durdurulmasına 

karara vermiştir.148 

IX. TARAFLAR ARASINDAKİ RUCÜ İLİŞKİSİ 

A. Bankanın Yükleniciye Rücu Etmesi 

Banka, yüklenicinin talimatı üzerine arsa sahibi lehine teminat mektubu düzenler 

ve risk gerçekleştiğinde arsa sahibine ödemede bulunur. Ancak bankanın borcu asli ve 

bağımsız borçtur. Garanti sözleşmesi niteliğindeki banka teminat mektubunda kanuni 

bir rücu hakkı bulunmamaktadır.  Banka bu işlemi yükleniciden alacağı komisyon 

karşılığında yapmaktadır. Bankanın aldığı komisyon ödediği miktarın çok altında 

olduğu için ödediği garanti bedelini rücu ederek geri almalıdır.  Verdiği teminat 

mektubu nedeniyle arsa sahibine ödeme yapan banka, ödemiş olduğu miktarı 

yükleniciden tahsil etmek amacıyla rücu edecektir. Risk gerçekleştiğinde ödeme yapan 

banka yükleniciye rücu eder ve banka ödemeyi derhal yapmazsa garanti bedeliyle 

birlikte gecikme faizi de ödemek zorunda kalır149. 

 
148 İstanbul BAM 17.HD.24.1.2019 T.ve E.2018/3010,K.2019/25 ,(Karar Erişim 
Lexpera.com:21.12.2020). 
149 REİSOĞLU, Banka Teminat, s.156. 
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Bankanın ancak kendisinden kaynaklanmayan borcun ifası edilmesi dışında, 

ibra, zamanaşımı gibi nedenlerle, herhangi bir ödeme yapmaksızın borç sona erdiği 

durumlarda bankaya karşı rücu ilişkisi kurulamaz150. Yine yüklenici mahkemeden 

ihtiyati tedbir kararı alarak bankanın ödemede bulunmasını engellemesine rağmen veya 

ödeme talebinin hukuka uygun olmadığı ya da riskin doğmadığını kesin delillerle ortaya 

koymasına rağmen banka ödemede bulunursa rücu hakkını kaybedecektir. Çünkü banka 

ödeme yapmama yükümlülüğünü ihlal etmiş olacaktır ve ödeme yapmaması gerekirken 

ödeme yapmasının sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır. 

Bankalar uygulamada ya yüklenicinin hesabında bulunan belirli bir miktar 

parayı bloke ettirdiği, menkul ya da gayrimenkul rehin yaptığı ya da karşı-garanti ile 

ödediği garanti bedelini geri alabildiği görülmektedir. Karşı-garantiyle yüklenici 

ödemede bulunan bankaya ilk talep üzerine ödediği miktar geri vereceğini taahhüt 

etmektedir. Bu sebeple de banka yükleniciye kolayca rücu edebilmektedir151.   

B. Teminat Mektubunu Ödeyen Bankanın Arsa Sahibine Rücu Etmesi 

Arsa sahibinin talebi haksız olduğunda ve banka ödemeyi reddettiğinde rücu 

hakkı da doğmayacaktır. Arsa sahibi dilerse bankaya karşı dava açma veya icra takibi 

yapma yolunu seçebilir ancak bu yollardan sonuç elde edemez152.İlk talepte ödeme 

kaydı taşıyan banka teminat mektuplarında riskin doğup doğmadığı, yükümlülüğün 

gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmadan ödeme yapacaktır; hatta yüklenicinin 

itirazını dinlemek zorunda dahi değildir. Çünkü bu banka teminat mektuplarında sadece 

şekli inceleme yapılabilmektedir. Bu durumda banka ödediği miktar için bir taraftan 

kontrgaranti sözleşmesi (“güvence sağlayan taahhüt”) diğer taraftan garanti 

sözleşmesinden dolayı arsa sahibine başvurabilecektir. Arsa sahibi de sözleşmeye aykırı 

hareket ettiğini banka ispat edebilirse; Borçlar kanunu Genel Hükümlere göre parasının 

iadesini isteyebilecektir153. Uygulamada bu tür haksız ödemelerin olduğu ve bankaların 

da ödemede bulunduğu görülmektedir.  Oysa ilk talepte ödeme kaydı taşımayan banka 

teminat mektuplarında banka riskin doğup doğmadığını kendisi tespit edebildiği için 

yükleniciye rücu imkânı bulunmamaktadır. 

Risk gerçekleşmeden banka ödemede bulunmuşsa yaptığı ödemeyi sebepsiz 

zenginleşme hükümlerine göre geri isteyebilecektir. 

 
150 YENİCE, s.112, (ÖNDER, s.149 naklen ). 
151 BARLAS, s.78. 
152 BARLAS, s.83. 
153 REİSOĞLU, Banka Teminat, s.162-163. 
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C. Yüklenicinin Arsa sahibine Rücu Etmesi 

İlk talepte ödeme kaydı taşıyan teminat mektuplarında ödeme yapan banka, iş 

sahibine hak etmediği halde ödeme yapmışsa bu miktarı yükleniciden talep 

edebilecektir. Bu kapsamda bankaya ödeme yapmak zorunda kalan yüklenici, kesin 

delillerle bunu ispat ederse arsa sahibine başvurabilecektir. Yüklenici ile arsa sahibi 

arasındaki ilişkinin niteliği rücu ilişkisini belirleyecektir. Arsa sahibi ile yüklenici 

arasındaki ilişki sözleşmeye dayanıyorsa –örneğin eser sözleşmesi- yüklenici, haksız 

talebin sözleşmeye aykırılık oluşturduğunu ileri sürerek arsa sahibine dava açabilir ve 

ödediği miktarı geri isteyebilir. Ancak aradaki ilişki sözleşmeye aykırı şekilde –paraya 

çevirme şartları gerçekleşmeksizin –gerçekleşmişse o zaman sebepsiz zenginleşme 

hükümlerine göre rücu edilmesini talep edebilecektir.154 

X. TEMİNAT MEKTUBU SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI 

VE TEMİNAT MEKTUBUNUN GERİ VERİLMESİ 

A. Teminat Mektubu Sözleşmesinin Sona Ermesi 

Garanti niteliğindeki banka teminat mektuplarında garanti verenin borcunu ifa 

etmesi ile teminat mektubu sözleşmesi de sona erecektir. TBK m. 131 vd. düzenlenen 

borcu sona erdiren sebepler niteliklerine aykırı düşmedikleri oranda teminat mektubu 

sözleşmesinin  sona ermesi durumlarında da uygulama alanı bulurlar. Bunlar bu 

sözleşmeden doğan borcun ifası, bir Yargıtay Kararında da geçen borcun yenilenmesi 

(tecdit)155, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, ibra ve takas durumlarıdır156. Ancak 

arsa (muhatap) sahibinin resmi kurum olması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu kapsamındaki işlerde verilen banka teminat mektuplarında ise TBK m. 131 vd. 

tek başına bankanın sorumluluğunun sona ermesi için yeterli değildir157.Bankanın 

sorumluluğu sona erince, teminat mektubunun arsa sahibinde kalması önem taşımaz 

çünkü banka teminat mektupları kıymetli evrak niteliğinde olmadıklarından hukuki 

değerini yitirmektedir. 

Garanti niteliğindeki banka teminat mektupları normal şartlarda riskin 

gerçekleşmesi ve usulüne uygun ödeme talebiyle banka ödemeyi yaptığında bankanın 

 
154 BARLAS,83 ve REİSOĞLU, Banka Teminat, s.163-164. 
155 Y.12.HD. 22.12.2015 T.ve E.2015/32598,K. 2015/18425 Karara göre: Yineleme dar anlamda borcu 
sona erdiren nedenlerden birisidir. Yenilemenin şartları: Eski bir borç olmalı, yeni borç onun yerine 
geçmeli ve taraflar yenileme iradesine sahip olmalıdır. (Sinerji Veri Erişim Tabanı:23.12.20202). 
156 DOĞAN, Teminat, s.483. 
157 BARLAS, s.88. 



43 

sorumluluğu sona erer. Ayrıca rizikonun gerçekleşmemesi veya tamamen arsa sahibinin 

kusuruyla gerçekleşmesi halinde banka sorumluluktan kurtulur. Riskin 

gerçekleşmeyeceğinin objektif olarak kesinleşmesi halinde bankanın borcu sona 

erecektir. Bunlar da yüklenicinin borcunu ifa etmesi ve vadenin sona ermesi halleridir. 

Teminat mektubunun geri verilmesi durumunda bankanın komisyon istem hakkı 

bakımından önem taşımaktadır. Bankalar, aldıkları karşı- garantilere mektubun iadesine 

kadar lehtarın bankaya komisyon ödemeye devam edeceği şeklinde kayıt 

koyabilmektedir. Bu durumda arsa sahibi bankaya komisyon ödeyecektir. Yargıtay’ın 

bir kararında da teminat mektubunun iadesi durumunda bankanın komisyon ve masraf 

bedelini isteyebileceğine karar verilmiştir158. 

B. Teminat Mektuplarında Zamanaşımı 

Banka teminat mektuplarında arsa sahibi ile banka arasında kişisel bir teminat 

sözleşmesi ilişkisi kurulmaktadır. Bu ilişkiden dolayı bankanın sorumluluğu, belirli bir 

zamanaşımı süresiyle sınırlıdır.  

Banka teminat mektupları iş sahibi ile yüklenici arasındaki asıl sözleşmeden ayrı 

ve YİBK gereği garanti sözleşmesi olarak kabul edildiğinden159 ve garanti sözleşmesi 

konusunda kanuni düzenleme olmadığından banka teminat mektupları genel 

zamanaşımına tabidir. Genel zamanaşımı da TBK m.146 vd. hükümlerine tabi 

olacaktır160. Buna göre, on yıllık zamanaşımı süresi, alacağın vadesi gelmesinden 

itibaren işlemeye başlayacaktır161. Zamanaşımı vadeli ve vadesiz teminat mektuplarında 

farklılık göstermektedir. 

Vadeli teminat mektuplarında bankanın sorumluluğu süresi içinde riskin 

gerçekleşmiş olması durumunda olacaktır. Risk, vade içinde doğduğunda arsa sahibi 

için bir alacak hakkı verir ve bu hakkın, arsa sahibi tarafından riskin doğumundan 

itibaren on yıl içinde kullanılması gerekmektedir. Yargıtay vadeli teminat 

mektuplarında riskin vade içerisinde gerçekleşmesini yeterli ve gerekli görmüştür162. 

Vadesiz teminat mektuplarında zamanaşımı arsa sahibinin alacağının muaccel 

olmasıyla başlar ve bu süre TBK m.146 gereği 10 yıldır. Bankanın borcu ise riskin 
 

158 Y 15 HD T.04.04.2012 ve E.2012/953,K.2012/2217  ,( Legal Bank Veri Erişim Tabanı: 01.09.2020). 
159 YİBK 13.12.1967 T.ve E. 66/16, K.67/7, RG. 5.4.1968 ve YİBK 11.6.1969 T. ve E.69/4, K.96/6, 
(RG:3.10.1969, N.13317). 
160 DOĞAN, s.503. 
161 AKYAZAN, Çeşitli Sorunlar, s.6. 
162  Y 11 HD. T.10.11.2015 ve E.2014/16685 K.2015/11819  ,(Kazancı Veri Erişim Tabanı: 01.09.2020). 
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gerçekleşmesinden itibaren muaccel olacağı için zamanaşımı bu andan itibaren 

başlayacaktır. Teminat mektubu bir inşaat için verilmişse işin bitirileceği tarih tespiti 

yapılabileceği için böyle bir durumda riskin gerçekleşeceği en geç zaman inşaatın 

bitirilmesi olacaktır. 10 yıl içinde arsa sahibi bankaya müracaat etmemiş ya da banka 

arsa sahibini uyarmamışsa teminat mektubunun  artık iptal edilmesi gerekmektedir163. 

Ayrıca arsa sahibinin zamanaşımının durması ve kesilmesi için sebepleri varsa -

örneğin bankanın dava edilmesi-bunları ileri sürebilecektir. Buna karşın arsa sahibi ile 

yüklenicinin arasındaki sözleşmesel ilişkisi nedeniyle zamanaşımının durması ve 

kesilmesini bankaya karşı ileri sürülemeyecektir; çünkü garanti sözleşmesi temel 

ilişkiden bağımsızdır. Bankaya karşı zamanaşımının kesilmesi yükleniciye karşı da 

zamanaşımını kesmeyecektir164. 

Banka teminat mektuplarında bankanın komisyonu da vadeli ve vadesiz teminat 

mektupları için sürelerine bakılmaksızın genel zamanaşımına tabidir165. 

C. Teminat Mektuplarının İadesi 

Banka teminat mektuplarında risk gerçekleştiğinde arsa sahibi bankaya 

başvurduğunda bankanın ödeme yükümlülüğü bulunurken arsa sahibinin herhangi bir 

yükümlülüğü yoktur. Ancak banka arsa sahibine ödeme yaptığında yükleniciye rücu 

yapabilmesi için ispat kolaylığı açısından elinde banka teminat mektubu bulunması 

gerekir. Ancak banka kısmi ifa yaptığında yükümlülüğü sona ermemektedir çünkü 

tamamı ifa edilmediği için teminat mektubu iade edilmeyecektir. Arsa sahibi kendisine 

yapılan ödemeyi bir metin yazarak ne kadar ifa edildiğini bankanın ne kadar kısım için 

yükümlülüğü kaldığını belirtebilir166. 

Mektup arsa sahibi tarafından bankaya iade edildiğinde yüklenicinin komisyon 

ödeme borcunun sona ermesi ve herhangi bir anlaşmazlığın meydana gelmemesi için 

mektup arsa sahibi tarafından bankaya iade edilmesi beklenir. Riskin gerçekleşmemesi 

ya da borcun ödenmesi hallerinde arsa sahibi banka teminat mektubunu bankaya iade 

etmek zorundadır. Mektup iade edilmezse; banka dava açarak mektubun iadesini talep 

edebilir. Teminat mektubu bankaya iade edilmesi tek başına borcun sona erdiğinin 

 
163 ÖNDER, s.160. 
164 REİSOĞLU, Banka Teminat, s.175-176. 
165 Y 19 HD. T. 16.12.2019 ve E.2018/3251 K.29-019/5560,  (Kazancı Veri Erişim Tabanı: 01.09.2020). 
166 ÖNDER, s.161. 
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kanıtı değildir. Borcun sona erdiğini iddia eden taraf iddiasını ispat etmesi 

gerekmektedir167. 

Bizim hukuk sistemimizde kamu kurumlarının arsa sahibi olduğu durumlarda  

(“muhatap”) riskin sona ermesine rağmen muhatap “kamu alacaklarının güvence altına 

alınması amacıyla” teminat mektubunu elinde tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Mevzuatta, teminat mektubunu veren bankaya herhangi bir yükümlülük getirilmemiştir,  

ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kesin teminat mektuplarını iade etmemesi 

gerekmektedir168.Dikkat edilmesi gereken yüklenicinin sadece ihale iş sebebiyle 

oluşacak prim borçlarının güvence altına alınmış olmasıdır. 

  

 
167 DOĞAN,  s.493. 
168 DOĞAN, s.497. 
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SONUÇ 

 İnşaat hukuku alanında özellikle de yüklenici iflas etmiş, acze düşmüş, inşaatı 

bırakıp gitmiş, inşaattaki payına haciz konulmuş ve hakkında yıkım kararı verilmiş, iş 

güvenliği kurallarına aykırı davranmış olabilir. Bu gibi durumlarda arsa sahibi ve 

yükleniciden bağımsız bölümleri satın alan kimseler mağdur olmuş olacaklardır. Ayrıca 

arsa sahibinin iş ve işlemlerinden yüklenici ve onun halefleri zarara uğrayabilir. İşte tüm 

bu durumların yaşanmasını önlemek için tarafların haklarının güvence altına alınması 

gerekir. Bu güvencelerden bir tanesi de “teminat mektubu” dur169. 

Banka teminat mektubu ile ilgili doğrudan bir kanuni düzenleme 

bulunmadığından herhangi bir şekil şartı yoktur. Bu nedenle de sıklıkla başvurulan bir 

teminat türüdür. Teminat mektubunun düzenlenmesinde doğrudan kanuni düzenleme de 

olmadığından taraflar serbestçe düzenleyebilmektedirler. Birçok teminat mektubu türleri 

“ilk talepte ödeme kaydı” bulunmaktadır. Daha önceden teminat mektuplarının hukuki 

niteliği kefalet mi garanti mi olduğu konusunda doktrinde tartışmalar vardı , banka 

teminat mektuplarının  hukuki niteliğini  YİBK’ları ile çözüme kavuşturularak istikrar 

kazanmıştır. Yargıtay’ın İçtihadı Birleştirme Kararlarına göre teminat amaçlı garanti 

sözleşmesi niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. Yargıtay’ın kararları doğrultusunda da 

teminat mektubunun üçüncü kişinin fiilini üstlenme niteliğinde teminat amacı taşıyan 

garanti sözleşmesi olduğu tanımına ulaşılmıştır. Garanti sözleşmesinin: “belirli bir 

hareket tarzına yöneltme amacı”, “riskin üstlenilmesi”, “bağımsız bir yükümlülük altına 

girme” ve “ivazlılık” unsurlarını taşıması gerekmektedir. Garanti sözleşmesinde risk 

belirli ya da belirlenebilir olmalıdır. Garanti sözleşmesinde yüklenici, banka, iş sahibi 

varsa kontragarantör taraf olarak yer alırlar. Yüklenici ile arsa sahibi arasındaki ilişki 

“temel ilişki”, yüklenici ile banka arasındaki ilişki “karşılık ilişkisi”, banka ile arsa 

sahibi arasındaki ilişki ise “garanti ilişkisi” olarak nitelendirilmektedir. Banka teminat 

mektubu yüklenici ile banka arasında düzenlenip yükleniciye bırakılır.  

Banka teminat mektubu ile banka iş sahibinin talebiyle iş sahibine herhangi bir 

yüküm yüklemeden teminat mektubunu paraya çevirerek ödeme yaptığından garanti 

sözleşmesi tek tarafa borç yükleyen sözleşme olarak görülür. Ayrıca geciktirici şarta 

bağlı bir sözleşme olarak kabul edilmesinin nedeni risk gerçekleştiğinde bankanın 

sorumluluğunun doğmasıdır.  Aslında bankanın yani  “garanti verenin” borcu tali 

borçtur ve asli borçlu yüklenicidir.  Uygulamada  “ilk talepte ödeme kaydı” içeren 
 

169 DUMAN, s.991. 
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teminat mektuplarında alacaklının borçluya gitmeden garanti verenin edimini ifa 

etmesini talep ettiği görülmektedir. Buna  da TBK. 603 maddesi uyarınca tüm kişisel 

teminat sözleşmelerinde kefalete ilişkin şekil şartları uygulanacaktır. Bunlar  “Kefaletin 

şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümler, gerçek kişilerce, kişisel 

güvence verilmesine ilişkin olarak başka ad altında yapılan diğer sözleşmelere de 

uygulanır.” 

Yüklenici ile arsa sahibi aralarında kurulan örneğin; arsa payı karşılığı inşaat 

sözleşmesi kurulduktan sonra yüklenicinin kaçıp gitmesi ya da inşaatı yarım bırakıp 

gitmesi olasılığına karşı arsa sahibine teminat mektubu verilmesiyle hukuki ilişki 

güvence altına alınmış olmaktadır. Risk gerçekleştiğinde yüklenici ödemezse, arsa 

sahibi banka teminat mektubunu usulüne uygun bir şekilde bankaya verir ve banka 

ödemeyi yapar. Daha sonra da banka bu ödediği kısım için yükleniciye rücu 

edebilecektir. Bu işlemlerden bankanın menfaati; kendisine komisyon ücretinin 

verilmesi ve ayrıca bankanın masraflarının da karşılanmasıdır. Arsa sahibi açısından 

faydası ise; yapmak istediği ticari ilişkide kendisine güvence verilmesi nedeniyle ticari 

hayatın akışı hem kendisi açısından hem de yüklenici açısından kesintiye uğramamış 

olacaktır. 

Arsa sahibi, risk gerçekleşmesine rağmen teminat mektubunu bankaya geç iade 

etmesi ya da iade etmemesi (ibra etmezse) sebebiyle yüklenicinin oluşacak 

zararlarından (örneğin faiz, komisyon gibi masraflardan) sorumlu olacaktır. Ayrıca 

teminat mektubu bankaya teslim edilmemesi nedeniyle hakları zedelenen kişiler “tespit 

davası” açabileceklerdir. Bu durumda hem yüklenici hem de banka tespit davası 

açabilecektir. 

Banka teminat mektubunu arsa sahibi bankaya sunduğunda aynı zamanda 

bankaya “ibraname” vermektedir. İbranameyi vermesinin amacı teminat 

sözleşmelerinde şekil serbestisi olduğundan borcun sona erdiğinin ispat edilmesinin 

kolaylaştırmasıdır. 
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