
VII. TEMİNAT MEKTUPLARI 
Teminat mektubu, borçlunun muhataba karşı yüklendiği bir edimin yerine getirilmesini 
garanti etmek üzere, banka tarafından lehtara verilen mektuptur. 
Teminat mektubu, mevcut kredi ilişkisi nedeniyle, muhataba hitaben düzenlenir. 
Kendisine garanti verilen kişiye “Muhatap”, lehine teminat mektubu verilen kredili 
müşteriye ise “Lehtar” denilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kural olarak teminat mektubu, muhatabın uğrayacağı muhtemel bir zararın tazmini için 
verilir. Her teminat mektubu mutlaka belirli bir riski garanti etmelidir. Her türlü borç 
veya fiil, garanti edilen riskin konusu olabilir. Banka, teminat mektubu ile muhatabın 
zararını tazmin etmeyi taahhüt eder. Bu şekilde kredili müşteri, bankanın isim ve 
güvenilirliğinden faydalanarak nakit teminat vermekten kurtulur; bankada, vermiş 
olduğu teminat mektubu karşılığında müşterisinden bir ücret (komisyon) almaya hak 
kazanır; ancak, bir tazmin halinde aldığı toplam komisyonun çok daha üstünde bir tutar 
olan teminat mektubu bedelini ödeme riskini üstlenir. 
Mektup metninde yer alan “…protesto keşidesine, hüküm istihsaline, borçlunun rızasını 
almaya gerek olmaksızın ilk yazılı talepte derhal ödeme …” şeklindeki taahhüt 
nedeniyle teminat mektupları kefalet değil garanti sözleşmesi sayılmaktadırlar. Garanti 
sözleşmesinin en belirgin özelliği, garanti verenin garanti alan için ortaya çıkabilecek 
olan belirli bir riski tekeffül etmesidir. 
Garanti sözleşmesiyle garanti edilen risk; lehtarın, olumlu veya olumsuz, hukuki veya 
fiili belli bir davranışının taahhüt edilmesidir ki, bu davranışın gerçekleşmemesi ve 
beklenen sonucun ortaya çıkmaması tehlikesini garanti verenin üstlenmesidir. Risk 
kapsamı dışında kalan borçlar, garanti veren bankadan istenemez. 
Ancak, garanti edilen riskin kamu düzenine, ahlak ve adaba aykırı olmaması veya suç 
oluşturmaması gerekir. Bu gibi durumlarda banka ile muhatap arasındaki garanti 
sözleşmesi mutlak butlanla batıl (hukuken geçersiz) olacağından, bankanın ödeme 
yükümlülüğü olmayacaktır. 
Teminat mektubu ile garanti edilen risk, lehtar ile muhatap arasındaki ilişkiden 
tamamen bağımsız olmakla beraber, riski mektupta atıf yapılan sözleşme 
belirlemektedir. Tarafların daha sonra teminat mektubunda belirtilen sözleşme şartlarını 
değiştirmeleri, lehtarın yeni yükümlülükler üstlenmesi, garanti edilen riskin kapsamı 



dışında kalacaktır. Buna karşılık, mektupta belirtilen risk ortaya çıktığı takdirde 
bankanın ödeme yükümlülüğü devam edecektir. 

1. Garanti Akdi ile Kefalet Arasındaki Farklar 
Teminat mektubunu veren banka, kendisine ait def’ileri ileri sürebilir. Ancak banka, 
garanti alanın borçluya başvurmasını engelleyen, borçluya ait def’ileri muhataba karşı 
ileri süremez. Garanti akdini kefaletten ayıran en önemli özellik de budur. Risk 
gerçekleşmiş ise; banka artık, mücbir sebep, kaza, beklenilmeyen hal, borcun ifasının 
imkansızlığı, lehtar ile muhatap arasındaki sözleşmenin geçersizliği, kötü ifa, lehtarın 
ehliyetsizliği, iflası, konkordato istemesi veya ölümü, borcun zamanaşımına uğraması, 
gibi borçluya ait def’ileri ileri süremeyecektir. Borçluya ait bu çeşit def’ileri ileri 
sürmek için, bankanın teminat mektubu metninde bu hususları açıkça belirtmiş olması 
lazımdır. Ancak, asıl borçlu tarafından ileri sürülen ve onun açısından borcu sona 
erdiren def’iler, risk olayını da ortadan kaldırıyorsa bankanın garanti yükümlülüğü son 
bulacak, buna karşılık borçlunun def’ilerine rağmen risk bir fiili durum olarak mevcutsa 
veya gerçekleşmişse bankanın garanti yükümlülüğü devam edecektir. 
Kefalet akdinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına ve kefilin sorumlu olacağı belli bir 
miktarın gösterilmesine bağlıdır. Garanti sözleşmesi ise prensip olarak hiçbir şekle tabi 
değildir. 
Kefalet, asıl borca bağlı fer’i bir borçtur; asıl borç herhangi bir sebeple ortadan kalkarsa, 
kefalet borcu da son bulur. Garanti akdi ise bağımsız bir borçtur. Asıl borcun sona 
ermesi mutlaka garanti verenin sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz. Asıl borcun sona 
ermesi garanti edilen rizikoyu da sona erdiriyorsa, ancak bu durumda garanti 
yükümlülüğü de son bulur. 
Kefil, asıl borçluya ait def’i ve itirazları alacaklıya karşı ileri sürmek hakkına sahip ve 
bununla yükümlüdür. Garanti verenin ise böyle bir hakkı yoktur. 
Kefil, yasa uyarınca, ödediği borç miktarı kadar alacaklının haklarına halef olur. Garanti 
verenin böyle bir rücu hakkı yoktur. Garanti veren lehtar ile arasındaki ilişki uyarınca 
ödediği miktarı talep edebilir. 
Kefil, asıl borcu ödemekle, alacaklının elindeki teminatları devir almak hakkını kazanır. 
Garanti verenin ise böyle bir hakkı yoktur. 
Teminat mektupları, Borçlar Kanunun 110.maddesinde86 yer alan “Başkasının Fiilini 
Taahhüt” hükümlerine tabiidir. Kefalet ise, Borçlar Kanunun 483 ve devamı 
maddelerinde87 düzenlenmiş olan “Kefalet Akdi” hükümlerine tabiidir. 

2. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
Yasal olarak teminat mektupları herhangi bir şekle tabi değildirler. Ancak, bankalar 
açısından teminat mektuplarının tazmini büyük önem taşıdığı için düzenlenmesi 
sırasında bazı hususlara dikkat edilmesi gereklidir. 

                                                             
86 Borçlar Kanunu Tasarısı 127.maddesinde “Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme” başlığı altında düzenlenmiştir. 
87 Borçlar Kanunu Tasarısı 581 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. 



Teminat mektubunun tazmin talebi muhataba aittir. Bu nedenle muhatabın kimliği 
önemlidir. Muhatabın tazmin talebinde bulunması halinde kimliğinin belirlenmesi 
gerekeceğinden, teminat mektubunun düzenlenmesi sırasında, muhatabın adı veya 
unvanının açıkça belirtilmiş olması gereklidir. 
Muhatap veya lehtar, gerçek veya tüzel kişi olabileceği gibi kamu tüzel kişisi de 
olabilir. Bankalar Kanunu açısından da, lehtar lehine kredi tahsisi yapılması gerektiği 
için, lehtarın kimliği de önemlidir. Kredi kimin lehine tahsis edilmişse, teminat 
mektubunun da onun lehine düzenlenmesi gereklidir. 
Garanti akdi üçlü bir ilişkiyi gerektirdiğinden bir bankanın hem garanti veren ve hem de 
lehtar olması veya muhatap olması mümkün değildir. 
Türkiye’de yerleşik olan, Türk tabiiyetindeki kişiler arasındaki her türlü sözleşmenin 
Türkçe düzenlenmesi zorunludur. Bu nedenle Türk tabiiyetindeki kişilere hitaben 
düzenlenecek teminat mektuplarının metninin de Türkçe yazılması zorunludur. 
Türkiye’de yerleşik kişilere verilecek teminat mektuplarının meblağının da Türk Lirası 
veya dövize endeksli Türk Lirası olarak düzenlenmesi zorunludur. Türk Parasının 
Kıymetinin Korunması Hakkında 32 sayılı karar uyarınca, Türkiye’de yerleşik kişilere 
yabancı para üzerinden teminat mektubu verilmesi, mektup konusunun uluslararası ihale 
ile ilgili olması halinde mümkündür. Bunun dışında Türkiye’de yerleşik kişilere yabancı 
para üzerinden teminat mektubu verilemez. 

3. Teminat Mektuplarının Tazmini 
Bankalar, riskin gerçekleşmediğini kesin olarak kanıtlayacak belgeler olmadan tazmin 
talebini reddetmemelidirler. Bankanın muhatabın tazmin talebi hakkı olmadığını veya 
riskin doğmasına rağmen, tazmin talebinin riskin kötüye kullanılması olduğunu kesin 
olarak bilmeleri halinde tazmin talebini reddetmeleri gerekecektir. Risk doğmamış 
olmasına rağmen, muhatap, teminat kapsamında olmayan bir hususla ilgili olarak 
tazmin talebinde bulunur ve banka da bu durumu bilerek ödeme yaparsa, bunun 
sonuçlarından sorumlu olur; muhataba ödediği miktarı, lehtara rücu edemez. 
Teminat mektuplarında bankaların ödeme yükümlülüğü, “yazılı tazmin talebine” bağlı 
tutulmaktadır. Bu durumda, muhatabın sözlü talebi tazmin olarak kabul edilemeyeceği 
gibi, muhatabın yazılı olarak tazmin talebinde bulunmaksızın sadece mektup aslını 
bankaya ibraz etmesi de tazmin talebi olarak kabul edilemez. 
Teminat mektubunda, muhatabın ilk yazılı talebi üzerine, derhal ödeme yapılacağı 
taahhüt edildiğinden, banka garanti edilen rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediğini 
incelemeksizin, muhatabın riskin gerçekleştiği yönündeki yazılı beyanını yeterli görerek 
ödemede bulunacaktır. 
Muhatabın, tazmin talebinde sadece “tazmin ediniz” demesi yeterli değildir. Tazmin 
yazısında muhatabın “teminat mektubu ile garanti edilen yükümlülük yerine 
getirilmediğinden” veya “risk gerçekleşmiş olduğundan” ibaresini kullanması 
zorunludur. 
Bir banka tüm şubeleri ile birlikte tek bir tüzel kişilik oluşturduğundan, herhangi bir 
şubesinden teminat mektubunun tazmini talep edilebilir. 



Bankanın tazmin talebinde bulunan muhataba ödeme yapması için de mektup aslının 
ibraz edilmesini istemesi zorunlu olmamakla birlikte; orijinal mektubun iade 
edilmemesi sakıncalı olabilir. Örneğin, mektup lehtara iade edilmiş olabilir. Bu nedenle 
uygulamada tazmin talebiyle birlikte mektup aslının da ibraz edilmesi istenmelidir. 
Muhatap, mektubu iade edemiyorsa, kaybettiğini ispat etmelidir. 
Muhatap, mektup bedelinin kısmen tazminini de isteyebilir. Bu durumda iki olasılık 
ortaya çıkacaktır. Muhatap kısmen tazmin ile yetinerek, bakiye kısım için hiçbir talep de 
bulunmayacağını beyan edebilir. Veya kalan miktar için bankanın sorumluluğunun 
devamı kaydıyla kısmen tazmin de talep edebilir. Bu durumda, bakiye miktar için 
bankanın sorumluluğu devam edecektir. 

4. Teminat Mektubu Çeşitleri 
Teminat mektuplarını “konularına”, “geçerli olduğu sürelere” ve “bankanın ödemekle 
yükümlü olduğu meblağa” göre üç bölümde toplamak mümkündür. 

a. Konularına Göre Teminat Mektupları 

i) Geçici Teminat Mektupları 
Geçici teminat mektupları, mektup metninde belirli bir süre için geçerli olduğu 
belirtilerek düzenlenen teminat mektuplarıdır. Mektupta belirtilen süre içinde tazmin 
talep edilmediği takdirde, bir daha paraya çevrilmesi istenemez. 

ii) Kesin Teminat Mektupları 
Bu tür teminat mektuplarında, lehtarın mektupta belirlenen yükümlülüğünü yerine 
getireceği, aksi takdirde mektup miktarının banka tarafından muhataba ödeneceği 
garanti edilir. Lehtarın, yükümlülüğünü kısmen ya da tamamen yerine getirmemesi 
halinde, bankanın tazmin borcu doğar. Bankanın tazmin edeceği miktar, genelde 
mektup bedeli ile sınırlıdır; ancak, üstü açık mektuplarda tazmin edilen miktar, mektup 
bedelinin çok üstünde olabilir. 

iii) Avans Teminat Mektupları 
Müteahhitlerin kazandıkları kamu veya özel sektör ihalelerinde, işe başlamaları için 
aldıkları peşin avans miktarının, bir banka tarafından garanti edilmesidir. Sözleşme 
hükümlerine uygun olarak müteahhit taahhütlerini yerine getirdikçe, avans, hak 
edişlerinden mahsup edilmek (düşülmek) suretiyle geri alınır. 

iv) Mahkeme ve İcra Dairelerine Hitaben Verilen 
Teminat Mektupları 

Bu tür teminat mektuplarının konusu çok çeşitli olabilir: Menfi tespit, ihtiyati haciz, 
ihtiyati tedbir, yürütmenin durdurulması (tehiri icra), icralardaki ihaleye katılmak, yurt 
dışındaki bir kişinin Türkiye’de dava açması, vs. gibi çeşitli konularda ilgili mahkeme 
veya icra müdürlüğüne hitaben düzenlenir. Bu konularda mahkemelere hitaben verilen 
teminat mektupları vadesiz mektuplardır. 



Menfi tespit davaları ile ilgi olarak verilen teminat mektuplarında, borçlu, borcunun 
bulunmadığının tespiti için mahkemeye müracaat etmektedir. Mahkemenin kararının 
kesinleşmesine kadar, ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep eder. Mahkeme, tedbir 
kararı uyarınca kararın borçlunun aleyhine kesinleşmesine kadar alacağını tahsil 
edemeyen alacaklının muhtemel zararını karşılamak üzere borçlunun teminat vermesini 
talep edebilir. Karar borçlu aleyhine kesinleştiği takdirde, alacaklı zararını mektubu 
tazmin ederek karşılayacaktır. 
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarında ise, üçüncü şahısların uğrayacakları 
muhtemel zararlarının tazmini amacıyla davacı veya alacaklı lehine, kararı veren 
Mahkemeye hitaben teminat mektubu verilir. Alacaklı hacizde veya tedbirde haksız 
çıktığı zaman, üçüncü şahısların zararı mektup tazmin edilerek karşılanacaktır. 
İcranın geri bırakılması (tehiri icra) için verilen teminat mektuplarında ise, mahkemenin 
aleyhine verdiği kararı temyiz eden borçlu, hükmedilen para kadar bir teminat mektubu 
vererek, Yargıtay’dan tehiri icra kararı almak üzere süre talep eder. Yargıtay, 
incelemenin sonuna kadar tehiri icra kararı verdiği takdirde, icraya devam edilmez. 
Sonuçta Yargıtay, lehtar aleyhine karar verdiği takdirde mektup icra dairesi tarafından 
tazmin edilecektir; aksi durumda ise mektup iade edilir. 

v) Vergi Dairelerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları 
Tarh edilen vergi ve bunların cezalarına itiraz edilmesi veya verginin takside 
bağlanmasını sağlamak amacıyla ilgili vergi dairesine hitaben düzenlenir. 

vi) Gümrüklere Hitaben Verilen Teminat Mektupları 
Bu tür teminat mektupları genellikle, gümrükten geçirilen malların vergi ve resimleri ile 
bunların cezalarının banka tarafından garanti edilmesini sağlamak amacıyla ilgili 
gümrük müdürlüğüne hitaben hazırlanır. 
Gümrük idareleri vadeli mektup kabul etmedikleri gibi, genellikle limitsiz tabir edilen 
üstü açık mektup şeklinde düzenlenmesini talep etmektedirler. 
Gümrük müdürlüklerinin dosyayı incelemeleri uzunca bir süre aldığından, uygulamada, 
uzun yıllar sonra mektup miktarının çok daha üstünde bir tazmin riskiyle 
karşılaşılmaktadır. Örneğin, 100 bin TL’lık bir mektup için beş altı yıl sonra, mektup 
bedelinin on katı tutarında tazmin talebi ile karşılaşmak olasıdır. 

vii)  Serbest Konulu Teminat Mektupları 
Teminat mektupları, yukarıda anlatılanlardan başka her çeşit konuda resmi dairelere, 
özel kişi veya kuruluşlara hitaben de verilebilir. Kiralanan taşınmazın depozitosu, 
acentelik, bayilik, herhangi bir borcun teminatı gibi çok çeşitli konular için özel metinli 
teminat mektubu düzenlenebilir. 



b. Geçerli Olduğu Sürelere Göre Teminat Mektupları 

i) Vadeli Teminat Mektupları 
Bu tip mektuplar belirli bir vadeye tabidir. Belirtilen vadeye kadar mektubun tazmini 
yazılı olarak bankadan istenilirse mektupta yazılı olan meblağ muhataba ödenir. Mektup 
metninde “…vade tarihine kadar tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde, teminat 
mektubunun hükümsüz hale geleceği…” şeklinde bir ibarenin bulunması şarttır. Aksi 
takdirde muhatap, vade tarihine kadar riskin gerçekleşmiş olması halinde, vadeden 
itibaren on yıl içinde tazmin talep edebilecektir. 
Vade, bir kaç şekilde gösterilebilir: 
− Belirli bir tarihe kadar geçerli olacak şekilde; örneğin, “20/09/2000 yılına kadar 

geçerlidir”, 
− Belirli bir süre için geçerli olacak şekilde; örneğin, “30 gün için geçerlidir”, 
− Belirli bir tarihten sonra yine belirli bir süre için geçerli olacak şekilde; örneğin, 

“20/09/1999 tarihinden itibaren 30 gün için de tazmin talep edilmesi” 
şeklinde olmak üzere vade çeşitli biçimlerde düzenlenebilir. 

ii) Süresiz Teminat Mektupları 
Üzerinde belirli bir geçerlilik süresi olmayan ve süresiz olarak yürürlükte kalan 
mektuplardır. Süresiz teminat mektupları, riskin gerçekleşmesinden itibaren tazmin 
talep edilebilmesi için, Borçlar Kanununun da belirtilen on yıllık genel zamanaşımı 
süresine tabidirler. 
Mektubun konusunu teşkil eden riskin on yıllık genel zaman aşımı süresi içinde 
gerçekleşmesi halinde, riskin gerçekleşme tarihinden itibaren muhatabın tazmin için on 
yıllık zaman aşımı süresi işlemeye başlar. Buna göre, süresiz bir teminat mektubunun 
tanzim tarihinden itibaren yirmi yıl içinde tazmini talep edilebilir. 
Örnekle açılmamak gerekirse; tanzim tarihi 01/01/2000 olan süresiz bir teminat 
mektubunda belirtilen risk 30/12/2009 tarihinde gerçekleşmiş ise, muhatap, bu 
mektubun tazminini 29/12/2019 tarihine kadar isteyebilecektir. Buna göre, mektubu 
düzenleyen bankanın 01/01/2020 tarihine risk çıkışını yapmadan, beklemesi 
gerekecektir. Zamanaşımı süresini durduran ve/veya kesen diğer sebeplerin varlığı 
(takip yapılması, dava açılması, mücbir sebep, …) halinde ise sözkonusu zaman aşımı 
süresi işlemeyeceğinden, muhatap tazmin için daha sonra da müracaat edebilecektir. Bu 
nedenle, yukarıdaki örneği dikkate alacak olursak, mektubu tanzim eden bankanın 
01/01/2020 tarihinde risk çıkışını yapmadan önce muhatabı bilgilendirmesi daha doğru 
olacaktır. 

c. Bankanın Ödemekle Yükümlü Olduğu Meblağa Göre 
Teminat Mektupları 

Bankanın ödemekle yükümlü olduğu meblağa göre teminat mektupları limitli teminat 
mektupları ve limitsiz teminat mektupları olarak ikiye ayrılmaktadır. 



i) Limitli (Ödeme Tutarı Belirli) Teminat Mektupları 
Limitli teminat mektuplarında bankanın ne kadar risk üstlendiği kesin olarak bellidir. 
Başka bir ifadeyle, tazmin talep edilmesi halinde bankanın en çok ne kadar para 
ödeyeceği mektup metninde kesin bir şekilde yer alır. 

ii) Limitsiz (Üstü Açık - Ödeme Tutarı Belirsiz) 
Teminat Mektupları 

Bu çeşit mektuplarda, bankanın ödemeyi garanti ettiği belirli bir meblağ yer almakla 
birlikte “…verildiği tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiz ve gecikme cezası ile 
birlikte ödeneceği…” şeklinde bir ibare de yer aldığından; tazmin anında mektup 
bedelinin çok daha üstünde bir taleple karşılaşılabilir. Bu nedenle, bu tip teminat 
mektupları üstü açık mektup olarak tabir edilirler. 
Genellikle gümrük idarelerine hitaben verilen teminat mektupları bu tip mektuplardır. 
Mektup metninde belirli bir meblağ yer almakla beraber; bu meblağa ek olarak, 
mektubun düzenlendiği tarihten itibaren hesaplanacak faiz ve gecikme cezalarının da 
ödeneceği garanti edildiğinden, bazen mektupta belirtilen miktarın bir kaç katı tazmin 
riskiyle karşılaşmak mümkündür. Bu çeşit mektupların verilmesi söz konusu olduğu 
zaman, risk-kredi teminatı dengesinin çok iyi ayarlanmış olması gerekir. 

5. Teminat Mektuplarının Haczi veya Temliki 

a. Teminat Mektuplarının Haczi 
Bir banka tarafından muhataba verilen teminat mektubu nedeniyle banka bir rizikoyu 
garanti etmekte ve muhatabın ilk yazılı talebinde ödeme yapmayı taahhüt etmektedir. 
Bu şekilde, muhatap lehine olası bir alacak hakkının doğması söz konusu olmaktadır. 
Uygulamada muhatabın alacaklılarının teminat mektubu üzerine haciz koymak 
istemelerine rastlanılmaktadır. Teminat mektubu, hisse senedi, tahvil veya kambiyo 
senedi (bono, çek, poliçe) gibi kıymetli evrak niteliğinde olmadığından, muhatabın 
borcu nedeniyle mektubun kendisinin haczi mümkün değildir. Tazmin talebinin 
doğrudan muhatap tarafından yapılması gereklidir. Muhatap dışında üçüncü şahısların 
yapacakları tazmin taleplerine banka uymak zorunda değildir. 
Ancak, rizikonun gerçekleşmesi nedeniyle muhatap lehine bir alacağın doğması halinde, 
bu alacak hakkı haczedilebilecektir. 

b. Teminat Mektuplarının Temliki 
İleride doğup doğmayacağı belli olmayan bir risk garanti edildiğinden, teminat 
mektupları kıymetli evrak (bono, çek, poliçe) gibi devir veya ciro edilemez. Ancak, 
aşağıda belirtilen şartlarla teminat mektubundan doğan alacak üçüncü bir şahsa temlik 
edilebilir. 



c. Muhatabın Teminat Mektubundan Doğan Alacağını 
Temlik Etmesi 

Teminat mektubunun nakde dönüştürülmesi (tazmini), muhatabın yazılı olarak tazmin 
talebinde bulunması ile mümkündür. Bu durumda, muhatabın teminat mektubundan 
doğan alacağının veya doğacak alacak hakkının temlikinde, muhatap yazılı olarak 
tazmin talebinde bulunmadıkça bankanın ödeme yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır. 
Ancak, muhatabın tazmin talep etme hakkı doğduğunda, temlik sözleşmesi ile alacağı 
devralana banka tarafından ödeme yapılabilir. 
Muhatabın tazmin talep edip etmeyeceği belirgin olmadığından, teminat mektuplarının 
temliki uygulamada tercih edilen ve uygulanan bir teminat şekli değildir. 

6. Teminat Mektubunda Muhatabın Değişmesi 
Özellikle yabancı ülkelerden talep edilen teminat mektuplarında, bu mektupların 
devredilebilir (transferable) olması istenilmektedir. 
Bankanın muvafakati olmaksızın muhatap tek başına böyle bir devir yetkisine sahip 
değildir. Bu ancak, teminat mektubu metninde devredilebilir kaydının bulunması veya 
tarafların daha sonra buna muvafakat vermesine bağlıdır. 

7. Teminat Mektuplarına İhtiyati Tedbir Konulması 
Bankaların ilk yazılı talepte muhatabın beyanını yeterli görerek ödeme yapmaları, bazen 
teminat mektuplarının haksız olarak tazmin edilmelerine neden olmaktadır. 
Bankanın teminat mektubu bedelini muhataba ödemesini durduracak tek yasal yol, 
mahkeme kararıyla mektup üzerine ihtiyati tedbir konulmasıdır. İhtiyati tedbir kararının 
bankaya tebliğ edilmesi halinde, teminat mektubunun tazmin talebi yerine getirilmez. 
Teminat mektubunun metninde açıkça; “...ihtiyati tedbir kararına rağmen ödeme 
taahhüdü…” bulunsa dahi, muhataba ödeme yapılamaz. Teminat mektubunun yurt 
dışındaki bir muhataba verilmiş olması halinde dahi aynı durum geçerlidir. 
İhtiyati tedbir kararının varlığına rağmen ödeme yapılması halinde, tedbir kararına 
uymayan yetkililer, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uyarınca, bir aydan altı aya 
kadar hapis cezasını gerektiren suç işlemiş olurlar. 



 

8. Teminat Mektubu Örnekleri 
Uygulamada sık kullanılan bazı teminat mektubu örnekleri aşağıda yer almaktadır. 
İMKB’ye hitaben düzenlenmiş, kesin, süresiz teminat mektubu örneği: 
“  (Muhatap) 

(Adres) 
Borsa üyesi ...................................................’nin hisse senedi dışındaki menkul kıymetlerin işlem 
göreceği Tahvil ve Bono Piyasası işlemleri dolayısıyla müşterilerine diğer Borsa üyelerine ve/veya 
Borsa’ya verebileceği zararlara karşılık kesin teminat tutarı olan azami …..............-TL (Yalnız/............-
Türk Lirası)’na kadar Bankamızın Borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu 
sıfatıyla zamin olduğunu; Borçlu tarafından müşterilere, diğer Borsa üyelerine ve/veya Borsa’ya karşı 
taahhütlerini, Borsa’nın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine 
getirmediği takdirde ve verilen zararların ödenmediğinin tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi halinde, 
önceden bir ihtarname keşidesine, hüküm istihsaline ve Borçlunun rızasını almaya lüzum olmadan, 
mahkeme kararına ihtiyaç kalmaksızın, adı geçen ile Borsa arasında ortaya çıkacak herhangi bir 
uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibara alınmaksızın, kayıtsız şartsız ve herhangi 
bir itirazda bulunmaksızın, azami yukarıdaki meblağı derhal, nakden ve talep tarihinden ödeme 
tarihine kadar geçecek günlere ait faiziyle birlikte ödeyeceğimizi, Bankamızın yetkili imzaları olarak 
kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 

Abonelik sözleşmesi teminatı için düzenlenmiş, kesin, süresiz teminat mektubu örneği: 
“ (Muhatap) 

(Adres) 
Şirketiniz ile aboneniz ............................. arasında imzalanmış .............. (tesisat no) tesisat No.lu 
elektrik enerjisi satış Sözleşmesi gereği güvence bedelinin teminatı olarak azami ....................-TL 
(Yalnız/…………...-Türk Lirası)’na kadar Bankamız, abone ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek 
borçlu sıfatı ile kefil ve sorumlu bulunduğundan, abonenin borcunu kısmen veya tamamen ödemediği 
tarafınızdan yazılı olarak Bankamıza bildirildiği takdirde, protesto çekmeye, hüküm elde etmeye ve 
borçlunun rızasını almaya gerek olmaksızın, kefalet edilmiş olan yukarıda yazılı azami …………..-TL 
(Yalnız/…………………………..-Türk Lirası)’nı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal, tamamen ve nakden 
tarafınıza ödeyeceğimizi, Bankanın imzaya yetkili ve sorumlu temsilcileri sıfatıyla ve Bankamız nam ve 
hesabına beyan ve taahhüt  ederiz. 
İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir 

 

Finansal kiralama borcunun teminatını teşkil etmek üzere düzenlenen, vadeli teminat 
mektubu örneği: 
“ (Muhatap) 

(Adres) 
Şirketiniz ile ...................... arasında imzalanan ve ...... noterliğince tasdikli olup ve şirketinizin tahsis 
ettiği ...... seri numarasını taşıyan Finansal Kiralama Sözleşmesinin ve işbu Finansal Kiralama 
Sözleşmesi ile ilgili bütün tadil ve ek sözleşmelerinin hükümlerine göre .................’nın ödemekle 
yükümlü olduğu Finansal Kiralama bedellerinden en az birinin iş bu Finansal Kiralama Sözleşmesinde 
belirtilen vadelerde ödenmediğinin veya iş bu Finansal Kiralama Sözleşmesi nedeni ile doğan ve 
doğacak yükümlülüklerinden en az birini iş bu Finansal Kiralama Sözleşmesinde belirtilen şartlara 
uygun olarak yerine getirmediğinin veya getiremeyeceğinin anlaşıldığının şirketiniz tarafından 
bankamıza yazılı olarak bildirilmesi halinde, yasal yola başvurulmasına, protesto, ihtarname veya 
ihbarname keşide edilmesine herhangi bir resmi veya resmi olmayan bir makamın izin ya da onayının 



alınmasına Finansal Kiralama Sözleşmesindeki ....................... veya diğer tarafların izin ya da onayının 
alınmasına gerek olmadan veya şirketiniz ile .......................... veya Finansal Kiralama sözleşmesindeki 
diğer taraflar arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlığın kanuni akıbet ve neticeleri nazari 
itibara alınmaksızın, azami .................-TL(Yalnız/.............-Türk Lirası)’nı ilk yazılı talebinizde derhal, 
nakit olarak, tamamen ve bir defada, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek süre için kanuni 
faizi ile birlikte şirketinize veya emrine ödeyeceğimiz .........................................’nın müşterek borçlu ve 
müteselsil kefil sıfatıyla garanti ettiğimizi, bankanın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla kabul beyan ve 
taahhüt ederiz. 
İşbu teminat mektubu ....................... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar tazmin talebinde 
bulunulmaması halinde teminat mektubu ve içeriği taahhüdümüz kendiliğinden hükümsüz olacaktır. 

 

Gümrüklere hitaben düzenlenen, üstü açık, kesin, süresiz teminat mektubu örneği: 
“ (Muhatap) 

(Adres) 
............................ tarafından, .......................Gümrük Müdürlüğü’nde tescil ettirilen .......... tarihli … 
sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı maddeler, antrepoda süresi içinde Gümrük kanununda belli 
rejimlerden biri uygulanmak üzere beyannamesi verilmediği veya eşya antrepoda iken (yanma çalınma, 
eksilme v.s. gibi) bir nedenle ziyaa uğradığı eşyadan dolayı mal sahibine Gümrük Kanunu mucibince 
para cezası terettüp ettiği taktirde, gümrük idaresinin bu eşya için tahakkuk ettirip talep eylediği  
................-TL (Yalnız/........................-Türk Lirası)’na kadar gümrük vergilerini, hiçbir itirazda 
bulunmaksızın ve  herhangi bir uyuşmazlığa  ve hüküm istihsaline mahal bırakılmaksızın idarenizin 
ayrıca talep edeceği faiz ve gecikme zamları ile birlikte derhal ve nakden, gümrük idaresinin veznesine 
ödeyeceğimizi 6183 sayılı kanunun koyduğu esaslar dairesinde asıl borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve  
müşterek borçlu sıfatıyla Bankamız adına ve Bankamızı temsil ve ilzama yetkili, Bankanın vekili memur 
ve temsilcisi olarak beyan ve  taahhüt ederiz. 
İş bu teminat mektubu kesin ve süresizdir. 
 

İhale için (Kamu İhale Yasası hariç) düzenlenen, vadeli teminat mektubu örneği: 
“ (Muhatap) 

(Adres) 
Tarafınızdan yapılan ihale sonucunda, (ihalenin/işin adı) işini taahhüt eden müteahhit/müşteri (müşteri 
adı/unvanı)’nın ihale ile ilgili kanun ve şartname hükümlerine göre vermek zorunda olduğu kesin 
teminat tutarı olan ............-TL (Yalnız/.................-Türk Lirası)’nı Bankamız garanti ettiğinden, adı 
geçen taahhüdünü ilgili kanun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre kısmen ve tamamen yerine 
getirmediği taktirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı 
geçen ile aranızda ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı 
itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine, nakden ve tamamen ve talep 
tarihinden fiili ödeme tarihine kadar geçen günlere ait yasal faiziyle birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın 
imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 
İşbu teminat mektubu ....................... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar tazmin talebinde 
bulunulmaması halinde teminat mektubu ve içeriği taahhüdümüz kendiliğinden hükümsüz olacaktır. 

 
 


