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DÜZELTMELER 

I. Genel Olarak 

Tezde yer alan ve tezin Kasım 2005’deki savunulması sırasında eleştirilen yazım 

hataları, ifade bozuklukları ve formatla ilgili sorunlar bu tezde düzeltilmiş, bölümler 

ve alt başlıklar yeniden düzenlenmiştir. Genel çerçevedeki bu düzeltmeler dışında, 

aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

II . Ön Kısımda Yapılan Düzeltme ler 

 Giriş bölümü yapılan eleştiriler doğrultusunda yeniden kaleme alındı ve 

metin k ısmındaki düzeltmelere göre değiştir ildi. 

II I. Metin Kısmında Yapılan Düzeltmeler 

 Birinci bölümün başlığı “Banka Teminat Mektupları Kavramı” olarak 

değiştirildi.  

 Birinci bölümde “Banka Teminat Mektuplarının Kıymetli Evrak 

Olmaması” başlıklı bölüm yeniden ele alındı ve konuyla doğrudan ilgili 

olmayan bölümler metinden çıkartıldı. 

 İkinci bölümün başlığı “Genel Olarak İhtiyati Tedbir Müessesesi” olarak 

değiştirildi.  

 38. sayfadan itibaren İkinci bölüm zenginleştirilerek yeniden ele alındı ve 

konuyla doğrudan ilgili olmayan bölümler metinden çıkartıldı. 

 40 ve 46. sayfalarda başlık değiştirildi. 

 İkinci bölümde yer alan “Haksız İhtiyati Tedbir Kararına Tazminat” 

metinden çıkarılarak Üçüncü bölümün sonuna taşındı.  

 Üçüncü bölümün başlığı “Banka Teminat Mektuplarının Tazmini 

Hususunda İhtiyati Tedbir Kararları” olarak değiştirildi.  
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 Üçüncü bölümde 56. sayfadan itibaren yapılan eleştiriler doğrultusunda 

değişiklik yapılarak değerlendirmeler yeniden kaleme alındı ve konuyla 

ilgili yeni içtihatlar metne eklendi. 

 Üçüncü bölüm “Talep Yasağı ve Ödeme Yasağı Şeklindeki İhtiyati 

Tedbir Talepleri” başlığı altında bölümde düzeltmeler yapılarak likit 

delille ispat teorisi doktrindeki görüşler ve Yargıtay kararları ışığında 

yeniden ele alındı. Türk Hukuku kapsamında yapılan incelemenin 

ışığında mesele değerlendirildi. 

 90. sayfadan başlamak üzere, metin kısmında yapılan düzeltmeler 

çerçevesinde sonuç ve değerlendirmelerde değişiklik yapılarak 

değerlendirmeler yeniden kaleme alındı. 

 

 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


                                                                                                                                            iii
 

ÖZ 

Bu çalışmada, banka teminat mektuplarının tazmininin ihtiyati tedbir kararı alınarak 
durdurulması hususu, Türk hukukundaki tartışmalı görüşler ve Yargıtay içtihatları temel 
alınarak incelenmiştir. Öncelikle banka, lehdar ve muhatap arasındaki temelde üç köşeli 
ilişkiden hareketle, banka teminat mektuplarının yapısı ve hukuki niteliği üzerinde 
durulmuş, banka teminat mektuplarında yer alan “ilk talepte kayıtsız şartsız ödeme 
taahhüdü”nün önemine değinilmiştir. Türk hukuku bakımından yapılan 
değerlendirmede, banka teminat mektuplarının hukuki niteliğinin garanti sözleşmesi 
olduğu görüşü, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları çerçevesinde kabul edilmiştir. 
Usul hukuku bakımından, ihtiyati tedbir müessesesi, genel hatları ve inceleme 
konumuzla bağlantılı olduğu kadarıyla ele alınmıştır. Daha sonra, banka teminat 
mektuplarının tazmininin hangi hal ve koşullarda ihtiyati tedbir kararı alınarak 
durdurulabileceği belirtilerek, ödeme ve talep yasağı biçimindeki ihtiyati tedbir talepleri 
konusunda doktrindeki tartışmalı hususlara değinilmiştir. Banka teminat mektuplarının 
“ilk talepte kayıtsız şartsız ödeme taahhüdü”nü ihtiva etmelerine rağmen, bu taahhüdün 
mutlak bir ödeme yükümlülüğü şeklinde yorumlanamayacağı belirtildikten sonra, ödeme 
ve talep yasağı biçimindeki ihtiyati tedbir taleplerinin geçerliliği hususu savunulmuştur. 
Son olarak, vadeli teminat mektupları, doğrudan ve dolaylı banka teminat mektupları 
hakkında ihtiyati tedbir kararı alınması hususlarına değinilerek, çeşitli türde banka 
teminat mektupları ile ilgili olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesi üzerinde durulmuştur.  

 

    ABSTRACT 

 

This dissertation discusses the granting of interim injunction relief with regard to the 
letter of guarantees within the light of the views of Turkish scholars and Court of 
Cassation decisions. Firstly, the structure and legal nature of the letter of guarantees 
have been evaluated on the basis of the tri-partite relationship between the bank, 
beneficiary and principal and the importance of “unconditional payment on first 
demand” has been emphasized. In the evaluation made under Turkish law, the legal 
nature of the letter of guarantees has been accepted as “guarantee” within the scope of 
the Unifying Decisions of the Court of Cassation. Interim injunctive reliefs under 
Turkish Civil Procedure Law have been generally examined to the extent related to our 
dissertation. Later on, the circumstances on which the encashment of the letter of 
guarantees shall be ceased with interim injunctive reliefs have been evaluated as well as 
the interim injunctive reliefs granted in the form of “payment prohibition” and “request 
prohibition”. Upon emphasizing the fact that “unconditional payment on first demand” 
shall not be interpreted as an absolute payment obligation of the bank, the validity of 
interim injunctive reliefs in the form of “payment prohibition” and “request prohibition 
have been asserted. Finally, granting of interim injunctive reliefs pertaining to the letter 
of guarantees having a specific maturity, indirect and direct letter of guarantees have 
been examined. 
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ÖNSÖZ 

 

Bu tez İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim 

Dalı’nda yaptığım yüksek lisans eğitimi çerçevesinde hazırlanmıştır. Tezde incelenen 

“Banka Teminat Mektuplarının Tazmininin İhtiyati Tedbir Kararı Alınarak 

Durdurulması” konusu, günümüz bankacılık uygulamasında yaygın hale gelen banka 

teminat mektuplarının tazmininin, hangi hal ve koşullarda ihtiyati tedbir kararı alınarak 

durdurulabileceğine işaret etmek amacıyla seçilmiştir.  

 

Teminat mektupları, bankacılık uygulamasında çok önemli bir yere sahiptir. 

Banka teminat mektuplarında yer alan “protesto keşide edilmesine, hüküm istihsaline ve 

borçlunun rızasını almaya gerek olmaksızın muhatabın ilk yazılı tazmin talebi üzerine 

derhal ve gecikmeksizin kayıtsız şartsız ödeme taahhüdü” banka teminat mektuplarının 

ticaret hayatındaki geniş uygulamasının dayanağını oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, 

bankanın ödeme güvencesi ve teminat mektuplarının paraya çevrilmelerindeki kolaylık, 

bunların diğer teminatlara nazaran daha çok tercih edilmelerine yol açmıştır.  

 

Ancak, temel ilişkiden doğan risk gerçekleşmediği halde, muhatabın banka 

teminat mektubunu paraya çevirme yoluna gitmesi veya paraya çevirme tehditlerinde 

bulunması durumunda veya lehdar ile muhatap arasında, temel ilişkiden doğan riskin 

gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda kesin fikir ayrılığı olduğu hallerde, banka 

teminat mektuplarının tazmininin ihtiyati tedbir kararı alınarak durdurulabilmesi hususu 

önem arz eder.    

 

Çalışma konumuzda, banka teminat mektuplarının tazmininin hangi hal ve 

koşullarda ihtiyati tedbir kararı alınarak durdurulabileceği bahsine geçilmeden önce, 

banka teminat mektuplarının yapısı ve hukuki niteliği üzerinde durulmuştur. Daha sonra, 

genel olarak ihtiyati tedbir müessesesi ve banka teminat mektuplarının tazminin hangi 

hal ve koşullarda ihtiyati tedbir kararı alınarak durdurabileceği, ödeme ve talep yasağı 
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biçimindeki tedbir taleplerinin geçerliliği hususu, vadeli teminat mektupları hakkında 

ihtiyati tedbir kararı alınması ve milletlerarası unsuru ihtiva eden teminat 

mektuplarından doğan problemler üzerinde durulmuştur. 

 

Yüksek Lisans Tezimin hazırlanış sürecinde değerli önerileriyle bana yol 

gösteren tez danışmanım Doç. Dr. Arslan Kaya’ya, her konuda gösterdikleri yakın 

ilgiden dolayı Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e ve çalışmalarım süresinde manevi 

desteğini benden esirgemeyen babam Prof. Dr. Çetin Türkçü ve annem Hediye 

Türkçü’ye  teşekkürlerimi sunarım. 

 

 

 

   

 

 İstanbul, Eylül 2005                                                                         
      Ayşe Nilüfer TÜRKÇÜ 
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GİRİŞ 

 
Bir borç ilişkisi kapsamında bir edimi ifa etme yükümlülüğü altında bulunan 

kişiler, edimlerinin karşılığı olan ücret, bedel ya da semeni nakden alabilir veya 

alacaklarını vadeye bağlayabilirler. Alacağın vadeye bağlandığı, alacaklının borçluyu 

yakından tanımadığı ve borçlunun ödeme kabiliyeti hususunda yeterli bilgiye sahip 

olmadığı durumlarda, alacaklı borçludan bazı ek güvenceler vermesini talep eder. 

Kambiyo senedinin üçüncü bir kişi tarafından avalist sıfatı ile imzalanması, üçüncü bir 

kişiden veya borçlunun kendisinden ipotek, menkul rehni gibi teminatlar alınması veya 

üçüncü kişinin borca kefil olması ya da borcun ödenmesini garanti etmesi buna örnek 

verilebilir1.  

 

 Ancak kefalet, ipotek, rehin gibi teminatların paraya çevrilmelerinin uzun 

sürmesi ve iş hacminin artması gibi sebeplerle, zaman içerisinde daha pratik ve 

uluslararası piyasaların ihtiyacını karşılayacak teminat mekanizmalarının gerekliliği 

üzerinde durulmuştur. İşte banka teminat mektupları, alacaklının alacağını daha kolay, 

masrafsız ve süratli bir şekilde alabilmesini sağlayan ve diğer teminatlara nazaran daha 

çok tercih edilen bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Banka teminat mektuplarında banka, “lehdar” olarak adlandırılan müşterisinin 

talebi üzerine, lehdar ile bir hukuki ilişki içerisinde bulunan ve “muhatap” olarak 

adlandırılan üçüncü kişiye karşı, lehdarın edimini sözleşmenin koşullarına uygun olarak 

ifa edeceğini taahhüt etmektedir2. Söz konusu ilişkide banka, sözleşmede belirtilen 

riskin gerçekleşmesi halinde riskin yöneldiği kişinin uğrayacağı zararın veya yoksun 

kalacağı karın tazminini taahhüt etmektedir. Banka, lehdarın bu ilişkiden kaynaklanan 

edimini yerine getirmemesi durumunda, muhatabın ilk tazmin talebi üzerine, belirli bir 

                                                   
1 Ömer Teoman, Teminat Mektubunu Teyid Eden Bankanın Hukuki Sorumluluğu, Otuz Yıl Ticaret 
Hukuku Tüm Makalelerim, C. II, İstanbul 2001, s. 324. 
2 İngilizce metinlerde “lehdar” için “principal”, muhatap için “beneficiary” ibareleri kullanılmaktadır.  
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meblağa kadar ödemede bulunmayı garanti etmektedir. Bankanın söz konusu ilişkiden 

doğan ödeme taahhüdü, taraflar arasındaki her türlü hukuki ilişkiden bağımsızdır.  

 

Ancak, bankaların kayıtsız şartsız ödeme taahhütleri uygulamada zaman zaman 

kötüye kullanılabilmekte veya teminat mektubunun paraya çevrilmesi hususunda taraflar 

arasında görüş ayrılığı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, lehine teminat mektubu 

verilen kişilerin bankanın ödeme yapmasını durdurmada hukuki yararı bulunduğu kabul 

edilmektedir, çünkü lehdarın bankanın ödeme yapmasını bekleyip sonradan dava açması 

uzun yıllar alabilecek bir süreçtir.  

 

Bu sebepten ötürü, lehine teminat mektubu verilen kişinin, güvence altına alınan 

risk gerçekleşmediği hallerde ödeme yapılmasına engel olabilmesi kabul edilmektedir. 

Bankaların usulüne uygun olarak yapılan ödeme talepleri karşısında ödemeden 

kaçınabilmelerinin tek yasal yolu, mahkemeden ödemenin yapılmaması doğrultusunda 

ihtiyati tedbir kararı almak ve hemen sonrasında dava açmaktır.  

 

Teminat mektubunun tarafları banka ve muhataptır. Teminat mektubu banka ile 

muhatap arasında bir sözleşme oluşturmakta ve lehdar bu sözleşmesel ilişkinin dışında 

kalmaktadır. YİBK’na göre de banka asli ve bağımsız bir borç yüklenmekte ve kendi 

borcunu ödemektedir. Banka teminat mektuplarının lehdar ile muhatap arasındaki temel 

ilişkiden tamamen bağımsız olmaları sebebiyle, lehdarın ihtiyati tedbir talep ederek 

ödemeyi durdurup durduramayacağı doktrinde tartışma konusu olmuştur.  

 

Doktrinde yer alan bir görüşe göre lehdar, banka ile muhatap arasındaki banka 

teminat mektubu ilişkisinin dışında olduğu için, bankanın muhataba ödemede 

bulunmasına engel olabilmek üzere, ihtiyati tedbir talebinde bulunması hukuken geçerli 

değildir. Banka, her ne kadar lehdarın talimatı üzerine muhatap ile banka teminat 

mektubu sözleşmesini akdetmiş ise de, bundan sonra lehdarın bankaya herhangi bir 
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talimat verme hakkı olmayacaktır.3. 

 

Doktrinde yer alan diğer bir görüşe göre ise, lehdarın talebinin hakkın kötüye 

kullanılmasını oluşturduğunun likit delillerle ispat edilebilmesi durumunda, yargı 

organları ihtiyati tedbir kararı verebileceklerdir. Bankaların bu şekilde verecekleri 

ihtiyati tedbir kararları, banka teminat mektuplarının bağımsızlığını zedelemeyecektir. 

Dolayısıyla, somut olaylarda bankanın muhataba ödeme yapmasının hakkın kötüye 

kullanılması niteliğinde olduğu likit delillerle ispat edilebiliyor ise, yargı organları 

ihtiyati tedbir kararı verebilecektir4.  

 

Lehdarın bankaya ödemede bulunduktan sonra haksız tazmin talebinde bulunan 

muhataba karşı dava açmak yoluna gitmesi mümkün ise de, söz konusu dava uzun yıllar 

alabilecek bir süreçtir. Dolayısıyla burada tek çıkar yol ihtiyati tedbir kararı alarak on 

gün içerisinde dava açmaktır. Hukukumuzda, Alman ve İsviçre hukuk düzenlerinde 

olduğu gibi, haksız paraya çevirme talebinde bulunan muhatapları karşı alınacak ihtiyati 

tedbir kararının banka teminat mektuplarının bağımsızlığını zedelemeyeceği görüşü 

hakimdir5. Çalışma konumuzda söz konusu husus Türk hukukunun doktrin ve Yargıtay 

kararlarındaki çözümleri çerçevesinde incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bunun yanında 

yurtdışındaki bankalarla bağlantılı teminat mektuplarında, Türk mahkemelerinden alınan 

ihtiyati tedbir kararları ile Türk bankaları ile bağlantılı banka teminat mektuplarında 

yabancı mahkemelerden alınan tedbir kararları çalışmamızda ayrıca incelenmiştir.  

                                                   
3 İlhan Postacıoğlu, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (İHİD) Sarıcaya Armağan, 1982, s. 175-181. 
4 Arslan Kaya, İlk Yazılı Talepte Ödeme Kayıtlı Garantilerde İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz, Hayri 
Domaniç’e Armağan, İstanbul 1995, s.142-143. Vahit Doğan, Banka Teminat Mektupları, 2. bs., 
Ankara 2002, s.161. Ünal Tekinalp, Banka Hukukunun Esasları, Cilt I, İstanbul 1988, s.359; Nami 
Barlas, Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları, İstanbul 1986, s.78.  
5 Emin Cem Kahyaoğlu, Banka Garant iler i, İstanbul 1996, s. 87-88. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI KAVRAMI 

 

I. Genel Olarak 
 

Borç ilişkisi, ilişkiye taraf kişilerden birini veya bir kaçını, diğer bir kişiye karşı 

edimde bulunmak zorunda bırakan hukuki ilişkidir. Borç ilişkisinin bir tarafında alacaklı 

ve diğer tarafında borçlu yer almaktadır. Alacaklı, edimin sözleşmeye uygun olarak ifa 

edilmemesi durumunda, öncelikle borçlunun şahsına başvurarak alacağını tahsil etmek 

yoluna gider. Ancak bazı durumlarda borçlu, alacaklının bu talebini yerine getirmeyerek, 

taraflar arasındaki sözleşmeye aykırı hareket edebilir. Buna engel olmak için, borçluyu 

zorlayan ve onun sorumluluğunu genişleten ve alacaklının kendisini güvence altına alan 

bir unsurun bulunması gerekmektedir. İşte teminatlar borç ilişkisinin tarafları arasındaki 

güvensizlik duygusunu bertaraf etmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Teminat müessesesi, 

alacaklının alacağını elde etmek için, icra ve iflas organları veya mahkemeler nezdinde 

uzun sürebilecek bir prosedüre başvurması yerine, sözleşme konusu edimin ifa 

edilmemesi durumunda, alacağına daha kolay ve kısa yoldan ulaşmasını temin 

etmektedir1. 

 

Teminatlar alacaklıya sağladıkları yetkiye göre nesnel (ayni) ve kişisel (şahsi) 

teminatlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Nesnel teminatlarda, alacaklı lehine bir nesne 

üzerinde ayni hak tesis edilmesi söz konusudur2. Kişisel teminatlarda ise, teminat 

                                                   
1 Borç ilişkisi bir de geniş anlamda kullanılmaktadır. Geniş anlamı ile borç ilişkisi, taraflar arasında çeşitli 
borçların kaynağını teşkil eden hukuki ilişkiyi ifade eder. Bütün sözleşmeler, bu anlamda borç ilişkisi 
meydana getirirler. Kemal Oğuzman, Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. bs., İstanbul 
2000, s.3; Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. bs., İstanbul 2003, s. 24; Selahattin Sulhi 
Tekinay vd., Borçlar  Hukuku Genel Hükümler, 7. bs, İstanbul l993, s. 5; Erden Kuntalp, Teminat 
Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk, Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995, s. 
263 vd. 
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verenin bir başkasının borcunu temin etmek üzere, kişisel borç altına girmesi, bir başka 

deyişle, üçüncü bir kişinin borçlunun edimini taahhüt etmesi söz konusu olmaktadır. 

Kişisel teminatlarda, borçlu dışında üçüncü bir kişinin kendi kişisel itibarını 

borçlununkine katarak, onun itibarını güçlendirmesi söz konusudur. Kişisel teminat 

taahhüdü altına giren borçlunun, alacağını, temel ilişkinin borçlusundan bir şekilde tahsil 

edememe tehlikesiyle karşılaşması halinde, haczedilebilir bütün malları teminat konusu 

olmaktadır. En geniş anlamda teminat sözleşmesi olarak adlandırılan bu sözleşme tipleri 

içine kefalet, garanti sözleşmesi, müteselsil borçluluk, sigorta sözleşmesi ve aval 

girmektedir3.   

 

Teminat sözleşmelerinin konusu, sözleşmede belirtilen riskin gerçekleşmesi 

halinde riskin yöneldiği kişinin uğrayacağı zararın veya yoksun kalacağı kârın 

tazmininin taahhüt edilmiş olmasıdır4. Burada önemli bir diğer husus da teminat verenin, 

borçlunun ifa edeceği edimi onun yerine ifa etmeyi değil, borçlunun borca aykırı 

davranması halinde alacaklının uğrayacağı zararı tazmin etmeyi taahhüt etmesidir5.  

 

Banka teminat mektupları bir nesnel teminat olmayıp, kişisel teminattır. Söz 

konusu ilişkide banka, temel borç ilişkisinin borçlusu durumunda olan lehdarın talebi 

                                                                                                                                                      
2 Teminat sözleşmelerinden herhangi bir menkul, gayrimenkul, alacak veya işletme üzerinde rehin tesisi 
yükümlülüğünü içerenler, alacaklıya nesnel teminat sağlamaya yöneliktirler. Bunlar teslim, tescil veya 
alacağın temliki gibi bir tasarruf işlemi ile ifa edilince, alacaklı lehine bir ayni hak doğar ve bu suretle 
rehin veren, borçlu veya üçüncü kişiye ait herhangi bir mal üzerinden, öncelikle alacağını karşılamak 
olanağına sahip olur. Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. II, 3. bs., Ankara 1987, 
s. 688-689. 
3 Kişisel teminatlar teminat verenin kişisel sorumluluğuna yol açarken, nesnel teminatlarda teminat 
verenin sorumluluğu teminata konu nesne ile sınırlıdır. Nesnel teminatlar ve kişisel teminatlar arasındaki 
sorumluluk farkı nesnel teminatları daha güvenilir kılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kuntalp, a.g.e., s. 
280-295; Tandoğan, a.g.e., s. 688-689.  
4 Bankalar tarafından verilen her kredi, banka açısından bir risk oluşturur. Bir krediden bahsedebilmek için 
risk altına giren bankanın bir gerçek veya tüzel kişiye rücu edebilmesi gerekir. Rücu imkanının olmadığı 
hallerde banka üstlendiği riskin sonuçlarına kendisi katlanır. Seza Reisoğlu, Bankalar Kanunu Şerhi ve 
Bankacılık Uygulamasında Diğer Kavramlar, Ankara 2002, s. 413. Risk ile ilgili açıklamalar için bkz. 
s. 7 vd. 
5 Tandoğan, a.g.e., s. 686; Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar  Hukuku Genel Hükümler , 2. bs., Ankara 2002, s. 
384.  
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üzerine muhataba, lehdarın edimini sözleşmenin koşullarına uygun olarak ifa edeceğini 

taahhüt etmekte, aksi takdirde uğrayacağı zararları karşılayacağı yönünde teminat 

vermektedir6.  

 

Bankalar Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, banka kredi işlemleri, nakdi ve 

gayri nakdi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bankanın, fiilen ilgiliye belirli bir tutarda 

ödünç para vermesi durumunda, nakdi krediden söz edilir. Bunlar, iskonto-iştira 

senetleri, avanslar, ihracat kredileri ve borçlu cari hesaplardan oluşmaktadır. Gayri nakdi 

kredi işlemlerinde ise, banka tarafından herhangi bir ödemede bulunulmamakta, ödünç 

para verilmemektedir. Burada banka müşterisine herhangi bir para ödemesi yapmaksızın 

belirli bir süre satın alma gücü sağlamaktadır. Gayri nakdi krediler için, teminat 

mektubu, kefalet, aval, ciro ve kabul gibi işlemler örnekseme olarak sayılabilir. Bankalar 

Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca bankalar tarafından verilen banka teminat 

mektuplarının gayri nakdi kredi oldukları kabul edilmektedir7.  

 

Türk hukukunda, banka teminat mektuplarının ilk dayanağını, devlet ihaleleri ile 

kamu kuruluşlarının ihaleleri için verilen, geçici ve kesin teminat mektupları metinlerini 

ihtiva eden, 1927 tarihli ve 1025 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulunca çıkarılan, 

8.1.1928 tarih ve 6048 sayılı Kararname oluşturmaktadır. Arttırma, eksiltme ve 

ihalelerde, kamu kurumlarına verilecek kesin, geçici ve avans teminat mektuplarının 

ihtiva etmeleri gereken içerik, bu Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Bu mektuplarda 

yer alan ve bankanın muhatabın ilk yazılı talebinde “protesto keşide etmesine, hüküm 

                                                   
6 Doğan, a.g.e., s. 27; Kuntalp, a.g.e., s. 287 vd.; Tandoğan, a.g.e., s. 686 vd.  
7 Gayri nakdi kredilerde, nakden verilen kredinin aksine, bankanın herhangi bir para ödemeyip bir riskin 
gerçekleşmesi sonucu, meydana gelecek zararın sorumluluğunun yükümlenmesi sözkonusudur. Banka, 
müşterisi ile sözleşme akdeden kişiye, müşterisinin vadede borcunu yerine getirmemesi durumunda zararı 
tazmin edeceğini garanti ederek belirli bir riski üstlenmekte, müşterisine bir satın alma gücü vermiş 
olmakta ve kredi açmaktadır. Ancak banka, müşterisinin edimini vaktinde ifa etmesi durumunda, herhangi 
bir ödemede bulunmayacaktır. Bankalar, gayrinakdi krediler karşığında, müşterisinden bir komisyon tahsil 
etmekte, garanti sebebiyle ödemede bulunması durumunda ödediği miktarı müşterisine rücu etmektedir. 
Fazla bilgi için bkz. Seza Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler, s. 437 vd.; 
Tekinalp, a.g.e., s. 367-368; Barlas, a.g.e., s. 9.  
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istihsaline ve borçlunun rızasını almaya gerek olmaksızın” derhal ödeme taahhüdü, 

bugüne kadar tüm teminat mektuplarında yer almış ve bu ibareler teminat mektuplarının 

niteliğini belirlemiştir. Söz konusu teminat mektupları metinleri, daha sonraki yıllarda 

bankacılık uygulamasının gelişmesiyle kamu kuruluşlarının ihaleleri yanında, özel 

kişilere hitaben verilen teminat mektuplarında da kullanılmaya başlanmıştır8.  

 

Bankalar itibar müessesesidir ve banka teminat mektupları ile itibarlarını ortaya 

koyarlar. Teminat mektubunu düzenleyen bankalar, belirli bir işin yapılacağını, belirli 

bir borcun ifa edileceğini, işi yaptıran kişiye garanti etmekte ve belirli bir risk 

üstlenmektedirler. Böylece, iki gerçek veya tüzel kişinin, güven içinde iş yapmalarına 

olanak sağlamaktadırlar9.  

 

Lehdar, üzerine aldığı edimi, sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirmez 

ise banka, muhatabın ilk talebinde herhangi bir itiraz veya hükme gerek olmaksızın, 

teminat mektubunda yazılı bedeli muhataba ödemeyi taahhüt eder. Banka teminat 

mektuplarında bu hüküm ‘‘muhatabın ilk yazılı tazmin talebi üzerine derhal ve 

gecikmeksizin, protesto keşidesine, hüküm istihsaline ve borçlunun rızasını almaya gerek 

olmaksızın ilk talepte ödeme taahhüdü’’ şeklinde ifadesini bulur. Bu deyim ile 

kastedilen, bankanın muhatabın ilk talebinde, talebin haklı olup olmadığını 

araştırmaksızın, bir belge veya kararın veya onayın kendisine sunulmasını istemeksizin, 

temel ilişkiye ait def’i ve itirazları ileri sürmeden ödemede bulunacağıdır10.  

 

 
                                                   
8 Bu metinler günümüzde yapılan bir takım ilavelerle kullanılmakta ve resmi daireler tarafından bu 
metinlerde herhangi bir değişiklik kabul edilmemektedir. Fazla bilgi için bkz. Barlas, a.g.e., s.10; Seza 
Reisoğlu, Banka Teminat Mektuplarında Kayıtsız Şartsız Ödeme Taahhüdü ve Hukuki Sonuçları, Ticaret 
Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VI, Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Enstitüsü, Ankara 14-15 Nisan 1989, s. 78; Seza Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları ve 
Kontrgarantiler, s. 22. 
9 Ali Taşpolat, Banka Garantiler i, İstanbul 1989, s.21 
10 Sıtkı Akyazan, Tatbikatta Banka Teminat Mektuplarının Ortaya Çıkardığı Sorunlar, Batider, Haziran 
1974-C.VII-S.3, s. 567; Tekinalp, a.g.e., s. 368. 
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Bankalar Kanununun 4672 Sayılı Kanun ile değiştirilen 20. maddesinin 6. 

maddesinin (e) bendi uyarınca “Özel finans kurumları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 2004 

sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun  ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması 

Hakkında Kanun ile diğer mevzuatın çeke ve teminat mektuplarına ilişkin hükümleri ile 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümlerinin uygulanması 

bakımından banka addolunur.” Dolayısıyla, bu madde ile bankalar dışında özel finans 

kurumlarının teminat mektubu düzenlemeleri hüküm altına alınmaktadır. Ayrıca, banka 

teminat mektuplarının gerçek kişiler tarafından düzenlenmesine de hukuki bir engel 

bulunmamaktadır. Yargıtay yeni tarihli bir kararında garanti sözleşmesi matbu başlıklı 

belgenin ... altını AE. garantör sıfatıyla imzalayıp, 1. maddesi “borçlunun borcunu 

kısmen veya tamamen yerine getirmediği tarafından... adresine yazılı olarak bildirildiği 

takdirde protesto çekmeye, hüküm elde etmeye ve borçlunun rızasını almaya gerek 

olmaksızın garanti ettiğim borcu ilk yazılı isteğiniz üzerine derhal ve hiçbir sebep ileri 

sürmeksizin tamamen ve nakden... ödeyeceğim” ibarelerini taşımakta olup, görüldüğü 

üzere AE’nin asıl borçluya ait def’ileri dermeyan etmekten feragat etmek suretiyle riski 

üstlenip, asıl borçtan müstakil bir taahhüt altına girdiği anlaşılmakta olmasına göre, bir 

garanti akdinin oluştuğunun kabulü gerekmesine demek suretiyle, bankalar dışında 

üçüncü kişilerin de teminat mektubu verebileceklerini, garanti veren olarak borç altına 

girebileceklerini kabul etmiştir1112.  

 

 

 

                                                   
11 19. HD 14.12.1999, E. 1999/4793, K. 1999/7676, Kazancı Hukuk Otomasyon Programları. Reisoğlu, 
a.g.e., s. 23-24.  
12 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 21.06.1994 tarih ve 545 
sayılı KHK ile değişik 13. maddesi uyarınca faktoring şirketleri ile finansman şirketleri teminat mektubu 
veremezler. 
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II. Unsurları 
 

A. Belirli bir  Riskin Üstlenilmesi 
 

Her teminat mektubunda, lehdarın üstlendiği belirli bir risk garanti edilmektedir. 

Teminat mektubunda garanti edilen risk, lehdarın temel ilişkiden kaynaklanan edimi ile 

ilgilidir. Risk ortaya çıkması şüpheli fakat çekinilen ve ekonomik bakımdan zararlı bir 

olayın gerçekleşmesi veya beklenilen ve ekonomik bakımdan yararlı bir olayın 

gerçekleşmemesi olasılığıdır. Olayın gerçekleşmesi objektif olarak mümkün değil ise, 

herhangi bir riskten söz edilemez. Ancak olayın meydana gelmesinin subjektif bakımdan 

kuşkulu olması, duruma göre risk olarak addedilebilir13. 

 

Banka teminat mektuplarında riske örnek olarak, geçici teminat mektuplarında, 

lehdarın ihale üzerine kaldığı zaman sözleşmeyi imzalaması, kesin teminat 

mektuplarında, lehdarın garanti edilen yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine 

getirmemesi, avans teminat mektuplarında, lehdarın mektupta belirtilen azami avans 

tutarını muhataba ödememesi gösterilebilir. Ancak, hangi riski garanti ettiği bilinmeden, 

lehdar ile garanti alan arasındaki temel borç ilişkisinden doğmuş ve doğacak tüm 

alacakların garanti edilmesi, garanti sözleşmesi kavramı ile bağdaşmaz. Teminat 

mektubu düzenlenirken en azından riskin kapsamı tahmin edilebilir olmalıdır14.   

 

Yargıtay riskin kapsamının belirli olması ile ilgili bir kararında aşağıdaki şekilde 

karar vermiştir:  

 

“...Bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için, onun taraflara yüklediği hak ve 

borçların tereddüde yer vermeyecek şekilde açık, başka bir deyimle konusunun 

gereği ve yeterli kadar belli ve sınırlı olması gerekir. Belirsizliğin garantisi 

                                                   
13 Tandoğan, a.g.e., s. 684.  
14 Sabih Arkan,  Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu, Batider , Aralık 1992, C. XVI, S. 4, 
s. 75; Reisoğlu, a.g.e., s. 40; Doğan, a.g.e., s. 35.  
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olmaz. Bu itibarla, limit gösterme şartı bulunmamakla birlikte, garanti 

sözleşmesinde hangi riskin garanti edildiğinin belli olması ya da garanti edilen 

riskin boyutlarının tereddüt yaratmayacak biçimde belirlenebilir nitelikte 

bulunması gerekmektedir... Hangi riskin garanti edildiği belirlenmeden doğmuş 

ve doğacak her türlü borcun garanti edildiğinden söz etmek, boyutları belli  

olmayan (belirsiz) bir edimin garantisi anlamına gelir ki, bu da garanti 

sözleşmesi ile bağdaşmaz. Hal böyle olunca garanti sözleşmesi düzenlendiği 

anda garanti edilen edimin sınırlarının açıkça belirlenmemiş olması ya da bunu 

belirlemeye yarayan koşul ve açıklamaların sözleşmede yer almamış bulunması 

halinde garanti edenin sorumluluğundan söz edilemez... 15” 

 

Buna ilaveten, teminat mektubunun verilmesinden sonra lehdarın yeni bazı 

yükümlülükler üstlenmesi halinde, teminat mektubu üstlenilen yeni riskleri kapsamaz16. 

Yeni riskler bankanın vereceği ek bir teminat mektubu ile güvence altına alınabilir. 

Yargıtay yeni tarihli bir kararında özetle17: 

 

“Garanti edenin sorumluluğu, garanti sözleşmesinin yapıldığı tarihteki kredi 

koşulları dikkate alınmak suretiyle belirlenmelidir. Garanti edenin izni olmadan 

veya bildirim yapılmadan esas akdi ilişkideki koşulların borçlu aleyhine 

ağırlaştırılması veya borçlunun yeni yükümlülükler üstlenmesi, garanti edilen 

riskin dışında kalır.” 

 
                                                   
15 19. HD E. 1999/7669 Kazancı Hukuk Otomasyon Programları 
16 “Garanti sözleşmesi üçüncü şahsın fiilini taahhüt niteliğinde olup kefalet sözleşmesi niteliğinde 
bulunmadığından garanti verenin sorumluluk limitinin gösterilmesi zorunlu değil ise de garanti 
sözleşmesi belli bir riski garanti etmelidir. Garanti sözleşmesi ile garanti edilen risk kredi sözleşmesinin 
tarafları arasındaki temel ilişkiden tamamen bağımsız olmakla birlikte riski, garanti sözleşmesinde atıf 
yapılan sözleşme belirlemektedir. Hangi riskin garanti edildiği belli edilmeden örneğin her türlü borç 
ilişkisinden doğmuş ve doğacak tüm alacakların garanti edilmesi garanti sözleşmesi ile bağdaşmaz. 
Garanti verenin muvafakati olmadan esas akdi ilişkideki koşulların borçlu aleyhinde ağırlaştırılması veya 
borçlunun yeni yükümler üslenmesi garanti edilen riskin kapsamı dışında kalır.” 19. HD 14.12.1999, E. 
1999/4793, K. 1999/7676, Kazancı Hukuk Otomasyon Programları. 
17 19 HD 23.9.2002, E. 2001/8061, K. 2002/5973, YKD, C. 29, S. 2, Şubat 2003, s. 241-242.  
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şeklinde karar vermiştir.  

 

B.  Bankanın Lehdarı Belirli Bir Hareket Tarzına Yöneltmesi 
 

Banka teminat mektuplarında, teminat veren banka, lehdarı belirli bir hareket 

tarzına yöneltmekte ve onun doğması muhtemel zararlarını karşılamayı taahhüt 

etmektedir. Bir başka deyişle banka, lehdarı belirli bir hareket tarzına yöneltmek için, 

temel ilişkiden kaynaklanan riskin gerçekleşmesi halinde, riskin yöneldiği kişinin 

uğrayacağı zararın veya yoksun kalacağı karın tazminini taahhüt etmektedir. Lehdarın 

yöneltildiği hareket tarzı, yapma veya yapmama şeklinde, olumlu veya olumsuz 

olabilir18. 

 

C.  Bağımsız Bir Borç Altına Girme 
 

Banka teminat mektuplarında banka, lehdara karşı bağımsız bir yükümlülük 

altına girmektedir. Buradaki bağımsızlıktan kasıt, sözleşmenin mevcudiyetinin ve 

geçerliliğinin, başka bir sözleşmenin varlığına bağlı olmamasıdır. Dolayısıyla, bankanın 

yükümlülüğü, başka bir borcun varlığına, geçerliliğine, dava edilebilir olup olmamasına 

bağlı olmaksızın ondan tamamen bağımsızdır. Böylece, bankanın müşterisi olan lehdarın 

borcu geçerli olmasa dahi, banka borçlu kalmakla devam eder ve muhataba karşı temel 

ilişkiden kaynaklanan def’i ve itirazları ileri süremez19.  

 

Bağımsızlık ilkesinin sonucu olarak, temel ilişkinin herhangi bir nedenden ötürü 

geçersiz olması, temel borç ilişkisinin yürürlüğe girmemesi veya bağlayıcılığını 

kaybetmesi, lehdarın ödeme dışında borcunun sona erdiği, mücbir sebep, kaza hali, 

                                                   
18 Seza Resioğlu, Garant i Mukavelesi, Ankara 1963, s. 17.  
19 Arslan Kaya, İlk Talepte Ödeme Klozunu İhtiva Eden Banka Garantilerinde Hakkın Kötüye 
Kullanılması Sorunu, Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995, s. 219; Tekinalp, a.g.e., s. 373; Doğan, 
a.g.e., s. 37; Reisoğlu, a.g.e., s. 219.  
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lehdarın borcunun olmadığı, beklenilmeyen haller, borcun ifasının imkansız olması, 

lehdarın ehliyetsizliği, lehdarın ölümü, lehdarın iflası, ödemeleri tadil etmesi, lehdarın 

borcunun zamanaşımına uğraması veya hak düşürücü sürenin sona erdiği gibi muhatap 

ve lehdar arasındaki temel ilişkiyi ilgilendiren def’i ve itirazları banka muhataba karşı 

ileri süremeyecektir. Banka, yalnızca kendisine ait def’ileri ileri sürerek ödemeden 

kaçınabilir20. 

 

Bir garanti sözleşmesi oluşturan banka teminat mektupları ile ileride doğup 

doğmayacağı belli olmayan bir risk garanti edilmektedir, bunun sonucu olarak da soyut 

borç ikrarı söz konusu olmamaktadır. Bankanın teminat mektubu ile riskin doğup 

doğmayacağını araştırmaksızın ilk talepte ödeme taahhüdü soyut borç ikrarı anlamını 

taşımaz21. 

  

Teminat mektupları genel olarak herhangi bir şarta bağlı olmaksızın 

düzenlenmektedir ve muhatap tarafından riskin gerçekleştiğinin bildirilip mektup 
                                                   
20 Arkan,  a.g.e., s. 70; Tekinalp, a.g.e., s. 393; Reisoğlu, a.g.e., s. 54-61; Akyazan, a.g.e., s. 568.  

YİBGK, taşıma aktinin teminatı olarak verilen ve akit ifa edilmiş olmasına rağmen iade edilmemiş 
bulunan teminat mektubunun iadesi hakkında taşıyıcının taşıtan aleyhine açtığı davada, taşıtan tarafından 
TTK’nın 767. maddesine dayanılmak suretiyle zamanaşımı defi ileri sürülemeyeceğine ve böyle bir defi 
karşısında sözü edilen maddenin tatbikinin mümkün bulunmadığına karar vermiştir. YİBGK, E. 1996/16, 
K. 1967/7, Kazancı Hukuk Otomasyon Programları. 

Yine Yargıtay’a intikal eden bir olayda banka, teminat mektubu konusunun muhatabın işletme konusu 
dışında kalması nedeni ile borçlu olmadığının tespitini istemiştir. Yüksek Mahkeme “...özellikle teminat 
mektubunun BK 110. maddesinde yazılı üçüncü şahsın fiilini taahhüt niteliğinde bir garanti akdi 
olduğuna, teminat mektubunun konusunun, muhatabın işletme konusu dışında kalmasının, lehdarın 
edimini garanti eden bankanın teminat mektubu yükümlülüğünü etkilemeyeceğine” karar vermiştir. TTK 
137. maddesi ticaret şirketlerinin şirket mukavelesinde yazılı işletme çevresi içinde kalmak şartıyla bütün 
hakları iktisap ve borçları ilzam edebileceğini amirdir. Lehtar ile muhatap arasındaki sözleşmenin 
muhatabın işletme konusu dışında kalması, lehdara muhatabın ehliyetsizliği nedeniyle sözleşmenin 
geçersizliği def’ini ileri sürme imkanı vermektedir. Ancak bu halde de, fiili bir durum olan lehtarın 
yükümlülüklerini yerine getirmeme riski gerçekleşebileceğinden, Yargıtay’ın haklı olarak belirttiği gibi, 
bankanın lehtara ait bu def’iyi ileri sürerek, teminat mektubu meblağını ödemekten kaçınması mümkün 
değildir. 19. HD 2.10.1998, E. 1998/3247, K. 1998/5718. Cengiz Kostakoğlu, Banka Kredi 
Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Akreditif, 3. bs., İstanbul,  2001, s. 228. 
21 Arkan,  a.g.e., s. 61; Resioğlu, a.g.e., s. 52; Doğan, a.g.e., s. 37. Nitekim Yargıtay bir kararında “banka 
teminat mektupları bir kıymetli evrak olmadıkları gibi mücerret bir borç taahhüdü de değildir. Daima 
ileride doğabilecek bir rizikoyu ihtiva eder” demektedir. HGK, 28.2.2990 6-1/141 YKD Mayıs 1990, s. 
639.  
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bedelinin talep edilmesi halinde itirazsız ödeneceği koşulunu içerir. Bu koşul bankanın 

mektup muhatabına karşı şahsi def’ilerini ileri sürmesini engellemez ise de mektup 

muhatabı alacaklıya karşı lehdarın ileri süreceği def’ileri dermeyan etmesini engeller22. 

 

III. Tanımı 
 

Banka teminat mektupları ile ilgili olarak Türk Hukuku’nda, henüz bir kanuni 

tanım bulunmamakla birlikte doktrinde, banka teminat mektupları ile ilgili çeşitli 

tanımların yer aldığı görülmektedir. Banka teminat mektupları ile ilgili olarak, aşağıda 

verilen tanımlar, banka teminat mektuplarının tüm özelliklerini ihtiva etmese dahi, 

kanaatimizce, genel bir çerçeve çizmeleri sebebiyle yeterli bulunmaktadır. Bankalar 

tarafından düzenlenen teminat mektupları/kontrgarantiler, Bankalar Kanunu’nun krediler 

ile ilgili hükümlerine tabi bulunmaktadır. Bankalar Kanunu, teminat mektubunun 

tanımına ve hükümlerine yer vermemekle birlikte, çeşitli maddelerinde banka teminat 

mektuplarına değinmektedir23.   

 

Akyazan tarafından verilen tanıma göre “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 

mektuba banka teminat mektubu denir.24” 

 

Akyol’a göre “Banka teminat mektubu, banka ile müşterisi arasındaki bir 

mutabakat çerçevesinde ve banka müşterisinin talebi üzerine, bankanın muhatap olarak 

adlandırılan kişiye, müşterisinin bir eylemi yerine getireceğini, bir borcunu ifa 

                                                   
22 Kostakoğlu, a.g.e., s. 217. 
23 Seza Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler, s. 24. 
24 Akyazan, a.g.e., s. 567  
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edeceğini, etmezse teminat mektubundaki miktarı ödemeyi yükümlendiği bir 

sözleşmedir.25” 

 

Tekinalp’e göre ise “Banka teminat mektupları ile banka, müşterisinin istemi 

üzerine müşterisiyle herhangi bir hukuki ilişkiye girme durumunda bulunan üçüncü 

kişiye, müşterisinin bu ilişkiden doğan borcunu yerine getirmemesi veya herhangi bir 

edimin ifa edilmemesi ile alakası olmadan, sadece korkulan bir olayın vukuu halinde 

belirli bir meblağa kadar ödemede bulunmayı garanti ettiği sözleşmedir.26” 

 

Kahyaoğlu’na göre “banka teminat mektupları, banka ile muhatap arasında 

akdedilen, bankanın genellikle müşterisinin talebi üzerine ve onun garanti alana, 

edimini ifa etmemesi veya başka bir rizikonun gerçekleşmesi durumunda belirli bir 

meblağa kadar ödemede bulunmayı taahhüt ettiği, bankaya bağımsız borç yükleyen bir 

sözleşmedir.27” 

 

Buna karşılık Taşpolat daha geniş bir tanım vermiştir. Taşpolat’a göre “Teminat 

mektubu, bankaların muayyen bir işin gerçekleştirilmesini, bir malın teslimini veya bir 

borcun ödenmesini muhataba taahhüt eden müşterisinin, bu taahhüdün evvelce muhatap 

tarafından saptanan koşullara uygun olarak yerine getirilmemesi halinde belirli bir 

paranın banka tarafından muhataba ödeneceğini garanti altına alan belgelerdir.28” 

 

Genel bir tanım verilecek olursa, banka teminat mektupları, ticari bir ilişkinin 

borçlusu durumunda olan ve “lehdar” olarak adlandırılan kişinin, müşterisi olduğu 

bankaya yönelttiği talebi üzerine, bankanın, söz konusu ilişkinin alacaklısı durumundaki  

“muhatap” olarak adlandırılan kişiye karşı, lehdarın edimini sözleşmenin koşullarına 

                                                   
25 Şener Akyol, Banka Sözleşmeleri, İstanbul 2001, s. 161 
26 Tekinalp, a.g.e., s. 372 
27 Kahyaoğlu, a.g.e., s. 2. 
28 Taşpolat, a.g.e., s. 21 
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uygun olarak ifa edeceğini taahhüt ettiği, aksi takdirde muhatabın ilk talebinde 

uğrayacağı zararları karşılayacağı yönünde teminat verdiği bir sözleşmedir. Banka 

teminat mektuplarında lehdar, üzerine aldığı edimi sözleşme hükümleri çerçevesinde 

yerine getirmez ise banka, muhatabın ilk talebinde herhangi bir itiraz veya hükme gerek 

olmaksızın, teminat mektubunda yazılı bedeli alacaklıya ödemeyi taahhüt etmektedir. 

 

IV. Taraflar ve Taraflar Arasındaki İlişkiler 
 

Temelde üç köşeli bir ilişki ihtiva eden banka teminat mektubu ilişkisinin 

taraflarını, müşterisi ile arasındaki bir mutabakat çerçevesinde teminat veren banka ile 

garanti alan durumunda olan muhatap oluşturur.  

 

Teminat mektuplarında lehdar kelimesi, bazen kendisine garanti verilen kişi 

bazen de borçlu için kullanılmaktadır. Bankacılık uygulamasında, temel ilişkinin 

borçlusu olup, bankanın müşterisi sıfatıyla bankaya başvuran ve teminat verilmesini 

talep eden şahıs, lehdar olarak adlandırılmaktadır. Lehdar, hem bankanın müşterisi hem 

de muhatap karşısında teminat mektubu ilişkisinin karşı tarafıdır. Lehdar, banka teminat 

mektubunun tarafı değildir. Banka, müşterisi olan lehdarın talebi üzerine, temel ilişkinin 

alacaklısı durumunda olan muhataba, lehdarın edimini sözleşmeye uygun olarak ifa 

etmemesi durumunda uğrayacağı zararı karşılayacağı yolunda teminat vermektedir. 

Lehdar, kendisine gayri nakdi kredi açılması için bankaya başvuran ve bankanın 

müşterisi olan taraftır.  

 

Banka teminat mektuplarının en önemli özelliği, temelde üç köşeli bir ilişkiyi 

içermeleridir. Yukarıda da anlatıldığı gibi, bankanın müşterisi konumundaki şahıs, 

bankaya başvurmakta ve ondan bir komisyon karşılığında, diğer taraftan, yani müşteri 

ile sözleşme yapacak kişinin çekindiği riskin, yani korkulan olayın gerçekleşmesi 

halinde yüklendiği borcu ya da ortaya çıkan zararın tazminini istemektedir. Banka, 

müşterisinin talebi üzerine muhatap ile banka teminat mektubu sözleşmesi akdetmekte 
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ve lehdara çeşitli haklar kazandırmakta, kendisi de bazı yükümlülükler üstlenmektedir. 

Bu üç köşeli ilişkide alacaklı ve borçlu arasındaki ilişki ‘‘temel borç ilişkisi’’, muhatap 

ile banka arasındaki ilişki ‘‘teminat ilişkisi’’, lehdar ile banka arasındaki ilişki ise 

‘‘karşılık ilişkisi’’ olarak adlandırılır29.  

 

A. Temel Borç İlişkisi 
 

Üç köşeli bir ilişki ihtiva eden banka teminat mektuplarında banka, lehdar ve 

muhatap arasında akdedilen herhangi bir sözleşmeye istinaden, lehdarın edimini hiç 

veya gereği gibi yerine getirmemesinden dolayı, oluşacak zararı karşılamayı muhataba 

karşı taahhüt etmektedir. Bankanın müşterisi olan lehdar ile sözleşmenin diğer tarafını 

oluşturan kişi arasındaki ilişki “temel borç ilişkisi” olarak adlandırılmaktadır. Bankanın 

müşterisi olan lehdar ile alacaklı arasındaki temel borç ilişkisi, istisna, eser ve bunun 

gibi herhangi bir sözleşmesel ilişkiye dayanabilir. Temel ilişki satım, kira, eser gibi özel 

hukuk niteliğinde bir borç ilişkisi veya Hazine’ye karşı ödeme yükümlülüğünü içeren 

kamusal nitelikte bir ilişki olabilir30.  

 

Temel ilişki, bankayı sadece risk açısından ilgilendirir. Temel ilişkinin kaynağı 

ve sebebi önem taşımaz. Önemli olan, alacaklının borçludan doğmuş veya doğacak bir 

alacağı bulunmasıdır. Örneğin yüklenici (A) firması bir ihaleye girerek (B) ülkesinde bir 

otel yapımını üstlenmiştir. (A) firması bu iş için (B) ülkesi Turizm Bakanlığı’ndan belli 

bir miktar kredi almış ve sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile doğacak zararlarını 

temin etmek amacıyla Türkiye’deki (C) bankası önderliğindeki bankalar konsorsiyumu 

aracılığıyla bir avans teminat mektubu vermiştir. Risk gerçekleştiğinde yani (A) 

firmasının edimini sözleşmeye uygun olarak yerine getirmediği tespit edildiğinde (B) 

                                                   
29 Kaya, a.g.e., s. 213; Tekinalp, a.g.e., s. 370.  
30 Genelde lehdar ile muhatap arasında sözleşme kurulmasının şartı, temel ilişkinin alacaklısına banka 
teminat mektubu temin edilmesidir. Teminat mektubu verilmesi, sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ön 
koşulu olabileceği gibi asli bir unsuru da olabilir. Kahyaoğlu, a.g.e., s. 24; Tekinalp, a.g.e., s. 369-370. 
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bankaya başvuracak ve teminat mektubu bedelini paraya çevirterek alacağını tahsil 

yoluna gidecektir31.  

 

B. Karşılık İlişkisi 
 

Lehdar ve banka arasındaki iç ilişki ‘‘karşılık ilişkisi’’ olarak adlandırılmaktadır. 

Karşılık ilişkisinde riskin doğması durumunda, bankanın ödeme yapması, lehdara rücu 

etmesinin sonuçları, hangi tarihten itibaren hangi oranda temerrüt faizi uygulanacağı gibi 

hususlar anlaşmaya bağlanır. Karşılık ilişkisi, riskin gerçekleşmesi durumunda bankanın 

ödeme yaptıktan sonra müşterisine başvurduğunda, ödediği meblağı geri almasını 

güvence altına alan teminat sözleşmesini de kapsamaktadır. Bankanın lehdara rücuu da 

banka ile lehdar arasındaki kontrgaranti ilişkisine dayanır32.  

 

Karşılık ilişkisine vekalet sözleşmesi hükümleri, uygun düştükleri ölçüde 

uygulanır. Söz konusu ilişkiyi tamamen vekalet olarak yorumlamak, vekilin işlemlerini 

müvekkil nam ve hesabına yaptığı düşünülürse, banka garantilerinin bağımsızlığını 

zedeleyecektir. Dolayısıyla, bu ilişkiyi mutlak bir şekilde vekalet olarak değil atipik bir 

garanti verme taahhüdü sözleşmesi olarak nitelendirmek daha doğru olacaktır33.  

 

Banka, karşılık ilişkisi altında, dürüstlük kuralı çerçevesinde lehdarın 

talimatlarına uygun davranarak, muhatap ile teminat mektubu sözleşmesini akdetmek ve 

risk gerçekleştiği takdirde muhatabın zararını tazmin etmek borcu altındadır. Ayrıca, 

                                                   
31 Kahyaoğlu, a.g.e., İstanbul 1996, s. 24; Tekinalp, a.g.e., s. 369-370; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 384. 
32 Kahyaoğlu, a.g.e., İstanbul 1996, s. 25; Tekinalp, a.g.e., s. 370.  

Bankalar ödemede bulunduktan sonra borçluya rücu ettiklerinde borçlunun ödemeyi tazmin etmemesi 
riskine karşılık teminat mektubunu verirken borçludan bir teminat ister. Teminat mektubu karşılığında 
alınacak teminat türleri Bankalar Kanunu’nda öngörüldüğü üzere rehin, kefalet, nakit, teminat amacıyla 
temlik, bir başka bankanın teminat mektubu olabilir. Banka ayrıca hizmetleri karşılığında teminat mektubu 
bedelinin belli bir oranında komisyon talep edebilir. 
33 Kahyaoğlu, a.g.e., s. 26. Türk hukukunda Tekinalp anılan ilişkiyi vekalet olarak nitelendirmektedir. 
Tekinalp, a.g.e., s. 369-371. 
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banka ilk talepte kayıtlı banka teminat mektuplarında, riskin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini araştırmak ve muhatabın ödeme talebini lehdara bildirmekle 

yükümlüdür34.  

 

C. Teminat İlişkisi  
 

Banka ile muhatap arasındaki ilişki teminat ilişkisidir. Söz konusu ilişki BK md. 

110 anlamında ‘‘üçüncü kişinin fiilini taahhüt’’e dayanır. Banka, lehdarın talimatı 

doğrultusunda muhatap ile bir teminat mektubu sözleşmesi akdetmiş ve muhataba karşı, 

riskin gerçekleşmesi durumunda, ödemede bulunmayı taahhüt etmiştir. Ancak lehdar, 

banka ve muhatap arasındaki söz konusu teminat ilişkisinin dışında bulunmaktadır.  

 

Burada bir diğer önemli husus ise, banka ve muhatap arasındaki teminat mektubu 

ilişkisinin, muhatap ve lehdar arasındaki temel ilişkiden tamamen bağımsız olduğudur. 

Bir başka deyişle, lehdar ve muhatap arasındaki temel ilişki ile banka ve muhatap 

arasındaki banka teminat mektubu vasıtası ile kurulan ilişki, birbirinden tamamen 

bağımsız bir nitelik arz etmektedir. Banka, taraflar arasındaki temel ilişkinin tamamen 

dışında olduğu gibi, lehdar da banka ve muhatap arasında kurulan banka teminat 

mektubu ilişkisinin dışındadır. Banka, sadece temel ilişkiden doğabilecek tehlike ve 

rizikoları temin etmekte ve sonuç olarak risk gerçekleştiği takdirde yüklendiği borcu 

ödemektedir.  

 

Teminat mektubu ile garanti edilen risk, lehdar ile muhatap arasındaki ilişkiden 

tamamen bağımsız olmakla beraber, riski mektupta atıf yapılan sözleşme 

belirlemektedir. Muhatap ile lehdarın daha sonra sözleşme şartlarında değişiklik 

yapması, lehdarın yeni yükümlülükler üstlenmesi garanti edilen riskin kapsamı dışında 

                                                   
34 Kahyaoğlu, a.g.e., s. 25 vd.; Tekinalp, a.g.e., s. 369-371. 
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olacaktır35.  

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin konumuzla ilgili bir kararında, davacıya 

borçlunun kendisinden satın aldığı 10 adet otobüs bedelinin ödenmesini temin amacıyla 

davalı banka tarafından 20.12.1972 tarihli bir teminat mektubu verilmiş ve belediye 

ödeme şartlarını ihlal etmiştir. Yargıtay bu olayda: 

 

‘‘Davalı bankanın davacıya verdiği teminat mektubu ile davacı ile arasında satış 

akdinin dışında bir garanti akdi meydana gelmiştir. Bu akit uyarınca 5.285.000 

liraya kadar, belediye ödeme şartlarını ihlal ettiğinde davacının yazı ile istemesi 

halinde protesto çekmeğe, mahkemeden hüküm alınmasına ve belediyenin 

rızasına gerek kalmadan hemen faiziyle birlikte ödemeyi davalı banka kabul 

etmiştir. Bu halde belediyenin satış aktinden doğan defilerini ve bu arada 

borçlar yasasının 224. Maddesine dayanan savunma hakkını davalı 

kullanamaz.’’  

 

şeklinde karar vermiştir36. 

 

V. Kontrgaranti 
 

Bankaların, müşterileri lehine verdikleri teminat mektupları için, müşterilerine 

imzalattırdıkları metne “kontrgaranti” denilmektedir. Kontrgaranti, verilen teminat 

mektubunun bir nevi karşılığıdır. Kontrgarantiyi imzalayana ise kontrgaran 

denilmektedir. Kontrgaran, teminat mektununun lehdarı olabileceği gibi, başka bir şahıs 

da olabilir37. Bankacılık uygulamasında bankalar, kendilerinden teminat mektubu almak 

                                                   
35 Arkan, a.g.e., s. 75. 
36 Yargıtay 11. HD, 9.5.1974 ve E. 1974/951, K. 1974/1601, Kazancı Hukuk Otomasyon Programları. 
37 İzzettin Pamukçu, Teminat Mektupları, Ankara 1976. 
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üzere başvuruda bulunan kişilere, kontrgaranti almadan teminat mektubu 

vermemektedirler. Bunun yanında kontrgaranti, Türkiye’deki bir bankanın yurtdışında 

yerleşik muhataba hitaben, yurtdışındaki bir banka aracılığıyla verdiği teminat 

mektuplarında da söz konusu olmaktadır.  Bu durumda, ilk banka ikinci bankaya kendi 

güvencesini vermektedir38.  

 

Kontrgaranti sebebiyle, teminat mektubu veren banka, mektup bedelini ödemek 

zorunda kalırsa lehdara rücu edecektir. Teminat mektubu veren bankanın, lehdara rücuu 

da kontrgaranti adı verilen sözleşmeyle sağlanmaktadır. Kontrgaranti sözleşmesi, ayrı 

bir sözleşme olarak düzenlenebileceği gibi, bankanın genel kredi sözleşmesi içine, 

ayrıca bir madde olarak da eklenebilir39.  

 

Kontrgaranti, lehdarın talebi üzerine açılan gayri nakdi kredinin karşılığı olarak, 

lehdar tarafından imzalanan metin olabileceği gibi, bankalar tarafından, müşterileri 

lehine teminat mektubu düzenlenmesi için, yurt içinde veya yurtdışında diğer bir 

bankaya kontrgaranti verilmesi şeklinde ortaya çıkabilir. İkinci durumda, teminat 

mektubu düzenleyen banka, tazminde bulunduktan sonra kontrgaranti veren bankaya 

başvuracak, lehdara rücuu söz konusu olmayacaktır40.  

 

Uluslararası bankacılık uygulamasında, büyük meblağlı uluslararası işlemlerde 

verilen teminat mektupları için kontrgaranti verilmesi gerektiği takdirde, birden fazla 

                                                   
38 Kontrgaranti alma zorunluluğunun ilk nedeni 1967 ve 1969 tarihli İBK’na göre, banka teminat 
mektupları kefalet değil garanti sözleşmesi sayıldıkları için bankanın borçluya karşı kanunen bir rücu 
hakkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla banka, kontrgaranti almadan banka teminat mektubu verir ise 
muhataba ödemede bulunduktan sonra, rücu edemememe tehlikesi ile karşı karşıya kalacak olmasıdır. Bir 
diğer neden ise, banka teminat mektubu ile kayıtsız şartsız ve kefaleti aşan bir ödeme taahhüdü altına 
girmektedir. Bu sebeple teminat mektubunda yer alan tüm şartları kapsayan bir kontrgaranti alınması 
gerekmektedir. Seza Reisoğlu, Banka  Teminat Mektupları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, 
Türkiye Bankalar Birliği, Ankara 1977, s.9. 
39 Kontrgaranti sözleşmesinin olmadığı durumlarda, bankanın lehdara sebepsiz zenginleşme, vekaletsiz iş 
görme ve BK md. 51 hükümlerine göre rücu olanağı tartışmalıdır. Fazla bilgi için bkz. Reisoğlu, Banka 
Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler, s. 358-367. 
40 Reisoğlu, a.g.e., s. 395-396. 
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bankanın veya bankalar konsorsiyumunun teminat mektubunun belirli bir bölümü için 

kontrgaranti verdikleri görülmektedir. Bu durumda, kontrgaranti sözleşmesinin kapsam 

ve içeriği, ilk banka tarafından hazırlanmakta ve garantör yabancı bankaya 

verilmektedir. Kontrgaranti sözleşmesinin metni ilk talepte ödeme kaydını haiz teminat 

mektuplarının metni ile aynı özellikleri ihtiva etmektedir41.   

 

Özetle ifade etmek gerekirse, banka tarafından alınan kontrgaranti, bankanın 

mektup bedelinin tazmin edilmesi durumunda, lehdara rücu hakkını sağlamaya 

yöneliktir. Bankanın verdiği teminat mektubu, aldığı kontrgarantiden bağımsızdır. 

Dolayısıyla, banka kontrgaranti almasa ya da aldığı kontrgaranti herhangi bir sebepten 

ötürü geçersiz olsa dahi, banka teminat mektubunun tazmini halinde, daha sonra lehdara 

rücu edemeyecek ise de, bunu muhataba karşı ileri süremeyecektir.  

 

VI. Banka Teminat Mektuplarının Kıymetli Evrak Olmaması 
 

 TTK md. 557 uyarınca,  kıymetli evrak şu şekilde tanımlanmaktadır: “Kıymetli 

evrak öyle senetlerdir ki, bunlarda mündemiç olan hak, senetten  ayrı olarak dermeyan 

edilemediği gibi başkalarına da devredilemez.” Kıymetli evrakta alacak hakkı senede 

bağlıdır ve hak senetten ayrı olarak ileri sürülemez ve başkasına devredilemez.  

 

 TTK md. 557’de belirtildiği gibi, hak ve senet arasında sıkı bir bağlılık olmadan, 

bir senedi kıymetli evrak olarak nitelendirmek mümkün değildir. Bu nedenle kıymetli 

evraka dayanarak hak talep eden senedi ibraz ve teslim etmelidir; kıymetli evrak 

borçlusu da ancak senedi ibraz ve teslim edene ödeme yapmakla yükümlüdür42.  

 

                                                   
41 Doğan, a.g.e., 235. 
42 Hüseyin Ülgen/Mehmet Helvacı/Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 
2005, s. 14.  
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 Teminat mektuplarında henüz doğup doğmayacağı belli olmayan bir risk garanti 

edildiği için, senette mündemiç haktan söz edilemez. Banka teminat mektupları, hisse 

senedi, tahvil veya kambiyo senedi gibi kıymetli evrak olmadıkları için, sadece ispat 

vasıtasıdırlar. Türk hukukunda henüz bir kanuni tanımı bulunmayan banka teminat 

mektupları herhangi bir şekle tabi değildir.Banka teminat mektubunda, hak senede bağlı 

değildir. Dolayısıyla, BK. md. 86 uyarınca senedin borçluya ibrazının mümkün olmadığı 

hallerde borçlu, alacaklı kendisine senedin iptal edildiğini ve borcun sona erdiğini 

gösteren resmen düzenlenmiş veya tasdik edilmiş bir belge verdiği takdirde ödeme 

yapabilir. Bir başka deyişle banka teminat mektubunun kaybolması, ziyaı gibi 

durumlarda hak ortadan kalkmamakta, kıymetli evrakta olduğu gibi mektubun iptalinin 

mahkemeden istenmesi gerekmemekte, muhatabın talep hakkı devam etmektedir. 

Kıymetli evrak ve banka teminat mektubu arasındaki fark bu noktada ortaya 

çıkmaktadır. Bankalar tarafından zorunlu olarak yazılı biçimde düzenlenen teminat 

mektupları kıymetli evrak değildir. Banka teminat mektubunun kıymetli evrak 

olmamasının sonucu olarak, banka teminat mektubundan doğan veya doğacak alacak 

mektuptan ayrı temlik edilemez ve banka teminat mektubu ayrıca haczedilemez43. 

 

 Doktrinde ve Yargıtay içtihatlarında da banka teminat mektuplarının kıymetli 

evrak olmadıkları kabul edilmektedir. Yargıtay 19. HD bir olayda:  

 

‘‘Teminat mektubunun kaybedilmiş olması veya herhangi bir şekilde zayi 

edilmesi halinde, muhatabın teminat mektubundan kaynaklanan hakkı ortadan 

kalkmamakta, kıymetli evrakta olduğu gibi teminat mektubunun zayi nedeniyle 

iptalinin mahkemeden istenmesi gerekmemekte, sonuç olarak muhatabın talep 

hakkı devam etmektedir.’’  

 

                                                   
43 Teoman, a.g.e., s. 324; Reisoğlu, a.g.e., s. 53. 
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şeklinde karar vermiştir44. 

 

 Uygulamada sık olarak teminat mektuplarının iadesi ve iptali adı altında davalar 

açılmaktadır. Teminat mektupları kıymetli evrak olmadıkları için bunların iadesi ve 

iptali gerekli değildir. Hükümsüzlüğünün tespiti yeterlidir. Hükümsüzlüğü tespit edilen 

teminat mektubu iade edilmese de artık banka tarafından ödenmeyecektir45 

 

VII. Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği 

A.  Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği Hakkında 
Verilen Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları 

 

Teminat mektuplarının hukuki niteliği, uzun yıllar tartışma konusu olmuş ve 

açıkça ‘‘bankanın kefil olduğu’’ ibaresi yer aldığı için, banka teminat mektupları uzun 

süre kefalet olarak nitelendirilmiştir. Yargıtay’ın, banka teminat mektuplarının hukuki 

niteliği konusundaki, 1967 ve 1969 tarihli iki İBK’nın yayınlanmasından önce, 

doktrinde ve uygulamada genel kabul gören görüş, banka teminat mektuplarının kefalet 

akdi niteliğinde oldukları idi. Bunun yanında bir kısım yazarlar tarafından, bankanın 

taahhüdünün kefalet hükümlerine tabi tutulması, ancak def’i ve itirazların dermeyanı ve 

rücu bakımından garanti mukavelesi hükümleri tatbik edilmesi görüşü savunulmakta 

idi46. 

 

Daha sonra banka teminat mektupları metinlerinde yer alan “protesto keşidesine, 

hüküm istihsaline ve borçlunun rızasını almaya gerek olmaksızın ilk yazılı derhal ve 

gecikmeksizin” şeklindeki ödeme taahhüdü, Yargıtay kararlarında, banka teminat 

mektuplarının garanti olarak addedilmelerine yol açmıştır. Yargıtay’ın 1967 ve 1969 
                                                   
44 19. HD, 15.06.2001 ve E. 2001/511 K. 2001/4641, Kazancı Hukuk Otomasyon Programları. 
45 Reisoğlu, Banka Teminat Mektuplarının Ödenmesinin İhtiyati Tedbir Kararı ile Önlenmesi ve 
Sonuçları, s.473.  
46 Resioğlu, Garanti Mukavelesi, s. 101.  
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tarihli iki İBK’da, banka teminat mektuplarının hukuki niteliği tartışılmış ve sonuç 

olarak kefalet değil, üçüncü kişinin fiilini taahhüt şeklinde bir tür garanti sözleşmesi 

olduğu kabul edilmiştir.  

 

Yargıtay’ın banka teminat mektuplarının hukuki niteliğini tartıştığı iki önemli 

İBK’dan ilki olan 1967 tarihli İBK, taşıma sözleşmesinin teminatı olarak verilen teminat 

mektubunun iadesi hakkındadır. Söz konusu kararın gerekçe kısmında: 

 

‘‘...banka teminat mektupları, üçüncü kişinin fiilini taahhüt niteliğinde olup 

daima yazılı şekilde düzenlenmektedir. Bu mektupla genellikle bankanın sorumlu 

olacağı en yüksek miktar rakamla gösterilmektedir. Bankanın sıfatı teminat 

veren olduğundan, taahhüdü esas sözleşmeyi yapan taraflardan ve esas akitten 

ayrı ve tamamıyla bağımsızdır. Bankanın taahhüdü lehdarın borcunun 

geçerliliğine ve varlığına bağlı olmaksızın garanti taahhüdü olarak meydana 

gelir. Banka, teminat mektubu ile bir sözleşmeye bağlanmış kişinin 

yükümlülüğünü yerine getirmesini ve yerine getirmediği takdirde teminat alan 

kişi için doğacak tehlikeleri kısmen veya tamamen üzerine alır. Bir kimse asıl 

borçlunun ileri sürebileceği itirazlara bakılmaksızın borcun yerine 

getirilmemesinden doğan zararın tazminini kabul etmesi halinde o kimse garanti 

veren durumundadır. Üçüncü kişinin fiilini garanti eden, yani bu kişinin bir şey 

yapacağını başkasına vadeden kişi müstakil bir taahhüt altına girmiş olup, o 

şeyin yerine getirilmemesi halinde müspet ve karşılık mahiyette zarar ve ziyan 

tediyesine mecburdur... 47’’  

 

şeklinde karar verilmiştir.  

 

Yargıtay, yukarıdaki karar ile, banka teminat mektuplarının üçüncü kişinin fiilini 

taahhüt niteliğinde olduklarını kabul ederek, garanti sözleşmesi mahiyetine değinmiş ve 
                                                   
47 İBK, 3.12.1967 E.66/16 K. 67/7, RG. 5 Nisan 1968/12867  
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tartışmalara açıklık kazandırmaya çalışmıştır. Ayrıca, söz konusu kararda, banka teminat 

mektuplarının asli ve bağımsız olma karakterine değinilmiştir. 

 

Yargıtay’ın 1969 yılındaki bir diğer İBK’da, geçici olarak yurda sokulması 

sebebiyle ertelenen gümrük vergi ve resimlerinin temini için, başka kişilerin akdettikleri 

kredi ve kontrgaranti anlaşmalarına dayanarak, bankaların ithalatçı vergi mükellefleri 

üçüncü kişiler lehine gümrük idaresine verdikleri teminat mektuplarının mahiyet 

itibariyle BK md. 110 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt niteliğinde bir garanti 

sözleşmesi olduğu kabul edilmiştir.  

 

Kararın gerekçe kısmında, garanti verenin taahhüdünün kefaletten daha ağır bir 

borç olduğu ve garanti-kefalet arasındaki aslilik fer’ilik kriterine değinildikten sonra:  

 

‘‘...muvakkat ithal yoluyla ithal edilen malların tayin edilen süre içerisinde yurt 

dışına çıkarılmaması halinde bu eşya için gümrük vesaire vergi ve resmi olarak 

tahakkuk ettirilen paranın gümrük idaresinin her zaman yapabileceği yazılı istek 

üzerine, derhal ve herhangi bir itiraza veya hüküm istihsaline mahal 

kalmaksızın ödemekte bankanın borçlu ile birlikte müşterek ve müteselsil kefil 

sıfatıyla zamin olduğuna dair bankalar tarafından gümrük vergisi borçlusu 

lehine ve fakat borçlu ile değil de diğer kişilerle yapılan bir akte dayanarak 

gümrük idaresine verilen teminat mektupları mahiyet itibariyle Borçlar 

Kanununun 110. maddesinde sözü edilen üçüncü kişinin fiilini taahhüt 

niteliğinde bir garanti akti olduğuna...’’48  

 

şeklinde karar verilmiştir. 

 

Yukarıda değinilen 1969 tarihli İBK uyarınca, banka teminat mektuplarının 

garanti sözleşmesi sayılması şu gerekçe ile kabul edilmiştir: 
                                                   
48 İBK, 11.6.1969 E. 69/4 K. 69/6, RG. 3 Ekim 1969/13317, 3 Ekim 1969/13317 
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“Banka gümrük idaresine karşı onun isteği üzerine hiçbir itiraz dermeyan 

etmeden ve hüküm istihsaline mahal kalmadan bu parayı ödemeyi kabul etmekle 

esas borcun hukuken mevcut, muteber ve dava edilebilir olduğuna dair kefilin 

Borçlar Kanunu’nun 497. maddesine göre ileri sürmekle mükellef olduğu defileri 

dermeyan etmekten feragat etmek suretiyle asıl borçtan müstakil olarak bir 

taahhüt altına girmiş durumdadır. Asıl borçlu bu defileri dermeyan etmek ve 

kefil de kanunen buna mecbur olduğu halde, banka bunları ileri sürmekten 

feragat etmek suretiyle asıl borçludan daha ağır bir külfet altına girmiş 

durumdadır. Kefil asıl borçludan fazla mükellefiyet altına giremez. Bu sebeple 

defilerden bidayette feragat, bu şartın hükümsüzlüğünü icap ettirmeyip akdin 

vasfını tayinde bir kıstas olarak alınması gerekmektedir. Borçlar Kanunun 497. 

maddesi uyarınca bu şart hükümsüz sayılarak akdin, kefalet akdi olarak 

nitelendirilmesine ilişkin görüş ile sözü edilen (itirazsız ve hükümsüz) 

ödeneceğine dair şart defilerden feragatı tazammum eder bir şart olmayıp, 

tediyeyi kolaylaştıran ve ödenmenin hemen yapılmasını temine matuf bir şart 

olduğuna ilişkin görüş çoğunluk tarafından benimsenmeyerek mektubun bu 

niteliği vasfını tayinen de kafi görülmüştür.49”  

 

Ayrıca, 1969 tarihli kararda “Bankalar kefil olabilecekleri gibi garanti de 

verebilirler. Bu sebeple işlemlerin mahiyeti tespit edilirken bu gibi şahsi teminat 

muamelelerinin tümünü kapsayacak şekilde bir sonuca varılması doğru olmaz. Bu 

yönden konunun banka teminat mektuplarına göre değil içtihadı birleştirmeye konu 

teşkil eden... teminat mektuplarına göre halli gerekir” denmek suretiyle bu tür 

teminatların somut olayın koşullarına göre kefalet olarak da addedilebileceği 

belirtilmektedir.  

 

                                                   
49 İBK, 11.6.1969 E. 69/4 K. 69/6, RG. 3 Ekim 1969/13317 
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Yukarıda bahsedilen her iki kararda da, banka teminat mektuplarının hukuki 

niteliği, BK md. 110. anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt niteliğinde bir garanti 

sözleşmesi olarak kabul edilmiştir. BK’nun başkasının fiilini taahhüt başlıklı 110’uncu 

maddesi hükmüne göre: 

 

‘‘Bir üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden kimse bu üçüncü kişi tarafından 

taahhüdün ifa edilmemesi halinde zarar ve ziyan tediyesine mecburdur. Muayyen 

bir müddet için yapılan taahhütlerde, müddetin bitimine kadar taahhüt edene 

yazılı olarak başvurulmaması halinde taahhüdün hükümsüz olacağına dair 

sözleşme muteberdir.’’ 

 

Üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden kimse, taahhütte bulunduğu kişiye bir garanti 

vermektedir. Üçüncü kişinin fiilini taahhütte, taahhütte bulunan akidine karşı, üçüncü 

kişinin belirli bir davranışta bulunacağını taahhüt etmektedir. Üçüncü kişi davranışını 

belirlenen şekilde yerine getirmez ise, fiili taahhüt eden sorumlu olacaktır. Sözü edilen 

borcun hükümsüz olması, borçlunun fiilinin taahhüt edilmesini kural olarak hükümsüz 

kılmaz50.  

 

Doktrindeki hakim olan görüşe göre, üçüncü kişinin fiilini taahhüt, garanti 

sözleşmesinin özel bir türüdür. Garanti sözleşmesi ile, taraflardan biri diğerine 

gerçekleşebilecek bir riskten doğacak zararın tamamını veya bir kısmını gidermeyi 

taahhüt eder. Üçüncü kişinin fiilini taahhüt sözleşmesinde de bir garanti verme söz 

konusudur. Ancak garanti etme, üçüncü kişinin garanti verilene bir edimi yerine 

getirmesinin söz konusu olduğu hallerle sınırlıdır. Bir başka deyişle üçüncü kişinin bir 

edimi olmayan garanti sözleşmeleri de yapılabilir51.  

                                                   
50Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 228; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 770-771; Tandoğan, a.g.e., 
s.1107; Eren, a.g.e., s. 1107.  
51 Garanti sözleşmesi teminat amacı güden geniş kapsamlı bir sözleşme olmakla beraber, üçüncü kişinin 
fiilini taahhüt daha dar kapsamlıdır, çünkü burada sadece üçüncü kişinin fiili taahhüt edilir. Ancak garanti 
sözleşmesi ile üçüncü kişinin fiilini taahhüt yanında başka fiil ve riskleri de konu edinebilir. Fazla bilgi 
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1969 tarihli kararda, banka teminat mektuplarının kefalet sözleşmesi niteliğinde 

de olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, garanti ve kefalet sözleşmesini ayıran başlıca 

kriter aslilik fer’ilik olarak kabul edilmiştir52. Yargıtay İBK’da açıkça belirtildiği üzere, 

bankalar, verdikleri teminat mektupları ile bağımsız bir borç altına girmektedirler. 

Bağımsız olma kavramından bir akdin varlığı ve içeriğinin başka bir akde bağlı 

olmaması anlaşılmaktadır53. Ancak 1967 ve 1969 İBK’da Yargıtay’ın görüşünü 

dayandırdığı aslilik fer’ilik kriteri yanında, doktrinde kabul edilen ve aşağıda detaylı 

olarak açıklanan bir takım başka kriterler de yer almaktadır. 

 

Uygulamada banka teminat mektupları, garanti sözleşmesi niteliğinde 

düzenleniyorsa da, kefalet niteliğinde veya hem garanti hem kefalet sözleşmesi 

niteliğinde teminat mektubu düzenlenebilir. Dolayısıyla, bir banka teminat mektubunun 

hukuki niteliği tayin edilirken, her somut olayda mektubunun taşıdığı özellikler dikkate 

alınarak bir sonuca varılması gerekmektedir. Kısaca bir bankanın banka teminat 

mektubu adı altında kefil olması da mümkündür54.  

 

Banka teminat mektuplarının genellikle garanti sözleşmesi niteliğinde kabul 

edilmelerine rağmen HGK bir kararında55, garanti beyanının kredi kartı sözleşmesinin 

hemen altına alınmış olması, kredi sözleşmesine atıf yapılması, garanti veren kişinin bir 

menfaatinin olmaması, dostane ilişkilerle garantinin imzalanması gibi gerekçelerle 

burada bir kefaletin bulunduğunu kabul etmiştir. 

 

                                                                                                                                                      
için bkz. Eren, a.g.e., s. 1108 vd.; Nisim Franko, Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt, Prof. Dr. Nuri Çelik’e 
Armağan, İstanbul 2001, s. 570; Hakan Çebi, Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt, Prof Dr. Tahir Çağa’nın 
Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 111-135. 
52 Arif Kocaman, Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği Üzerine, Batider, Haziran 1990-C.XV-
S.3, s. 51. 
53 Bu konuda s. 10-12’deki banka teminat mektuplarının bağımsızlığı ile ilgili açıklamalara bkz.  
54 Cemal Şanlı/Nuray Ekşi, Uluslararası Ticaret Hukuku, İstanbul 2000, s. 217. 
55 HGK, 04.07.2001, 19-534/583, YKD, C. 27, S. 12, Aralık 2001, s. 1807-1817. 
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B. Garanti ve Kefalet Sözleşmesi Ayrımı 
 

Kefalet ve garanti sözleşmesi hükümleri karşılaştırıldığında  hukuki açıdan farklı 

sonuçlara ulaşılacaktır. Her iki akit türünde de, tarafların üstlendiği taahhüdün niteliği 

farklılık arz etmektedir.  

 

BK md. 483 uyarınca “Kefalet bir akittir ki onunla bir kimse, borçlunun 

akdettiği borcun edasını temin etmeği alacaklıya karşı taahhüt eder.” Kanundaki bu 

tanım Türk Doktrininde yeterli bulunmamakta ve “Kefa let bir akittir ki onunla bir kimse 

borçlunun borcunu ödememesi halinde bundan şahsen sorumlu olmayı alacaklıya karşı 

taahhüt eder” 56 şeklinde bir tanım yapılmaktadır.  

 

Garanti sözleşmesi de kefalet sözleşmesi gibi şahsi teminat akitlerinden biridir. 

Garanti sözleşmesi, kanun tarafından düzenlenmemiş olmakla beraber, uygulamada 

banka teminat mektupları şeklinde geniş uygulamasına rastlanan akit tiplerinden biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Hukuku’nda, henüz bir kanuni tanımı bulunmamakla 

birlikte, garanti sözleşmesi ile ilgili olarak, doktrinde ve Yargıtay kararlarında bazı 

tanımlar mevcuttur.  

 

Tandoğan’a göre garanti sözleşmesi, bir kimsenin, başkasını belli bir hareket 

tarzına yöneltmek amacıyla, bu hareket tarzından o kişi için doğacak tehlikeleri kısmen 

veya tamamen üzerine alması borcunu doğuran, bağımsız nitelikte bir sözleşmedir57. 

Tekinalp’e göre ise garanti sözleşmesi, garanti edenin, garanti verdiği kişiye belli bir 

ekonomik başarıyı veya onun devamını veya belli bir tehlikenin gerçekleşmeyeceğini 

                                                   
56 Tandoğan, a.g.e., s. 693. 

Kefalet sözleşmesi tek taraflı borç doğuran ve amacı teminat olan, genellikle ivazsız bir sözleşmedir. Şahsi 
teminat akitlerinden biri olan kefalet sözleşmesinde, borçlunun borcunu ödememesi durumunda, kefil bu 
borçtan kişisel olarak sorumlu olacağını alacaklıya taahhüt etmektedir. Nihat Taşdelen, Kefalet 
Sözleşmesinde Şekil, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, s. 732. 
57 Tandoğan, a.g.e., s. 809. 
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vaad ve vaadinin aksinin gerçekleşmesi halinde bundan doğan sorumluluğu yüklendiği 

tek taraflı bir borç sözleşmesidir58. Resioğlu ise garanti mukavelesini garanti vereninin 

garanti alandan bir karşılık elde etmek için değil, ancak onu bir hareket tarzına sevk 

etmek gayesi ile bağımsız olarak bir teşebbüsün tehlikesini üzerine alan akit olarak tarif 

etmektedir59. Yukarıda değinilen 1969 tarihli İBK’da ise garanti sözleşmesi, bir 

kimsenin fer’i olmayan mukavele ile, başkasına bir teşebbüsün belirli bir sonuca 

ulaşacağını garanti etmesidir60.  

 

Şahsi teminat sözleşmelerinin alt kavramlarını oluşturan kefalet ve garanti 

sözleşmelerinin temel amaçları, esas itibariyle, temel borç ilişkisinin tarafı olmayan 

üçüncü kişilerce, alacaklıya şahsi teminat verilmesidir. Her iki sözleşme de temel 

amaçları itibariyle aynı hedefe yönelmekle birlikte gerek doktrin, gerekse bu konudaki 

uygulamanın öncüsü niteliğindeki 11.6.1969 gün 1969/4-6 sayılı İBK’daki belirlemelere 

göre, şu ana farkları bulunmaktadır61:  

 

a. Kefalet sözleşmesi, BK md. 483-503 arasında düzenlenmiş olup, garanti 

sözleşmesinin hukukumuzda henüz bir kanuni düzenlemesi 

bulunmamaktadır. Bu sebepten ötürü, garanti sözleşmesinin hukuki niteliği 

ve hükümleri, doktrin ve Yargıtay kararlarıyla ele alınarak düzenlenmeye 

çalışılmıştır.  

 

b. Öncelikle kefalet sözleşmesi, BK md. 484 uyarınca, geçerliliği yazılı şekle 

tabi olması ve ayrıca bu sözleşmede kefilin sorumlu olacağı belirli bir miktar 

                                                   
58 Tekinalp, a.g.e., s. 368. 
59 Reisoğlu, a.g.e., s. 7.  
60 YİBK11.06.1969, E.4/K.6, RG.03.10.1969, s. 1317.  
61Kefalet de garanti sözleşmesi gibi bir başkasının maruz olduğu riskin üstlenmesini gerektirir, kefil 
borçlunun borcunu ifa etmemesi tehlikesine karşı alacaklıya teminat verir. Bu sebepten ötürü iki 
sözleşmeyi birbirinden ayırdetmek kolay değildir. Geniş bilgi için bkz. Tandoğan, a.g.e., s. 6985 vd;  Seza 
Reisoğlu, Türk Hukuku ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet, Ankara 1992, s. 79-81. 
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gösterilmesi gerektiği halde, garanti sözleşmesi herhangi bir şekle tabi 

tutulmadığı gibi, verilen garantinin belli bir limite bağlı olması da 

öngörülmemiştir62.  

 

Buna karşılık, uygulamada ispat bakımından kolaylık sağlanması amacıyla 

garanti sözleşmeleri yazılı olarak yapılmaktadır ve riskin sınırını tespit 

açısından taahhüt edilen azami meblağ banka teminat mektubu metninde 

gösterilmektedir63.  

 

c. Öte yandan BK md. 497 hükmü uyarınca kefalet fer’i nitelikte bir borç 

olduğu için kefil, borçluya ait def'ileri alacaklıya karşı ileri sürebilme hakkına 

sahiptir. Bu kefil için bir hak olduğu kadar aynı zamanda da bir yükümdür. 

Garanti akdinde ise, garanti verenin üçüncü şahsa ait def’ileri ileri sürme 

hakkı yoktur.  

 

d. BK md. 496 uyarınca kefil ödeme nispetinde alacaklının haklarına halef olur 

ve borçluya rücu edebilir. Oysa garanti veren için kanuni halefiyet hakları 

tanınmamıştır.  

 

e. BK md. 486/I uyarınca, kefilin sorumlu olması borçlunun takip edilip takibin 

semeresiz kalmasına bağlıdır. Garanti sözleşmesinde ise, borcun yerine 

getirilmemesi durumunda, garanti alan garanti verene derhal başvurma 

hakkına sahiptir.  

 

                                                   
62 “Davacının garanti beyanı adı altındaki beyanlarının bir garanti sözleşmesi amacı ile değil, kefalet 
amacıyla verildiğinin anlaşılmasına, kefalet sözleşmesinde kefilin sorumlu olacağı miktar belirtilmediğine 
gore, davacının kefaleti geçersizdir. Ancak davacı dava dilekçesinde belirttiği miktardaki krediye kefalet 
verdiğini kabul ettiğine gore, davacının iade istemi bu miktara gore belirlenmelidir.”11 HD 3.12.2002, E. 
2002/6465, K. 2002/11252, YKD, C. 30, S. 1, Ocak 2004, s. 81-83.  
63 Filiz Erendaç, Banka Teminat Mektupları (Harici Garantiler-Kontrgarantiler), Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara 2002, s. 21. 
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f. Nihayet, BK md. 492 gereğince, kefalette kefilin sorumluluğu asıl borcun 

geçerli oluşuna ve devamına bağlıdır. Yine BK md. 113 uyarınca  asıl borç 

tediye ile veya sair bir surette sakıt olduğu takdirde kefalet ve rehin ve sair 

fer'i haklar dahi sakıt olur. Ancak, bir tür üçüncü kişinin fiilini taahhüt 

niteliğini taşıyan garanti sözleşmesi, bağımsızlık ilkesi gereğince bu 

koşullara tabi tutulmamıştır. Temel borç ilişkisi herhangi bir şekilde son 

bulursa, kefil borcundan kurtulur. Garanti sözleşmesinde ise bağımsızlık 

esastır ve üçüncü şahsın borcunun herhangi bir şekilde hükümsüz olması 

durumunda garanti yükümlülüğü sona ermez.  

 

g. Belirli süreli ve süresiz kefaletlerde BK md. 493 ve BK md. 494 

maddelerinde, kefili koruyucu özel hükümler kabul edilmiştir. Ancak süresiz 

garanti sözleşmelerinde, garanti verenin garanti alana, BK md. 494’dekine 

benzer şekilde müracaatına imkan veren koruyucu hükümler mevcut değildir. 

BK md. 493 uyarınca, bir kimse mahdut bir zaman için kefil olmuş ve 

zamanın sona ermesini müteakiben bir ay zarfında alacaklı bu hususta icraya 

veya mahkemeye başvurmazsa, veya takibata uzun müddet fasıla verirse kefil 

kefaletten beri olur. Ayrıca BK md. 494 f.1 uyarınca kefalet, sınırsız bir süre 

için akdedilmişse, kefil asıl borç muacceliyet kesbettikten sonra alacaklıdan 

bir ay zarfında icra veya mahkemeye müracaatla hakkını takip etmesini ve 

uzun müddet fasıla vermeksizin takibata devam etmesini talep edebilir. Yine 

BK md. 494 f. 2 tahtında bir borcun muacceliyet kesbetmesi alacaklı 

tarafından borçluya ihbar vukuuna mütevakkıf olmadığı takdirde, kefil 

kefaleti tarihinden bir sene sonra, alacaklıdan bu ihbarın yapılmasını ve borç 

muacceliyet kespedince icraya veya mahkemeye müracaatla hakkını takip 

etmesini talep edebilir. Alacaklı, kefilin bu talebini dikkate almazsa 

kefaletten ber’i olur. Ancak, garanti mukavelesi muayyen müddetli olsa dahi, 

garanti verenin mesuliyeti BK md. 125 uyarınca on senelik zamanaşımına 

tabidir. Süresiz garanti mukavelesinde de garanti verenin, garanti alanın 
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üçüncü şahsa ihbarda bulunmasını, borcu muaccel hale getirmesini talep 

hakkını tanzim eden kanuni bir hüküm yoktur.  

 

h. BK md. 502 uyarınca alacaklı, borçlunun iflasını öğrenir öğrenmez durumu 

kefile bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, bu yüzden kefilin uğrayacağı 

zararları karşılamakla yükümlüdür. Garanti alan için ise böyle bir 

yükümlülük mevcut değildir.  

 

i. BK md. 503 uyarınca, borçlunun kefile karşı üstlendiği taahhütlere aykırı 

davranması veya temerrüde düşmesi ya da kefilin kefalet sözleşmesinin 

kurulduğu zamana oranla önemli ölçüde artmış tehlike ile karşı karşıya 

bulunması durumunda, kefil borçludan teminat göstermesini ve asıl borç 

muaccel olmuş ise, kendisini kefaletten doğan borcundan kurtarmasını 

isteyebilir. Garanti verenin ise kanunen böyle bir talep hakkı 

bulunmamaktadır. Kefalet sözleşmesinde kefil, bazı durumlarda borçludan 

teminat göstermesini ve hatta kendisini kefaletten doğan borcundan 

kurtarmasını talep edebilir.  

 

Bu farklı hüküm ve sonuçlardan anlaşılacağı üzere, garanti veren kişinin 

sorumluluğu, kefalet verenin sorumluluğundan çok daha ağır koşullara tabi tutulmuştur. 

Bu nedenle, sözleşmenin niteliğinin tespit ve yorumunda teminat veren kimsenin iradesi 

özenli bir şekilde değerlendirilmelidir. Be sebeplerden ötürü, doktrinde uygulamada her 

iki sözleşmenin birbirinden ayırt edilebilmesi için çeşitli kıstaslar belirlenmiştir.  

 

Kefalet sözleşmesini garanti sözleşmesinden ayıran ana kıstaslardan ilki asli fer'i 

yükümlülük kriteridir. Buna göre, kefilin taahhüdü fer’i olduğu için asıl borç mevcut 

olmadığı sürece, fer’i borç da mevcut olmayacaktır. Kefilin borcu asıl borçlunun 

borcunun kaderine bağlıdır. Oysa garanti veren bağımsız bir borç altına girmekte olup, 

bu yükümlüğün asıl borç ile ilgisi yoktur. Ana kıstaslardan ikincisi, yükümlülüğün 
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kapsam ve niteliğini teşkil eder. Buna göre, asıl borçlu gibi yükümlülük altına girme 

amacını taşıyan sözleşme kefalet, asıl borçlunun borcunu aşabilecek, bir başka deyimle, 

lehine taahhüt altına girilen alacaklının hiçbir şekilde zarara uğramayacağını sağlamaya 

yönelik sözleşmede ise garanti sözleşmesi olarak nitelendirilmesi gerekmektedir. Ana 

kıstaslardan bir diğeri ise menfaat kıstası olup, buna göre kefalet ilişkisinde, kefalet 

verenin bu ilişkide bir yararlanma amacı olmadığı halde, garanti sözleşmesinde 

taraflardan birinin diğerinin belirli bir tarzda hareket etmesinde, bir teşebbüse 

girişmesinde doğrudan doğruya menfaati vardır. Nihayet ana kıstaslardan sonuncusu ise, 

kişiye yönelik teminat verme kıstası olup, buna göre teminatın bir kişi göz önünde 

tutularak verilmesi kefalete işaret olacak böyle değil de objektif olarak belli bir sonucun 

gerçekleşmesi amacına yönelik olarak verilmesi halinde garanti sözleşmesinin 

amaçlandığı kabul edilecektir64. 

 

 

Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi bir kararında özetle: 

 

“.....Teminat veren kimsenin bu sözleşmeyi yapmakta menfaati olduğu 

belirlenmediği gibi bu husus davalı bankaca da ileri sürülüp kanıtlanmış 

değildir. Nihayet kişiye yönelik teminat verme amacı gerek sözleşme ve gerekse 

garanti sözleşmesinden açıkça anlaşılmaktadır. Zira verilen teminat kredi kartı 

sözleşmesinin müşterisi ve asıl borçlusu Birol isimli kişinin borçlarını 

karşılamaya yöneliktir. O halde, tüm ana kıstasların uygulanması sonucu 

davacının garanti sözleşmesi adı altındaki sözleşmenin amacı kefalete yöneliktir. 

BK'nun 18. Maddesi uyarınca davacının bu iradesinin kefalet amacına yönelik 

olduğunun kabulü gerekir. Hiçbir menfaati olmayan, ticari bir gaye gütmeyen, 

                                                   
64 Bu kıstaslardan ilk grubu yardımcı olarak belirlenen kıstaslardır ki, bunlar ana hatları itibariyle 
sözleşmede kullanılan deyimler, üstlenilen rizikonun niteliği, borçlu yerine ifa veya tazminat ödeme 
yükümlülüğü, para borcunun tekeffülü veya bir fiilin tekeffülü gibi kriterlerdir. Bunlar yukarıda belirtilen 
ana kıstaslar yanında kullanılan fer'i nitelikteki kriterlerdir. Tandoğan, a.g.e., s. 809-817; Reisoğlu, a.g.e., 
s. 85-89; Semra Omağ, Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Mahiyeti ve Hükümleri, Batider , C. VI, 
S.2, Aralık 1971, s. 326-330; Kemal Tunçomağ, Türk Borçlar  Hukuku, İstanbul, 1997, C. I,  s. 980 vd.  
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sadece dostane ilişkiler nedeniyle tüketime yönelik banka kredi kartı 

kullanmasına yönelik verilen teminatın amacına aykırı olarak yorumlanması 

yasaya aykırılık teşkil eder. Nitekim İsviçre Federal Mahkemesi de 17.11.1987 

tarihinde verdiği bir kararda gerçek kişiler tarafından verilen garantilerin daha 

ziyade kefalet olarak görülmeleri gerektiğini ifade etmiştir.65”  

 

                                                   
65 11 HD 28.1.2002, E: 2001/10654, K: 2002/506, YKD, C.28, S.8, s. 1190-1194 
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İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK İHTİYATİ TEDBİR MÜESSESESİ 
 

I. Genel Olarak  
 

Bir davanın açılması ile nihai hükmün verilmesine kadar geçecek süre içerisinde, 

dava konusu bakımından bazı değişiklikler ortaya çıkabilir. Dava konusunda ortaya 

çıkacak söz konusu değişiklikler, dava sonunda lehde alınacak hükümden 

yararlanılmasını engelleyebilir. Bu durumda, HUMK altında düzenlenmiş bulunan 

geçici hukuki himaye tedbirlerinden olan ihtiyati tedbire başvurulabilir1. 

 

Davacının davayı kazanması halinde, dava konusu mala kavuşmasını, kanunların 

açıkça öngördüğü durumlarda nafaka ödenmesini, ayrılık ve boşanma davası üzerine 

gerekli geçici tedbirlerin alınmasını ve benzeri düzenlemelerin yapılmasını sağlamak 

üzere, davadan önce veya davanın açılmasından sonra ve henüz kesin hükme 

bağlanmasından önce mahkemece tanınan geçici hukuki himayeye ihtiyati tedbir denir2. 

 

Yukarıdaki tanımda da görüldüğü gibi, kesin korumanın yeterli olmadığı ve 

geçici korumaya ihtiyaç duyulan hallerde, ihtiyati tedbir müessesesine başvurulacaktır. 

Ancak ihtiyati tedbirin dava konusu bakımından devamlı bir koruma sağlamadığı ve 

kesin korumanın sonucunu baştan sağlayıcı bir etkisi bulunmadığı tartışmasızdır. İhtiyati 

tedbir geçici koruma sağlayıp, kesin koruma sonuçlanıncaya kadar meydana çıkabilecek 

tehlikeleri bertaraf etmeyi amaçlar3. İhtiyati tedbir talep edebilmek için mutlaka zararın 

                                                   
1 Yavuz Alangoya/Kamil Yıldırım/Nevhis Deren-Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları, 4. bs., 
İstanbul 2004, s. 438. 
2 Türk hukukunda ihtiyati tedbirler, genellikle teminat amaçlı ihtiyati tedbirler gözönüne alınarak 
tanımlanmıştır. Ejder Yılmaz, Geçici Hukuki Himaye Tedbir leri, Ankara 2001, s.178. Baki Kuru, 
Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. IV, 6. bs., İstanbul  2001, s. 3049. Saim Üstündağ, Medeni Yargılama 
Hukuku, Cilt I-II, 6. bs., İstanbul 1997, s. 581.  
3 Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, 2. bs., İstanbul 2001, s. 557. 
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doğmuş olması gerekmemektedir. Tehlikenin veya zararın ciddi ve muhtemel olması 

yeterlidir. Zarar doğmasa dahi, bir tehlike veya emrivakinin karşısına geçebilmek için 

ihtiyati tedbir kararı verilebilir4.  

 

Geçici hukuki himaye tedbirleri arasında yer alan ihtiyati tedbir müessesesi, Türk 

Hukukunda HUMK 101-113/A arasında düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra mevzuatımızda 

farklı kanun metinlerinde ihtiyati tedbir konusunda çeşitli hükümler bulunmaktadır.  

 

İhtiyati tedbirler HUMK’da iki farklı madde altında düzenlenmektedir. 

Bunlardan ilki olan HUMK md. 101 uyarınca, ihtiyati tedbirlerin nelerden ibaret olduğu 

tahdidi olarak sayılmıştır. Buna göre, hakim iki taraftan birinin talebiyle davanın 

açılmasından önce veya sonra şu ihtiyati tedbirlere karar verebilir: “1- Menkul ve gayri 

menkul mallar üzerinde uyuşmazlık var ise bunun haciz veya yeddiadle tevdiine; 2- 

Uyuşmazlık konusu şeyin muhafazası için lazım gelen her türlü tedbirlerin alınmasına, 

3- Medeni Kanun ile muayyen hallerde nafaka alınmasına, 4-Ayrılık veya boşanma 

davası üzerine Medeni Kanun uyarınca icap eden geçici tedbirlerin alınmasına.” 

 

Alman hukukunda ihtiyati tedbirlerin teminat, düzenleme ve eda amaçlı 

olabileceği kabul edilmiştir. Teminat amaçlı ihtiyati tedbirler, esas hakkında dava 

sonuçlanıncaya kadar, dava konusu şeyin muhafazası amacını güder. Bu tedbirlerle 

mevcut durumun devamı sağlanır. Düzenleme amaçlı ihtiyati tedbirler ise, adli yargının 

konusuna giren geçici bir durumu adli yoldan düzenlemektir. Burada teminat amaçlı 

ihtiyati tedbirlerde olduğu gibi bir hakkın olası gerçekleşmesinin teminat altına alınması 

söz konusu değildir. Eda amaçlı ihtiyati tedbirlerde, ihtilaf konusu hakkın geçici olarak 

ifa edilmesi ve alacaklının geçici olarak tatmin edilmesi söz konusudur5. 

 

                                                   
4 Muhammet Özekes, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İhtiyati Tedbir, DEÜHFD, C.4, S.2, İzmir 2002, 
s. 102-103. 
5 Saim Üstündağ, İhtiyati Tedbirler, İstanbul 1981, s. 12-15. 
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Yukarıda HUMK md. 101 tahtında dört bend halinde tahdidi olarak sayılan 

ihtiyati tedbirlerden herhangi birine karar verilebilmesi için, ayrıca bir şart 

aranmamaktadır. HUMK md. 101’in birinci ve ikinci bendlerinde sayılan ihtiyati 

tedbirlerin, teminat amaçlı olduğu kabul edilmektedir.  HUMK md. 101’in üçüncü 

bendinde ise, eda amaçlı ihtiyati tedbir verilmesi söz konusudur. Bunun yanı sıra 

HUMK md. 101’in dördüncü bendinde, düzenleme amaçlı ihtiyati tedbir verilmesi söz 

konusudur6. 

 

Menkul veya gayrimenkul malların mülkiyeti veya mülkiyetinden başka bir ayni 

hakkı üzerinde uyuşmazlık varsa, bunun haczine veya güvenilir üçüncü kişiye 

bırakılması veya uyuşmazlık konusu şeyin dava süresince korunması için her türlü 

tedbirin alınması durumunda, uyuşmazlık konusu muhafaza altına alınmakta ve lehine 

tedbir verilen kişi bakımından teminat amacı sağlanmaktadır. Bu sebeple, bu tür ihtiyati 

tedbirlere “teminat amaçlı ihtiyati tedbirler” denilmektedir. Bunun yanında ayrılık veya 

boşanma davası üzerine MK uyarınca gerekli geçici hukuki himaye tedbirlerinin 

alınması durumunda, bu tür ihtiyati tedbirler “düzenleme amaçlı ihtiyati tedbirler” olarak 

nitelendirilebilir.  Bazı durumlarda ise, örneğin nafaka davalarında olduğu gibi dava 

süresinde taraflardan birinin diğerine nafaka ödemesi şeklinde kararlaştırılan ihtiyati 

tedbirler ise eda amaçlı ihtiyati tedbirlerdendir7. 

 

Yukarıda tahdidi olarak sayılan ihtiyati tedbirin alındığı haller dışında, HUMK 

md. 103 genel bir düzenleme getirerek, gecikmesinde tehlike olan veya önemli bir zarar 

olacağı anlaşılan hallerde, tehlike veya zararı bertaraf etmek için, hakimin gerekli  
                                                   
6Kanun bu hükümle hakime geniş bir takdir yetkisi tanımaktadır. Hakim tarafından hangi hallerde 
gecikmesinde tehlike olan veya önemli bir zarar olacağı, bunlar hakkında tehirin gerekip gerekmediği ve 
dolayısıyla bunların def’inin gerektiği sonucuna varılmış ise, hakim hangi tür ihtiyati tedbire karar 
vereceğini takdir edecektir. Üstündağ, a.g.e., s. 16-18; Yılmaz, a.g.e., s. 619 vd.; Alangoya/ Yıldırım/ 
Deren-Yıldırım, a.g.e., s. 443. 
7 Yılmaz, a.g.e., s.170-171.  
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ihtiyati tedbirlere karar verebileceği düzenlemesini getirerek, HUMK md. 101 

kapsamına girmeyen hususları bu madde altında düzenlemiştir.  

 

Hakim HUMK md. 103 çerçevesinde, teminat, düzenleme ve eda amaçlı ihtiyati 

tedbirlere hükmedebilir. HUMK md. 103 hükmü uyarınca, hangi tür ihtiyati tedbirlerin 

verileceği düzenlenmemiş, bu konuda hakime takdir yetkisi verilmiştir. Ancak hakimin 

vereceği ihtiyati tedbirler, ihtiyati tedbir müessesesinin muhtevası ile farklılık arz 

etmemelidir. HUMK md. 103 kapsamında, hangi durumlarda gecikme durumunda 

tehlike veya önemli bir zarar doğacağı ve buna bağlı olarak hangi tür ihtiyati tedbire 

hükmedileceği, somut olayın koşulları da göz önünde bulundurularak hakim tarafından 

kararlaştırılacaktır8. 

 

Banka teminat mektuplarının tazmininin ihtiyati tedbir kararı alınarak 

durdurulması, gecikmesinde tehlike olan veya önemli bir zarar olacağı anlaşılan hallere 

girdiğinden, ileride konumuz açısından HUMK md. 103 uyarınca verilen ihtiyati 

tedbirler incelenecektir.  

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, HUMK’nun düzenlemiş olduğu ihtiyati tedbir 

çeşitleri geçici değildir. Gecikme durumunda, tehlike veya zarar doğacak hallerde, 

olayın niteliğine göre hakim tarafından ihtiyati tedbir kararı verilebilecektir. Ancak, 

geçici hukuki himaye tedbirlerinden olan ihtiyati tedbirlerin geçicilik karakteri gereği, 

genel olarak davanın esasını çözer tarzda ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği kabul 

edilmektedir9.  

 

 

 

                                                   
8 Üstündağ, age., s. 16; Yılmaz, age., s. 620. 
9 Kuru, a.g.e., s. 4312; Yılmaz, a.g.e., s. 845. 
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II. İhtiyati Tedbir Talebi 
 

İhtiyati tedbir hukuki menfaati olan herkes tarafından istenebilir. İhtiyati tedbir 

dava açılmadan önce istenebileceği gibi, dava dilekçesi ile birlikte ve davanın devamı 

esnasında hukuki menfaati bulunan herkes tarafından istenebilir. Bunun için tedbir 

isteyen mahkemeye başvurur; talebi haklı görülürse mahkemece ihtiyati tedbir kararı 

verilir10.  

 

HUMK’da ihtiyati tedbir talep edecekler ve bunlar tarafından haiz olunması 

gereken nitelikler düzenlenmediğinden, genel hükümlerin uygulanması gerekmektedir. 

İhtiyati tedbir talebinde bulunabilmek için taraf ehliyeti ve dava ehliyeti gerekmektedir. 

Taraf ehliyeti davada davacı ve davalı olarak yer alma yetkisine denir. Taraf ehliyeti 

MK.’daki hak ehliyeti ile aynı anlamdadır. İhtiyati tedbir talebinde bulunabilmek için 

taraf ehliyeti yanında dava ehliyeti de bulunması gerekmektedir. Dava ehliyeti MK.’daki 

fiil ehliyeti ile aynı anlamdadır. Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak 

edinebilir ve borç altına girebilir. 11.  

 

Tüzel kişiler de, yetkili organları aracılığıyla ihtiyati tedbir talebinde 

bulunabilirler. Ayrıca vekil de müvekkili adına ihtiyati tedbir talebinde bulunabilir. 

İhtiyati tedbir talebinde bulunacak kişinin, bu hususta hukuki yararının bulunması 

gerekmektedir. İhtiyati tedbir talebinde bulunan kişinin hukuki yararı yoksa istemi 

reddedilmelidir12.   

 

 

                                                   
10 Yılmaz, a.g.e., s. 865.  
11 Yılmaz, a.g.e., s. 865; Özekes, a.g.e., s.111; Alangoya/ Yıldırım/ Deren-Yıldırım, a.g.e., s. 444. 
12 Süleyman Özkök, İhtiyati Tedbirler, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1990, s. 44.  
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III. İhtiyati Tedbir Talebinde Karşı Taraf 
 

İhtiyati tedbir talebinin karşı tarafı, ihtiyati tedbiri talep eden tarafın hukuki 

menfaatinin sağlanmasının karşı tarafı kim ise o şahıstır. Dolayısıyla, ihtiyati tedbir dava 

dilekçesi ile birlikte isteniyorsa, karşı taraf davalı olacaktır. İhtiyati tedbir, dava 

sırasında isteniyor ise, istemde bulunan şahsın karşısındaki taraf, ihtiyati tedbirin karşı 

tarafı olacaktır. Davadan önce ihtiyati tedbir isteniyorsa, ihtiyati tedbir kararından 

itibaren on gün içinde açılacak dava kime karşı açılacak ise, davanın ona karşı açılması 

gerektiği kabul edilir13.  

 

IV. İhtiyati Tedbir Talebinin Şekli  
 

 HUMK md. 105 uyarınca, hakimden ihtiyati tedbire karar verilmesi dava 

dilekçesi ile talep edilir. Bu dilekçeye, diğer dilekçelerdeki hususlardan başka (tarafların 

kimlikleri, adresleri, mahkemenin adı) ihtiyati tedbir talebinin hangi hakka dayanarak ve 

hangi uyuşmazlık için istendiği, bu talebi haklı kılan sebepler ve istenen ihtiyati tedbir 

çeşidi yazılmalıdır. İhtiyati tedbir dilekçesi iki nüsha olarak verilir ve dilekçenin bir 

nüshası karşı tarafa tebliğ edilir1415  

  

Dava açılmadan önce ihtiyati tedbir talebinde bulunulması durumunda ihtiyati 

tedbir başvurma harcına tabidir. Başvurma harcına ek olarak, bir de karar ve ilam harcı 

alınması öngörülmektedir İhtiyati tedbir talebi dava dilekçesi ile birlikte yapıldığında, 

                                                   
13 Yılmaz, a.g.e., s. 870 
14 Ayrıca, ihtiyati tedbir dilekçesinde dava dilekçesinde yer alan mahkemenin adı, tarafların kimlik ve 
adresleri yanında, ihtiyati tedbirin konusu, kaynaklandığı uyuşmazlığın veya dayandığı hakka ilişkin 
olayların sebep ve sonuçları ve talep edilen ihtiyati tedbir belirtilir. Pekcanıtez/Atalay/Özekes, a.g.e., s. 
560; Özekes, a.g.e., s. 111-112. Kuru, a.g.e., s. 4325. 
15 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, a.g.e., s. 560. 
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zaten davanın açılması esnasında başvurma harcı, karar ve ilam harcı alınacağı için, 

ihtiyati tedbir sebebiyle ayrıca karar ve ilam harcı alınmayacaktır. Davanın devamı 

esnasında ihtiyati tedbir kararında bulunulması halinde ise, ihtiyati tedbir başvurma harcı 

ile karar ve ilam harcına tabi olacaktır. İhtiyati tedbir talebinde bulunan kişinin söz 

konusu giderleri peşin olarak ödemesi gerekmektedir16. 

  

 İhtiyati tedbir talebinin ivedilikle karara bağlanması hükmü gereği, hakimin 

yaklaşık ispat ile yetinerek karar vermesi sonucunda, yanlış ihtiyati tedbir verebilme 

riski ortaya çıkabilir. HUMK md. 110 ihtiyati tedbir isteyen tarafın uğrayabileceği 

zararlara karşılık teminat göstermesi kuralını kabul etmiştir. Uygulamada söz konusu 

teminat dava konusunun yüzde onu olmaktadır. Hakim duruma göre teminatı 

arttırabileceği gibi teminat bedelini azaltabilir veya cinsini de değiştirebilir. İhtiyati 

tedbir talep edenin talebinde haklı olduğunu gösteren kuvvetli deliller varsa, mahkeme 

tedbir talep edeni teminattan muaf tutabilir. Ayrıca nafaka davalarında ihtiyati tedbir 

olarak nafaka ödenmesine teminatsız karar verilebilir. Devletin talep ettiği ihtiyati tedbir 

kararında da teminat talep edilmez. Ayrıca yoksullarla adli yardımdan yararlananlar 

teminattan muhaftır17.  

  

V. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 

 İhtiyati tedbirlere hangi mahkemenin karar vereceği konusunda HUMK özel bir 

hüküm ihtiva etmemektedir. Bu sebepten ötürü, HUMK uyarınca ihtiyati tedbir ile ilgili 

olarak görev ile ilgili genel kurallar geçerlidir. Dolayısıyla, davanın esası bakımından 

görevli mahkemeden ihtiyati tedbir kararı talep edilecektir. İhtiyati tedbir kararından on 

                                                   
16 Kuru, a.g.e., s. 4325. Yılmaz, a.g.e., s. 909. 
17 Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım, a.g.e., s. 445. Kuru, a.g.e., 4328. HUMK md. 96 uyarınca teminat 
mahkeme tarafından takdir edilecek para, hisse senedi, tahvil, gayrimenkul rehni, itibarlı bir banka teminat 
mektubu veya noterce onaylı bir senetle kefil gösterilmesi şeklinde olur. Eğer taraflar arasında teminatın 
türü ve şekli hakkında sözleşme var ise, teminat ona göre belirlenir.  
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gün içerisinde açılacak olan dava hangi görevli mahkemede açılacak ise, ihtiyati tedbir 

de o mahkemeden istenecektir18.  

 

 Yetki ile ilgili olarak, HUMK md. 104/I uyarınca dava açılmasından önce ihtiyati 

tedbire, ihtiyati tedbirin en az masrafla ve en çabuk nerede ifası mümkün ise o mahal 

mahkemesi tarafından karar verilebilir veya esas dava için yetkili mahkeme tarafından 

verilir. HUMK md. 104/II c.1 uyarınca dava açılırken veya davanın açılmasından sonra 

ihtiyati tedbirlere davaya bakmakta olan mahkeme tarafından karar verilir19.  

 

Dolayısıyla, dava açıldıktan sonra davaya bakan mahkemeden başka bir 

mahkeme, dava konusu uyuşmazlıkla ilgili karar veremez. Şu kadar ki, HUMK md. 

104/II c.2 uyarınca hakim, ihtiyati tedbirin diğer bir mahalde daha az masrafla ve daha 

çabuk ifasını kabil görürse bu hususta karar verilmek üzere o mahal hakimini naip tayin 

edebilir. Ayrıca dava açıldıktan sonra ihtiyati tedbir kararı vermek veya söz konusu 

kararda değişiklik yapmak davaya bakan mahkemeye ait olduğu için, başka bir 

mahkemenin o dava konusunda ikinci bir ihtiyati tedbir kararı vermesi geçersizdir.20.  

 

 VII. İhtiyati Tedbir Talebinin İncelenmesi ve Karar  
 

 HUMK md. 105 uyarınca, ihtiyati tedbir talebi üzerine derhal ve ivedilikle iki 

taraf davet edilip gelmeseler bile gerekli karar verilir. Ayrıca işin ivediliği gereği ve 

ihtiyati tedbir talebinde bulunanın haklarının korunması bakımından, iki taraf davet 

edilmeksizin de, yani duruşma yapmadan da ihtiyati tedbire karar verilebilir.  

  

                                                   
18 Görev kamu düzeninden olduğu için ihtiyati tedbir talebini alan mahkeme görevli olup olmadığını 
re’sen inceler ve görevli değil ise ihtiyati tedbir talebini görevsizlikten reddetmesi gerekir. Kuru, a.g.e., s. 
4323;Yılmaz, a.g.e., s. 876. 
19 Fazla bilgi için bkz. Pekcanıtez, a.g.e., s. 559; Yılmaz, a.g.e., s. 878-879; Postacıoğlu, a.g.e., s. 492-
493; Kuru, a.g.e., s. 3070.  
20 Kuru, a.g.e., s. 4321-4322. 
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Ancak ihtiyati tedbir kararı verilirken duruşma yapılıp yapılmayacağı tamamen 

hakimin takdirine bırakılmış bir husustur. Bunun yanında kanun koyucu, duruşma 

yapılmasının gerektiği durumlarda, yoklukta verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına 

karşı itiraz müessesesini kabul etmiştir. Uygulamada da karşı taraf çağrılmaksızın 

ihtiyati tedbir kararı verilmekte ve daha sonra yapılan itiraz üzerine ayrıntılı inceleme 

yapılmaktadır21. 

 

İhtiyati tedbirin ivedilik arz etmesi sonucu, ihtiyati tedbir talebini değerlendiren 

hakim seri bir şekilde karar vermek zorundadır. Hakimin dava sonunda nihai kararını 

vermesi bakımından tam ispat aranırken, ihtiyati tedbir kararları ile ilgili yaklaşık ispatın 

yeterli olduğu görülmektedir. Bir kanuni düzenlemede açıkça belirtilen ve hakimde tam 

kanaat uyandırabilecek delillerin ikamesinin objektif olarak, ispat yükünü taşıyan 

taraftan beklenmesinin dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edeceği ispat güçlüğü ve 

imkansızlığı hallerinin varlığında ispat ölçüsünün düşürülmesi gerektiği kabul 

edilmektedir. İspat ölçüsünün, ispat yükü taşıyan tarafın ispat zorluğu veya imkansızlığı 

içinde bulunması durumunda düşürülmesi, yargılamada silahların eşitliği ilkesinin bir 

sonucu olarak da düşünülebilir. Doktrinde de kabul edilen görüşe göre, ihtiyati tedbire 

karar verebilmek için hakkın varlığının gerçeğe yakın bir şekilde ispat edilmesi 

yeterlidir. Yani hakim ilk bakışta talepte bulunanın haklı olduğunu anlamalıdır. İhtiyati 

tedbir talebinde bulunan, tedbir talebinin doğru olduğunu ispat edecek deliller 

gösterecektir. Burada usul hukuku bakımından ispat yükü ve ispat araçlarında herhangi 

bir değişiklik olmamakta, yalnızca ispat ölçüsünde bir düşüş söz konusu 

olmaktadır.Yani yaklaşık ispat yeterli bulunmakta, mutlaka kesin delil ile ispat 

                                                   
21 Yılmaz, a.g.e., s. 890; Özkök, a.g.e., s. 47.  

“......İhtiyati tedbir kararı Bozkır Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1977/92 esasında kayıtlı gayrimenkul 
tescili davası esas alınarak istenmiştir. HUMK’un 104/son maddesi gereğince dava açıldıktan sonra bu 
mahkeme tarafından verilmiş bir ihtiyati tedbir kararı bulunmadığı gözetilmeden, hukuki geçerliliği 
olmayan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilmiş ihtiyati tedbire dayanılarak oluşmayan suçtan 
sanığın mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.”7. CD 15.5.1979, 3713/3650, YKD 1979/7, s. 
1089. 
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beklenmemektedir. Burada esas hakkın varlığına hakimin inandırılması değil, hakimde 

iddianın ihtimal dahilinde olduğu konusunda bir intiba uyandırılması gerekir22.  

 

İhtiyati tedbir ile ilgili olarak ihtiyati tedbir talebini haklı gösterecek delillere 

başvurulabilir. İhtiyati tedbir isteyenin delillerini ihtiyati tedbir dilekçesine eklemesi 

gerekmektedir. İhtiyati tedbir kararı verilirken yemin delili kabul edilmez, kural olarak 

tanık da dinlenmez23. 

 

İhtiyati tedbir talebini inceleyen mahkeme, kanaatine göre talebin reddi, tam 

veya kısmen kabulü yönünde karar verir. Mahkemenin ihtiyati tedbir kararı konusunda 

vereceği kararın gerekçeli olması şarttır. İhtiyati tedbir kararında ihtiyati tedbir talebinde 

bulunulurken, ödenmiş olan başvurma harcı ve karar harcının karşı tarafa yükletilmesine 

karar verilir. Ayrıca harç ödenmesine karar verilmez. Bunun yanında dava açılmadan 

önce ihtiyati tedbir talebinde bulunan kişi bu talebini vekil aracılığı ile yapmış ise karşı 

tarafa vekalet ücreti de yükletilecektir. Dava açıldıktan sonra talep edilen ihtiyati 

tedbirlerde ise ayrıca harç ve vekalet ücretine hükmedilmez24. 

 

İhtiyati tedbir kararı ara karar niteliğinde olduğu için tek başına temyiz edilemez 

ancak nihai kararlarla birlikte temyiz edilebilir. Dolayısıyla ihtiyati tedbir kararı, talebin 

reddi kararı ve ihtiyati tedbir kararı aleyhine yapılan itirazların reddi hakkındaki kararlar 

aleyhine temyize müracaat edilemez25.   

                                                   
22 Pekcanıtez, a.g.e., s. 561; Yılmaz, a.g.e., s. 893-896; Üstündağ, a.g.e., s. 47; Çetinkaya, a.g.e., s. 783; 
Özekes, a.g.e., s.120. Oğuz Atalay, Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı, İzmir 2001, s. 
44.  

“Gerçekten tedbir kararı verilebilmesi için, davanın ispatına elverişli delil bulunması zorunlu olmayıp, 
istekte haklı olma ihtimalinin mevcut olması yeterlidir.”2. HD 9.1.1975, 8686/131, İKİD 1975/175, S. 
3640-3641.  
23 Çetinkaya, a.g.e., s. 784.  
24 Kuru, a.g.e., s. 4330. 
25 Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım, a.g.e., s. 445. 
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HUMK md. 106 uyarınca, ihtiyati tedbir kararı icra dairesi tarafından yerine 

getirilir. Mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alan taraf, bu kararın icrası için icra dairesine 

başvurur. İhtiyati tedbir kararının icrasını istemek için belirli bir süre 

öngörülmediğinden, lehine tedbir kararı alan taraf bu kararın icrasını her zaman 

isteyebilir. Ancak mahkeme, ihtiyati tedbir kararının yerine getirilmesini mahkeme yazı 

işleri müdürüne veya katiplerden birine de verebilir.  

 

VII. İhtiyati Tedbirin Kaldırılması 
 

İhtiyati tedbir kararının davanın açılmasından önce alınmış olması halinde 

ihtiyati tedbir talebinde bulunan kişi, tedbir kararının alınmasından itibaren on gün 

içinde esas hakkında davanın açılması gerekmektedir. Ayrıca lehine ihtiyati tedbir kararı 

verilen kişi dava açtığına ilişkin belgeyi on gün içinde ihtiyati tedbir kararını icra eden 

memura vererek dosyaya koydurtmalıdır. Aksi takdirde, ihtiyati tedbir kendiliğinden 

ortadan kalkar. On günlük süre, ihtiyati tedbir kararının verildiği tarihten itibaren 

işlemeye başlar. Bu sürenin hesabında ihtiyati tedbir kararının verildiği gün hesaba 

katılmaz. Bunun yanında aşağıdaki hallerde de tedbir kararı mahkeme tarafından veya 

                                                                                                                                                      

“Delillerin tespitine ve ihtiyati tedbire ilişkin kararların temyiz edilemeyeceği: İsteklerden biri 
HUMK’nun 368inci maddesine göre, delillerin tespiti diğeri de aynı Kanunun 101inci maddesine göre, 
ihtiyati tedbir niteliğinde olup bu kabil kararlar nihai karar mahiyetinde olmadığından temyiz kabiliyeti 
yoktur.” 9.HD 21.11.1967, 10004/10690, Kazancı Hukuk Otomasyon Programları 

“İhtiyati tedbir isteyen vekilin talebi üzerine, mahkemece 9.1.1986 tarihinde ... ihtiyati tedbir kararı 
verilmiş ise de, karşı tarafın itirazı üzerine, tedbirin konusu ile ilgili olarak Hukuk Mahkemesinde dava 
açılmadığından tedbirin kendiliğinden kalkmış olduğuna ilişkin 12.2.1986 tarihinde karar verilmişse 
de, tedbir isteyen vekili tarafından temyiz talebinde bulunulmuş, ancak mahkemece verilen kararın kesin 
olduğundan bahisle 17.2.1986 tarihinde temyiz talebinin reddine karar verilmiştir. – Karar tedbir isteyen 
vekili tarafından temyiz edilmiştir. – Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeblere 
ve HUMK’nun 427.maddesi uyarınca ancak mahkemece verilen nihai kararların temyizinin kabil 
bulunmasına ve bu nitelikte olmayan ihtiyati tedbirin kaldırılmasına ilişkin kararın temyiz kabiliyeti 
bulunmadığına göre tedbir isteyen vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir” 11.HD 22.4.1986,  
2119 / 2387 (yayımlanmamıştır) 
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kendiliğinden ortadan kaldırılabilir26: 

  

a) HUMK md. 107 uyarınca, ihtiyati tedbir kararının karşı tarafın yokluğunda 

verildiği durumlarda, karşı taraf söz konusu ihtiyati tedbir kararına itiraz 

edebilir. İtiraz dilekçe ile ihtiyati tedbir kararını vermiş olan mahkemeye 

yargılamanın bitimine kadar yapılabilir. İtiraz dilekçesine yazılı deliller de 

eklenir. İhtiyati tedbir kararına itirazdan önce, esas hakkında dava açılmışsa 

ihtiyati tedbir kararına itiraz davaya bakan mahkemeye yapılır.  İtiraz üzerine 

hakim, iki tarafı da çağırarak itiraz hakkında itirazın değiştirilmesine, 

kaldırılmasına veya reddine karar verir. Taraflardan biri veya her ikisi 

hakimin daveti üzerine hazır bulunmazsa,  mahkeme dosya üzerinde 

inceleme yaparak itirazı karara bağlar.  

 

HUMK itiraz için bir süre düzenlememiştir. Ancak, ayrıca karar verilmedikçe 

söz konusu itiraz ihtiyati tedbirin icrasını engellemez. İhtiyati tedbir tarafların 

daveti üzerine verilmişse itiraz edilemez. Davet edilen taraf dinlenmiş olsa 

dahi, tedbirin kaldırılmasını veya değiştirilmesini talep edebilir, mahkeme 

durumu ve şartları göz önünde bulundurarak teminat istemeden tedbiri 

değiştirebilir veya kaldırabilir27. 

 

                                                   
26 Kuru, a.g.e., 4349-4351; Alangoya/ Yıldırım/Deren-Yıldırım, a.g.e., s. 445. 
26 “HMUK’nun 109.maddesinde yazılı “aksi takdirde ihtiyati tedbir bir güna merasime hacet kalmaksızın 
kendiliğinden kalkar” biçimindeki tümce, maddenin 1.fıkrasındaki “ihtiyati tedbir kararı dava 
ikamesinden evvel verilmiş ise tatbik edilmiş olsun olmasın kararın verildiği tarihten itibaren 10 gün 
zarfında esas hakkında dava ikamesi lazımdır” biçiminde getirilen buyruğu kapsar. – Dava açıldığını 
kanıtlayan bir belgenin infaz memuruna ibrazı lüzumu, şayet süresinde dava açılmamışsa verilen 
ihtiyati tedbirin kaldırılmasını değil, ancak karşı tarafın memura başvurup infazı kaldırabilmesi 
sonucunu doğurabilir. Hukuk mahkemelerinde uygulama da genellikle bu doğrultudadır. – Bu 
nedenlerle, suçun doğmuş olduğu düşünülmeden yazılı olduğu (beraat) biçimde hüküm kurulması Yasaya 
aykırı ... hükmün bu nedenle bozulmasına” 7.CD  30.4.1981,  2511 / 2943, YKD 1981 / 8, s. 1065-1066. 
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b) HUMK md. 111 uyarınca aleyhine ihtiyati tedbir alınan taraf teminat 

gösterirse, mahkeme durum ve şartları göz önünde bulundurarak tedbiri 

kaldırabilir. Mahkeme yapacağı inceleme sonucunda, teminat karşılığında 

tedbirin tamamen kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir.  

 

c)  HUMK md. 111 uyarınca davanın görülmesi sırasında ihtiyati tedbir kararı 

verilmesini gerektiren durum ve şartlarda herhangi bir değişiklik olursa, 

mahkeme ihtiyati tedbiri kaldırabilir veya değiştirebilir.  

 

d) HUMK md. 112 uyarınca mahkemece aksi belirtilmiş olmadıkça esas 

hakkında verilen hükmün tefhim veya tebliğ edilmesi ile tedbir yine 

kendiliğinden ortadan kalkar. Bu karar görevsizlik, yetkisizlik gibi usuli bir 

karar olmadığından, esas hakkında verilmiş bir karardır. Ancak mahkeme 

hükmün icrasını sağlamak için talep üzerine tedbirin uygun bir süre daha 

devam etmesine karar verebilir28. 

 

                                                   
28 “HUMK. md. 112 hükmünce esas hakkında mahkeme tarafından kararın tefhim ve tebliğ olunmasını 
müteakip icra kılınmış olan tedbir mürtefi olur. Ancak mahkemece hükmün icrasını temin için tedbirin 
devamına karar verilebilir. Bu davada davacı tarafından açılan dava reddedilmiş olmakla hükmün 
icrasından bahsedilemeyeceği gözetilmeden tedbirin, kararın kesinleşmesine değin devamına karar 
verilmesi anılan yasa hükmüne aykırıdır.” 19. HD. 23.10.1992, 9097/5431, Süleyman Özkök, İhtiyati 
Tedbir, Ankara 2002, s. 205. , 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ TAZMİNİ HUSUSUNDA 

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLERİ 

 

I.   Genel Olarak 
 
 

Temelde üç köşeli bir ilişki ihtiva eden banka teminat mektubu ilişkisinde banka, 

müşterisi olan lehdarın talebi üzerine, muhataba karşı, lehdar ve muhatap arasındaki 

sözleşmeden bağımsız bir yükümlülük üstlenmektedir. Söz konusu ilişkide banka, temel 

ilişkiden kaynaklanabilecek tehlike ve riskleri temin ederek, garanti edilen risk 

gerçekleştiği takdirde, üstlendiği borcu veya gerçekleşen zararı ödemektedir1. Lehdarın 

temel ilişkiden kaynaklanan borcunu ifa etmediği, kendisinin hal ve davranışlarından 

borcunu ifa etmeyeceği tartışmasız olarak belli olduğu veya lehdarın edimini yerine 

getirmesi hususunda taraflar arasında fikir ayrılığı olduğu durumlarda, muhatap 

tarafından teminat mektubunun paraya çevrilmesi hususu ortaya çıkar2.  

 

Bankacılık uygulamasında geniş bir yere sahip olan banka teminat mektupları, 

muhatabın kötüye kullanmasına açıktır. Bazı durumlarda muhataplar, lehdarın borcunu 

yerine getirmesine rağmen teminat mektuplarını paraya çevirmekte, bu şekilde 

kendilerine parasal kaynak sağlamakta veya mektubu paraya çevirecekleri tehdidi ile 

lehdarlar üzerinde haksız taleplerde bulunmaktadırlar3.  

 

Uygulamada bankalar muhatabın ilk yazılı tazmin talebi üzerine, riskin doğup 

                                                   
1Kaya, a.g.e., s. 139; Tekinalp, a.g.e., s. 369. 
2 Tekinalp, a.g.e., s. 395. 
3 Reisoğlu, Teminat Mektuplarının Ödenmesinin İhtiyati Tedbir Kararı ile Önlenmesi ve Sonuçları, 
s.472.  
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doğmadığını araştırmaksızın,veya kendilerine bir kararın, onayın veya belgenin 

sunulmasını beklemeksizin, banka teminat mektuplarını paraya çevirme yoluna 

gitmektedirler. Bankaların lehine teminat mektubu verdiği kişiler ise banka teminat 

mektubu ile güvence altına alınan risk gerçekleşmediği durumlarda, bankanın muhataba 

ödeme yapmasına engel olmak istemektedir. Ancak lehdar tarafından bankaya talimat 

verilerek muhatabın ödeme yapmasına engel olunması kabul edilmemektedir. 

Dolayısıyla, bankaların muhataba ödeme yapmaktan kaçınabilmelerinin tek yolu 

mahkemeden ödemenin yapılmaması hususunda ihtiyati tedbir kararı almaktır4.  

 

Banka teminat mektupları ile ilgili olarak ihtiyati tedbir talepleri, banka ile lehdar 

arasındaki ilişkide söz konusu olabileceği gibi, lehdar ve muhatap arasındaki ilişki 

bakımından da söz konusu olabilir. Ancak lehdar ve muhatap arasındaki temel ilişki 

sebebiyle alınacak ihtiyati tedbir taleplerinin bankayı bağlamayacağı ileri sürülmektedir. 

Çünkü lehdar ve muhatap arasındaki ilişki ile banka ve muhatap arasındaki ilişki 

birbirinden bağımsızdır. Akitlerin nisbiliği gereği akitler yalnızca tarafları arasında hak 

ve borç doğururlar. Lehdar ve muhatap arasındaki temel ilişki sebebiyle alınacak ihtiyati 

tedbir kararının, banka ve muhatap arasındaki ilişkiyi etkilememesi gerektiği kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla bu ve benzeri durumlarda, temel ilişkinin borçlusunun bir 

ihtiyati tedbir kararı alarak, muhataba ödeme yapılmasını engelleyip engelleyemeyeceği 

tartışması ortaya çıkmaktadır5.  

 

A. İlk Talepte Ödeme Kaydını Havi Banka Teminat 
Mektuplarında İhtiyati Tedbir  Talepleri  

 
 

İhtiyati tedbir, ilk talepte ödeme kaydını havi banka teminat mektuplarında önem 

kazanır. İlk talepte ödeme kaydını havi banka teminat mektuplarında, “önce öde sonra 
                                                   
4 Doğan, a.g.e., s134. 
5 Doğan, a.g.e., s. 155. Vahit Doğan, Uluslararası Ticarette Banka Teminat Mektupları, 2. bs., Ankara 
1999, s.169. 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 Düzeltme                                                                                                                           51 
 

dava et” prensibi geçerlidir. Bu sebepten ötürü banka, muhatabın yazılı tazmin talebi 

üzerine, temel ilişki hakkında herhangi bir araştırma yapmadan ve herhangi bir açıklama 

talep etmeden ödemede bulunmaktadır. Banka yalnızca belge üzerinden inceleme yapma 

yetkisini haizdir. Yani banka, ödeme talebi hakkında esasa ilişkin bir inceleme 

yapmamakta şekli bir incelemede bulunmaktadır. Banka kendisine sunulan belgeler 

sonucunda riskin gerçekleştiğini tespit eder ise muhatabın talebine uygun davranıp 

ödeme yapmakla mükelleftir.  

 

Banka, muhatabın riskin gerçekleştiğini ispat etmesini isteyemeyeceği gibi, bu 

hususu kendisi de araştıramamaktadır. Teminat mektuplarında bankanın ödeme 

yükümlülüğü “yazılı tazmin talebine” bağlı tutulmaktadır. Bu kayıt ‘‘ilk yazılı tazmin 

talebi üzerine derhal ve gecikmeksizin protesto keşidesine, hüküm ihtihsaline ve 

borçlunun rızasını almaya gerek duymaksızın ödeme taahhüdü’’ şeklinde ifade 

edilmektedir6. Tarafların ilk talepte ödeme kaydını havi banka teminat mektubuna sıkça 

başvurmalarının sebebi, bankanın kural olarak riskin gerçekleşip gerçekleşmediğini 

incelemeden, muhatabın ilk yazılı tazmin talebi üzerine ödemede bulunmasıdır7.  

 

Yargıtay da çeşitli kararlarında, bankaların riskin doğup doğmadığını 

araştırmadan, teminat mektubunu tazmin ve lehdara rücu hakkının bulunduğunu kabul 

etmektedir. Yargıtay bir kararında: 

 

                                                   
6 İlk talepte ödeme kaydını havi banka teminat mektuplarında, bankanın lehdarın riskin doğup doğmadığı 
yönündeki iddialarını araştırmaksızın, ödemede bulunması gerekmektedir. Banka için burada kıstas banka 
teminat mektubunun maddi şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmak değildir. Muhatabın 
bankaya yapmış olduğu ödeme talebi, öngörülen şekil şartlarına uygun ise ve ödemenin yapılması için 
kabul edilmiş olan belgeleri ihtiva ediyor ise, bankalar muhatabın ödeme talebine olumlu yaklaşmak ve 
ödeme yapmakla yükümlüdürler. Kaya, İlk Talepte Ödeme Klozunu İhtiva Eden Banka 
Garantilerinde Hakkın Kötüye Kullanılması Sorunu, s. 227; Resioğlu, Banka Teminat 
Mektuplarında Kayıtsız Şartsız Ödeme Taahhüdü ve Hukuki Sonuçları, s. 78-79; Ali Cem Budak, 
Medeni Usul Hukukunda 3. Kişilerin Haklarının Korunması, İstanbul 2001, s. 165; Doğan ,a.g.e., s. 
154.   
7 Kaya, a.g.e., s. 140; Seza Resioğlu, Teminat Mektuplarının Ödenmesinin İhtiyati Tedbir Kararı ile 
Önlenmesi ve Sonuçları, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, s. 472, 473;  
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‘‘...garanti akdinin mahiyeti itibariyle davacı bankanın, teminat mektubu 

bedellerini muhataplarınca talep etmeleri halinde bila taallul ödemesi 

gerekmektedir.’’ 

 

 şeklinde karar vermiştir8. 

 

Ancak, bankanın tazmin talebi halinde ödeme yetkisi bulunmasına rağmen, 

mutlak bir ödeme yükümlülüğü yoktur. Bankaların kayıtsız şartsız ödeme 

yükümlülüğünün bir takım istisnaları bulunmaktadır. HGK 14.11.2001 tarihli ve E 

2001/11-996, K 2001/1026 sayılı kararıyla:  

 

“Türk mevzuatında, Garanti Akdine ilişkin bir düzenleme mevcut olmamakla 

birlikte, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Kurulu'nun 1.12.1967 gün 1966/16 

esas, 1967/7 karar sayılı ve 11.6.1969 gün 1969/4-6 sayılı kararlarında 

açıklandığı ve öğretide baskın şekilde kabul edildiği gibi Banka Teminat 

Mektupları Garanti Akdi niteliğinde bulunduğu kabul edilmektedir. Bunun doğal 

sonucu olarak banka, teminat mektubu vermekle bir asli borç yüklenmiş 

olmaktadır. Teminat mektubunu öderken kendi borcunu ödemiş olmaktadır. 

Banka mücbir sebepleri, beklenmeyen halleri imkansızlığı, muhatap ile lehtar 

arasındaki aktin geçersizliğini, lehtarın ölümünü, iflasını ileri sürerek tazmin 

talebini reddedemez. Banka teminat mektubunun geçersiz olduğunu, 

zamanaşımına uğradığını mahkemece ödememe konusunda tedbir bulunduğu 

gibi sırf kendisine ait defileri ileri sürmek suretiyle mektup bedelini ödemekten 

kaçınabilir ( HGK E: 1979/11-1941 K:1981/560, aynı kurulun 19.4.1995 gün 

5:1995/11-124 K:1995/408, Y. 11. H.D. 22.3.1985 gün E:1001/1619 aynı 

dairenin 2.11.1993 gün E:1992/5977 K:7001 ) 9.” 

 

                                                   
8 11 HD 28.9.1987 5093/4856 Yasa C. XI, Şubat 1987. 
9 HGK, 14.11.2001 ve E 2001/11-996, K 2001/1026, Kazancı Hukuk Otomasyon Programları.  
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şeklinde karar vermiştir. 

 

Görüldüğü üzere, bankanın ödemeyi reddetmesi çok istisnai durumlarda söz 

konusu olur, çünkü banka, ilk talepte ödeyeceğini taahhüt etmiştir ve ödemeyi 

reddetmesi durumunda itibarı zedelenecektir. Dolayısıyla bankalar prestijlerini korumak 

için usulüne uygun olarak yapılan ödeme taleplerini geri çevirmemektedirler. Ayrıca 

banka, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin tamamen dışındadır ve riskin doğup 

doğmadığını bilebilecek durumda değildir. Bunun yanında banka, ödemeyi yaptıktan 

sonra aralarındaki akdi ilişkiye dayanarak kontrgaranti lehdarına rücu etme yetkisine 

sahiptir10.  

 

Ancak bazı durumlarda, banka teminat mektuplarında yer alan ilk talepte kayıtsız 

şartsız ödeme taahhüdü, muhataplar tarafından çeşitli yollarla kötüye 

kullanılabilmektedir.. Örneğin muhatap temel ilişkiden doğan risk gerçekleşmese dahi, 

banka teminat mektubunun paraya çevrilmesi yoluna başvurmakta veya paraya 

çevrilmesi tehditlerinde bulunabilmektedir. Bu gibi durumlarda bankanın muhataba 

ödeme yapması durumunda lehdar, muhataba karşı sebepsiz zenginleşme davası açabilir. 

Ayrıca lehdar bankaya karşı, bankanın muhataba yaptığı ödemenin lehdar-banka 

arasındaki ilişkiye aykırı olduğu sebebine dayanarak tazminat davası açabilir. Nadiren 

de olsa, banka da muhataba karşı teminat mektubunda yazılı meblağı ödememek için 

dava açabilir. Ancak tüm bu durumlarda, davacıyı uzun bir dava süreci beklemektedir. 

Dolayısıyla, banka teminat mektubu bedelinin tazmin edilmesinden sonra, uzun ve 

masraflı bir dava süreci ile ödenen meblağın geri alınması yerine, geçici hukuki himaye 

tedbirlerinden olan ihtiyati tedbir müessesesine başvurarak ödemenin geçici olarak 

durdurulması söz konusu olur11.  

 

                                                   
10 Reisoğlu, a.g.e., s. 473. 
11 Reisoğlu, Teminat Mektuplarının Ödenmesinin İhtiyati Tedbir Kararı ile Önlenmesi ve Sonuçları, 
s. 472.  

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 Düzeltme                                                                                                                           54 
 

Yargıtay da 1987 tarihli bir kararında ihtiyati tedbir kararı alınarak bankanın 

ödemesinin durdurulabileceği kanaatine varmıştır. Yargıtay:  

 

‘‘....muhatabın tazmin talebi halinde lehdarın yükümlülüklerini yerine getirip 

getirmediğini inceleme durumunda olmamasına ve derhal istenilen tutarı 

ödemesi gerekmesine, diğer taraftan lehdarın teminat mektubunun ödenmemesi 

için mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alarak ödemeyi engellemesi mümkün 

iken, bunu yapmayarak bu ihmalkar davranışlarının sonuçlarını 

yükümlülüklerini yerine getirmekten başka bir işlemde bulunmamış olan bankaya 

yüklenmenin yerinde olmadığına... 12’’  

 

şeklinde karar vermiştir. 

 

B. İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunacak Taraf 
 

Banka teminat mektubu lehdarının ihtiyati tedbir talebinde bulunarak mahkeme 

tarafından tedbir kararı verilmesine yol açması ve teminat mektubu bedelinin 

ödenmesinin durdurulması konusunda hukuki yararı bulunmaktadır. Ancak banka, 

taraflar arasındaki hukuki ilişkinin dışında olduğu için, riskin doğup doğmadığını 

bilemeyeceğinden ve ödeme halinde zaten kontrgarana rücu edebileceğinden, banka 

teminat mektubunun tazminini reddetmesinin kendisi açısından hukuki bir yararı 

bulunmamaktadır.  

 

Ayrıca bankanın ihtiyati tedbir kararı talep etmesi için, riskin doğmadığı veya 

sona erdiği konusunda mahkemeyi ikna etmesi gerekir. Ancak banka, lehdar ile muhatap 

arasındaki temel ilişkinin dışında olduğu için böyle bir şansı bulunmamaktadır. Bunun 

yanında banka, açılan davayı kaybettiği takdirde, mahkeme ve avukatlık masrafları ile 

                                                   
12 11.HD 28.9.1987, 5096/4856 Yasa C. IX, Şubat 1987, s.274  
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ana parayı tazmin tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte ödemek 

zorunda kalacaktır. En önemlisi ise, bankalar itibar müessesesi oldukları için 

muhatapların tazmin taleplerini haksız gerekçelerle reddetmeleri durumunda 

güvenilirliklerinin sarsılması söz konusu olacaktır. Bunun doğal sonucu olarak da 

muhatapların bankaların teminat mektuplarını kabul etmemeleri hususu ortaya 

çıkabilecektir13.  

 

Dolayısıyla, uygulamada ihtiyati tedbir kararını genellikle banka teminat 

mektubu lehdarı almakta ve söz konusu karara dayanarak, bankanın muhataba ödeme 

yapmasına engel olmak istemektedir. Ancak nadiren de olsa bankaların vermiş oldukları 

teminat mektubunun ödenmesinin durdurulması amacıyla, ihtiyati tedbir kararı alarak 

esas hakkında dava açtıkları ve teminat mektubunun konusuz kalması sebebiyle teminat 

mektubunun iptali için hüküm elde etmek istedikleri görülmektedir14. 

 

İhtiyati tedbir talebine, lehdar yanında başkası lehine teminat mektubu 

verilmesine olanak sağlayan üçüncü şahısların da başvurabileceği şüphesizdir. 

Kontrgaran talimat vererek, üçüncü şahıslar lehine teminat mektubu verilmesine de 

olanak sağlayabileceğinden bazı durumlarda, risk doğmamasına rağmen mektubun 

haksız tazmin talebinin ihtiyati tedbir kararı ile durdurulmasını istemede ve mektubun 

hükümsüzlüğü için dava açmada üçüncü şahısların hukuki yararı bulunmaktadır, çünkü 

bankanın teminat mektubu bedelini ödedikten sonra, rücu edeceği şahıs kontrgarandır. 

Esasen lehdar gibi kontrgaran da, banka ile muhatap arasındaki hukuki ilişkinin dışında 

                                                   
13 Reisoğlu, Banka Teminat Mektuplarında Kayıtsız Şartsız Ödeme Taahhüdü ve Hukuki Sonuçları, 
s. 79. 

Özellikle yurtdışındaki ihaleler ile ilgili olarak, Türk bankaları veya bankalar konsorsiyumu tarafından 
verilen teminat mektuplarının ödenmesinin Türk mahkemelerinden verilecek ihtiyati tedbir kararları ile 
sıkça durdurulması uluslararası alanda Türk bankalarının itibarlarını zedeleyecek, bu da Türk bankalarının 
teminat mektuplarının yurtdışında açılan ihalelerde kabul görmemesi sonucunu beraberinde 
getirebilecektir.  
14 Akyol, a.g.e., s. 189-191. 
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olduğu için aralarında bir fark bulunmamaktadır15.  

 

C. Banka Teminat Mektuplarına Konan Kayıtlar 
 

1. İhtiyati Tedbir Kararı Alınsa Dahi Bankanın 
Ödeme Yapmak Zorunda Olacağı Kaydı 

 

Bankacılık uygulamasında muhataplar, ihtiyati tedbir kararına karşı korunmak 

için teminat mektuplarına ‘‘ihtiyati tedbir kararı alınsa dahi ödemede bulunulacağı’’ 

veya kontrgarantilerde ‘‘bir ihtiyati tedbir veya herhangi bir yargı kararı veya bir 

hükümet kararı yahut kamu otoritesinin kararı sonucu bankamız ödeme yapmadan 

engellenir veya kısıtlanırsa, bu kontrgaranti doğrudan ve kendiliğinden bankamızın 

doğrudan borcuna dönüşecektir’’ şeklindeki ibareler konulmak istenmektedir. Bu 

hükümlerin bir hukuki değeri bulunmamaktadır ve bu tarz bir anlaşma ile mahkemelerin 

yetkisi ortadan kaldırılamaz. Ayrıca, teminat mektuplarında yer alan ‘‘herhangi bir 

uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibare alınmaksızın’’ ibareleri de 

ihtiyati tedbiri kapsamayacak ve ihtiyati tedbir halinde banka ödemeden kaçınacaktır. 

Lehdarın ihtiyati tedbir talep edemeyeceği şeklindeki taahhüdü de geçersiz olacaktır16.  

 

Söz konusu kayıtlar kamu düzenine, ahlaka aykırı oldukları için geçersizdirler. 

Diğer taraftan mahkeme kararlarına saygıyı emreden TCK, HUMK, 113/A ve 

                                                   
15 Reisoğlu, a.g.e., s.305. Uygulamada lehine teminat mektubu verilmiş olan borçluların, temel ilişkiden 
kaynaklanan taahhütlerini usulüne uygun olarak yerine getirmemelerine dayanarak, teminat mektubu 
bedelinin muhataba ödenmemesi için önce tedbir kararı aldıkları ve daha sonra teminat mektubunun iadesi 
ve iptali için esas hakkında dava açtıkları sıkça görülmektedir. Teminat mektubunu, veren banka ile 
muhatap arasındaki sözleşme garanti sözleşmesi olduğu için ve muhatabın ilk yazılı talebi üzerine kayıtsız 
şartsız ödemede bulunulacağı taahhüt edildiği halde, temel ilişkiden kaynaklanan taahhüdünü eksiksiz 
olarak yerine getirdiğini ileri süren borçlunun, yani mektup lehdarının, tedbir veya dava yoluna 
başvurmasına herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır. Ancak mektubu veren bankanın senede bağlı 
sahtelik, zamanaşımı gibi hukuki nedenler dışında mektup bedelini ödememek için tedbir veya dava 
yoluna başvurma hakkı bulunmamaktadır. Akyazan, a.g.e., s. 572-574. 
16 Reisoğlu, a.g.e., s. 306. 
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Anayasa’nın başlangıç hükmüne aykırıdır17.  

 

2. Lehdarın İhtiyati Tedbir Talep Etmeyeceği 
Taahhüdü 

 

Lehdarın ihtiyati tedbir talep etmeyeceği yönünde banka teminat mektubuna 

konan bir hüküm her halükarda lehdarı bağlamaz, çünkü banka ve muhatap arasındaki 

teminat mektubu ilişkisinin bir tarafı değildir. Lehdarın, muhatap ile anlaşarak böyle bir 

taahhütte bulunması kamu düzenine, ahlaka ve kanuna aykırılık sebebiyle batıldır ve 

geçersizdir18. İhtiyati tedbirin herhangi bir hükmünün olmayacağı, ihtiyati tedbirden 

başlangıçta feragat gibi ifadeler hukuken geçerli olmayacaktır. Bunun sebebi hukukun 

genel ilkeleri uyarınca bir hakkın kullanılması imkanının doğmasından önceden feragat 

edilmesinin mümkün olmamasıdır.  

 

Yargıtay’ın bir hakkın doğumundan önce kullanılmasından feragat 

edilemeyeceği hususunda çeşitli kararları bulunmaktadır. Yargıtay bu konu ile ilgili 

olarak aşağıdaki şekilde kararlar vermiştir: 

 

“Doğmamış bir haktan feragat sözkonusu olmaz. Bu sebeple karar tebliğ 

edilmeden 02/10/1995 günlü dilekçe ile yapılan davalı vekilinin feragatı geçerli 

değildir.19” 

 

“Davacı, davalı kooperatifte 2 üniteye sahip ortak olduğunun ve 1994 yılı sonu 

itibariyle gerçek borç miktarının belirlenmesini istediğine göre, bu bir tespit davası 

niteliğindedir. Bunu kooperatif yönetim kurulu kararının iptali biçiminde 

değerlendirerek reddetmek isabetli değildir. Keza doğmamış bir haktan peşinen 
                                                   
17 Akyol, a.g.e., s. 190. 
18 Akyol, a.g.e., s. 191. 
19 2. HD., E. 1996/2123, K.1996/2871, 20.03.1996,  Kazancı Hukuk Otomasyon Programları 
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vazgeçilemeyeceğinden, şarta bağlı biçimde yeniden üyeliğinin benimsendiği tarihte 

yönetim kurulunca çıkarılacak borç miktarına itiraz etmeyeceği ve dava açmayacağı 

yönündeki beyanı feragat olarak nitelendirilemez. Ayrıca yönetim kurulunca çıkarılan 

borca itiraz edildiğinden, hüküm altına alınması istenen borç miktarı açıklattırılarak bu 

miktar üzerinden nisbi ilam harcı alınması gerekirken maktu ilam harcı alınması da 

bozmayı gerektirmiştir.20” 

 

“Davacının boşanma davası sırasında tazminat ve nafaka talebinden feragat 

ettiğine dair imzalı bir beyanı mevcut değildir. Boşanma kararı geçimsizlik nedenine 

dayalı olarak verilmiş olup, hüküm fıkrasında da nafaka ve tazminat yönlerinden bir 

ifadeye yer verilmediğinden temyize konu dava yönünden kesin hükümden de söz 

edilemez. Kaldı ki bir hakkın doğumundan önce feragat mümkün değildir. Davanın 

esasına girilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.21” 

 

Lehdarın ihtiyati tedbir talebini inceleyen hakim, lehdarın talebini yerinde 

görürse ihtiyati tedbir kararı verilmesine karar verir. İhtiyati tedbir kararının bankaya 

bildirilmesinden itibaren banka muhataba ödemede bulunamaz, aksi takdirde HUMK 

md. 113/A gereğince sorumluluğu doğar. Dolayısıyla banka teminat mektuplarında yer 

alan ihtiyati tedbir kararı alınsa dahi ödemede bulunulacağına ilişkin hüküm HUMK md. 

113/A karşısında geçersiz olacaktır.  

 

D. İhtiyati Tedbir Kararından Sonra On Gün İçerisinde 
Açılacak Dava  

 

Genel olarak ihtiyati tedbir kararı alındıktan sonra 10 gün içinde açılacak dava, 

teminat mektubunun hükümsüzlüğünün veya konusuz kaldığının tespiti davasıdır. Bu 

                                                   
20 11. HD, E. 1997/4264, K. 1997/7002, 14.10.1997, Kazancı Hukuk Otomasyon Programları 
21 2. HD, E. 2003/1076, K. 2003/2320, 24.2.2003, Kazancı Hukuk Otomasyon Programları. 
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durumda lehdar, teminat mektubu ile garanti edilen riskin ortadan kalktığını, borcunu ifa 

ettiğini veya riskin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ispat edecek ve bankanın 

yükümlülüğünün sona erdiğinin tespitini talep edecektir. Lehdarın açacağı tespit davası, 

riskin ortadan kalkması sebebiyle teminat mektubunun fonksiyonunu yitirdiğinin 

belirlenmesi yönünde olacaktır. Mahkeme lehdarın bu yöndeki talebini haklı görürse, 

teminat mektubu hükümsüz olacak ve buna rağmen banka ödemede bulunursa lehdara 

rücu hakkını kaybedecektir22.  

 

İhtiyati tedbir kararı her zaman riskin sona erdiği ve hükümsüzlüğüne 

dayanmayacaktır. Lehdarın taahhütlerini yerine getirirken muhatabın tehditleri ile 

karşılaştığı durumlarda, borcunun muaccel olmadığını veya borcun ifası için 

kararlaştırılan sürenin henüz dolmadığını ileri sürecektir. Bu ihtimalde tespit davası, 

muhatabın mektup meblağının istenmesinin belli bir süre istenmeyeceğinin belirlenmesi 

yönünde olabilir. Söz konusu durumda açılacak dava ise riskin doğmadığını ispat ve 

tazmin talebinin hukuka ayrılığını tespiti davasıdır23.  

  

Tedbir kararından itibaren on gün içinde açılacak davanın kime karşı açılacağı da 

tartışma konusudur. Türk hukukunda ve uygulamada, ihtiyati tedbir kararından itibaren 

on gün içinde açılması gereken davanın, banka aleyhine değil teminat mektubu muhatabı 

aleyhine açılması görüşü hakimdir. Bunun sebebi, taraflar arasındaki temel ilişkinin 

tamamen dışında olan bankanın karşı savunma yapabilecek durumda olmadığı ve her 

halükarda, bankanın davayı kazanmasının çoğu zaman kendisi açısından önem arz 

etmediğidir, çünkü riskin doğmadığını ispat edebilecek ve savunmada bulunacak kişi 

banka değil muhataptır24.  

 

                                                   
22 Barlas, a.g.e., s. 74; Reisoğlu, a.g.e., s. 474; Akyol, a.g.e., s. 193. 
23 Örneğin, muhatap lehdarın bedelsiz ek işler yapmasını aksi takdirde, teminat mektubunu paraya 
çevireceği şeklinde tehditler öne sürebilir. Barlas, a.g.e., s. 74; Reisoğlu, a.g.e., s. 474; Akyol, a.g.e., s. 
192. 
24Reisoğlu, a.g.e., s. 473; Kaya, a.g.e., s. 171. 
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Bir başka görüşe göre ise, ihtiyati tedbir kararından itibaren on gün içerisinde 

açılacak davanın, temel ilişkideki muhatap değil banka aleyhine açılması 

gerekmektedir.25.  

 

Yargıtay’ın 1996 tarihli bir kararında: 

 

‘‘Davalı banka, idare (muhatap) ile davacı (lehdar-garanti amiri) şirket 

arasındaki ilişkide taraf değildir. Bu itibarla, anılan sözleşmeden kaynaklanan 

uyuşmazlıkla davalı bankanın taraf olması mümkün olmadığından...davalı banka 

hakkındaki davanın husumet yönünden reddine (karar verilmek gerekir).’’ 

 

şeklinde karar vermiştir26. 

 

HUMK m. 109 uyarınca, ihtiyati tedbir dava açılmadan önce verilmiş ise, ihtiyati 

tedbir kararının verilmesinden itibaren on gün içinde açılması gereken esas hakkındaki 

davanın, ihtiyati tedbir kimin aleyhine verilmiş ise, o kişiye karşı açılması gerekir. 

İhtiyati tedbir isteyen, tedbir kararının verildiği tarihten itibaren on gün içerisinde esas 

hakkındaki davayı açmazsa, ihtiyati tedbir, hiçbir merasime gerek kalmadan 

kendiliğinden kalkar. Davanın ihtiyati tedbir kararının alındığı kişiden başka bir kişi 

aleyhine açılması durumunda, ihtiyati tedbir kararının devam etmesi mümkün 

olmayacaktır; çünkü tedbir kararından itibaren on gün içerisinde açılan dava ile ihtiyati 

tedbir kararının tarafları farklı olacaktır.  

 

Uygulamada bu dava müdahale ve muarazanın men’i, teminat mektubunun 

iadesi veya iptali adlarıyla açılmakta ve mahkemelerce bu çerçevede kararlar 

verilmektedir. Ancak yukarıda da değinildiği gibi, banka teminat mektupları kıymetli 

evrak olmadıkları için bunların iade veya iptalleri için dava açılmasına gerek yoktur. 

                                                   
25 Budak, a.g.e., s. 171. 
26 11 HD 8 Temmuz 1996, 4602/5059 (Reisoğlu, a.g.e., naklen) 
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Teminat mektubunun fonksiyonunu yitirdiğinin mahkeme tarafından belirlenmesinden 

sonra teminat mektubunun iptalinin veya geri verilmesinin önemi yoktur27.  

 

II. Talep Yasağı ve Ödeme Yasağı Şeklindeki İhtiyati Tedbir  
Talepleri 

 

A. Genel Olarak 
 

İhtiyati tedbir kararı alınarak muhatabın tazmin talebinin önlenmesi, iki şekilde 

karşımıza çıkmaktadır. İhtiyati tedbir kararı, temel ilişkinin alacaklısı durumundaki 

muhataba karşı teminat mektubundaki bedeli talep etmesini önleyecek bir talep yasağı 

şeklinde olabileceği gibi, lehdar ve muhatap arasındaki temel ilişkiye dayanarak, 

bankanın teminat mektubu bedelini ödemesini yasaklayan bir ödeme yasağı şeklinde de 

olabilir. Ödeme yasağı şeklindeki ihtiyati tedbir kararında, lehdar muhatap ile arasındaki 

temel ilişkiden hareketle, bu ilişkinin dışında üçüncü kişi konumundaki bankaya karşı 

ihtiyati tedbir kararı almaktadır28.  

 

Muhatap için talep yasağı biçimindeki teminat amaçlı ihtiyati tedbir taleplerinin 

geçerliliği doktrinde tartışmalıdır. Burada ihtiyati tedbir, temel ilişkinin borçlusu 

durumunda olan lehdarın, temel ilişkiden doğan borcunu ifa ettiğini ileri sürerek, 

muhatabın teminat mektubu bedelini talep etmesini yasaklayan bir karar şeklinde ortaya 

çıkabilir.  

 

Talep yasağı biçimindeki ihtiyati tedbir kararları temel ilişkideki muhataba karşı 

alındığından ve temeli taraflar arasındaki temel ilişkiye dayandığından usulüne 

uygundur. Ayrıca Usul Hukuku bakımından, bankanın teminat mektubu lehdarının talep 

                                                   
27 Barlas, a.g.e., s.75. 
28 Kaya, a.g.e., s. 145-146. 
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yasağı biçiminde ihtiyati tedbir talep etmek konusunda davacı sıfatı vardır29.  

 

Ancak, doktrinde bazı yazarlara göre talep yasağı biçimindeki ihtiyati tedbir 

kararları ile bankanın ödeme yapmasına engel olunamayacaktır. Bu görüşte olan 

yazarlara göre, bankanın taraflar arasındaki temel ilişkiden bağımsız bir kişi olduğu ve 

sözleşmelerin bağımsızlığı ilkesi gereğince sadece tarafları arasında hak ve borç 

doğuracağı kabul edilmektedir. Temel ilişkiden hareketle alınan bir talep yasağının 

doğrudan bankaya karşı ödeme yasağının temelini oluşturması düşünülemez. Temel 

ilişki nedeniyle talep yasağı biçiminde alınan bir ihtiyati tedbir kararının bankaya karşı 

ödeme yasağı biçimine dönüştürülmesi garantinin bağımsızlığına aykırılık teşkil eder. 

Dolayısıyla, temel ilişkiden hareketle alınacak ihtiyati tedbirin muhatabı banka değildir 
30.  

 

Bir başka görüşe göre ise, bazı istisnai durumlarda talep yasağı şeklinde alınan 

ihtiyati tedbir kararı bankaya bildirilerek, bankanın ödeme yapmaktan kaçınması 

sağlanabilir, çünkü talep yasağı şeklinde alınan ihtiyati tedbir kararı, bankanın ödeme 

yapmaktan kaçınması için bir likit delil sayılır. Burada bankanın ödeme yapmaktan 

kaçınabilmesinin sebebi, ihtiyati tedbirin ona karşı icra edilebilmesi değil, banka ile 

lehdar arasında kurulan karşılık ilişkisi adındaki hukuki ilişki sözleşme sebebine 

dayanır. Karşılık ilişkisi altında banka garanti amirine karşı dürüstlük kuralına uygun 

davranmak borcu altındadır31. Burada lehdar ihtiyati tedbiri, haksız ödeme talebinde 

bulunan muhataba karşı koydurmaktadır. Banka teminat mektuplarının asli ve bağımsız 

olmaları sebebiyle banka bu ilişkinin dışındadır. Banka, tedbir kararı kendisine tebliğ 

edilerek ödemeden men edilen kişi durumundadır32. 

 

                                                   
29 Budak, a.g.e., s. 166; Doğan, a.g.e., s.156.  
30 Postacıoğlu, a.g.e., s. 181; Kaya, a.g.e., s.143. 
31 Budak, a.g.e., s. 166 
32 Kahyaoğlu, a.g.e., s.87. 
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Kanaatimizce de talep yasağı şeklinde ihtiyati tedbir kararı alınarak muhatabın 

banka teminat mektubu bedelini talep etmesinin yasaklanması, muhatap garanti 

sözleşmesinin tarafı olduğu ve söz konusu talep taraflar arasındaki temel ilişkiden 

kaynaklandığı için hukuka uygundur.  

 

B. Ödeme Yasağı Şeklindeki İhtiyati Tedbir Kararlarının 
Geçerliliği Sorunu 

 

Doktrinde bir kısım yazarlara göre, teminat ilişkisi banka ile muhatap arasında 

olduğu için, lehdarın bankaya karşı ödeme yasağı şeklinde bir talepte bulunması caiz 

değildir, çünkü lehdar, banka ile muhatap arasında kurulan banka teminat mektubu 

ilişkisinin tamamen dışında üçüncü kişi durumundadır ve dolayısıyla lehdarın bankaya 

talimat verme hakkı yoktur. 

 

Ancak yukarıdaki görüş her zaman olayın özellikleriyle bağdaşmayabilir. Banka 

lehdar arasındaki karşılık ilişkisi sebebiyle dürüstlük kuralına uygun davranmak yükümü 

altındadır. Medeni Kanun md. 2: 

 

‘‘Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük 

kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk 

düzeni korumaz.’’ 

 

demektedir. Söz konusu yasak hukukun temel ilkelerindendir ve gerçek kişilere 

yüklenmiş bir yükümlülüktür. Dürüstlük kuralı bir kimseden namuslu, dürüst olarak 

beklenen davranışı ifade eder. Bir davranışın bu nitelikte olup olmadığını toplumda 

yerleşmiş ahlaki ölçüler belirler. Her toplumda belirli bir doğruluk, dürüstlük, 

namusluluk anlayışı vardır ve bireylerden beklenen çoğunluğun sahip olduğu anlayışa 

uygun davranışlardır. Bankanın bu yükümlülüklerine aykırı davranması, onun BK md. 
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96 vd. hükümlerine göre sorumluluğuna yol açar.33. 

 

Türk Hukuku’nda da teminat mektuplarının ödenmesine karşı ihtiyati tedbir 

kararı alınabileceği Yargıtay ve doktrinde çoğunlukla yazarlar tarafından kabul 

edilmektedir. Genel olarak kabul edilen görüşe göre, banka’nın muhataba ödeme 

yapmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu likit delillerle ispat 

edilebiliyorsa, ihtiyati tedbir kararı verilebilmelidir. Haklar hukuken tanınan ve korunan 

menfaatler olduğu için, hakkı amacına aykırı olarak ve korunacak bir menfaat 

olmaksızın kullanma, kötüye kullanma olacaktır. Kanun hakkın kötüye kullanılmasını 

tarif etmemekte, bir hakkın kullanılmasının hukuka uygun bulunduğu veya hakkın 

kötüye kullanılmasını teşkil ettiği hususları hakimin takdirine bırakmaktadır. Doktrin ve 

uygulamada, bu takdirin yapılmasında yardımcı olacak bazı prensipler kabul edilmiştir. 

Bir hakkın dürüstlük kuralı ile bağdaşmayan, toplum içerisinde olması gereken güven 

duygusunu zedeleyen ve hakların tanınmasındaki amaç ve fonksiyonlarla bağdaşmaz bir 

biçimde kullanılması, hakkın kullanılmasının sağlayacağı menfaat ve başkasına vereceği 

zarar arasında aşırı bir oransızlık bulunması, güvene aykırı davranılması bir hakkın 

kötüye kullanılmasını gösterir ölçütlerdir34.  

 

Mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vererek bankanın ödeme yapmasına engel 

olabilmesi için gerekli görülen likit delil kavramından ne anlaşılması gerektiğinin de 

açıklığa kavuşturulmasında fayda vardır. Alman hukukunda genel kabul görmüş bulunan 

likit delil teorisi hukukumuzda ilk defa Tekinalp tarafından savunulmuştur. Buna göre 

likit delil bankanın kendi yorumunu, kanaatini, değerlendirmesini eklemeden, lehdarın 

                                                   
33 İbrahim Kaplan, Banka Sözleşmeleri Hukuku, Cilt I, Ankara 1996, s. 41. 
34 Hakkın kötüye kullanılmasında, şekli uygunluğa rağmen, maddi anlamda hak sahibi olunmadığının ve 
ödeme talebinin hakkın kötüye kullanılmasını oluşturduğunun açık ve likit olarak ispat edilebilmesi 
gerekir. İkinci şart hakkın kötüye kullanılmasının sadece lehdar değil banka için de aşikar olmasıdır. 
Kaya, a.g.e., s. 234 vd. 
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ödeme talebinin dürüstlük kuralarına aykırılığını ortaya koyan kanıttır35.  

 

Likit delil hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde açık olan, herkes tarafından 

kolayca anlaşılabilen ve muhatabın ödeme talebinin dürüstlük kuralına aykırılığını 

ortaya koyan delildir. Likit delil tabiri HUMK’da yer almamakla birlikte delilin hiçbir 

tartışmaya mahal vermeyecek şekilde kesinliğini ifade etmektedir. Lehdarın talebin 

haksızlığı konusunda sunduğu delil bankada hiçbir şüpheye olanak vermeyecek şekilde 

açık olmalıdır. Lehdar tarafından bankaya sunulan deliller eksiksiz olmalı, birbirini 

tamamlamalı ve aralarında çelişki olmamalıdır36.  

 

Dava konusu hakkın ve buna karşı yapılan savunmanın dayandığı vakıaların var 

olup olmadıkları hakkında mahkemeye kanaat verilmesi işlemine ispat denilir. İspat 

ancak delillerle söz konusu olabilir. Delil, konusu maddi vakıalar olan ispat vasıtalarıdır. 

Türk hukukunda deliller kesin deliller ve takdiri deliller olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Mahkeme kanunda kesin delil olarak belirtilen araçlarla ispatlanmış vakıaları doğru 

kabul etmek ve hükme esas almak zorundadır. Takdiri deliller ise değerlendirmeye tabi 

tutulur ve yeterli kanaat hasıl olduğunda hükme esas teşkil der. Bilindiği üzere Türk 

hukukunda ihtiyati tedbire karar verilirken kesin ispat aranmamakta, iddiayı hakikate 

yakın gösteren inandırıcı deliller yeterli görülmektedir. Kural ispat ölçüsünün 

hukukumuzda tam vicdani kanaat olduğunu söyleyebiliriz. İstisnai ispat ölçüsü ise 

yaklaşık kanaattir. Burada önemli olan istisnanın hangi hallerde kabul edilmesi 

gerektiğidir. İspat ölçüsünün düşürülmesi ve yaklaşık ispat ile yetinilmesi ancak takdiri 

delillerle ispatın mümkün olduğu hallerde geçerli olup, kesin delillerle ispat zorunluluğu 

bulunan hallerde ispat ölçüsünün düşürülmesi söz konusu değildir. Likit deliller ile 

kastedilenin kesin delil ile aynı olduğu söylenemez, ancak banka tarafından likit delil 

olarak kabul gören bir araç, çoğu zaman kesin deliller ile örtüşebilir. Ancak takdiri 

                                                   
35 Kaya, İlk Yazılı Talepte Ödeme Klozunu İhtiva Eden Banka Garantilerinde Hakkın Kötüye 
Kullanılması Sorunu, s. 236.   
36 Kahyaoğlu, a.g.e., s. 78-79. Tekinalp, a.g.e., s.384-385.  
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deliller de belirli yoğunluğa ulaştığında haklılığın ispatı için yeterli olabilecek bir araçtır. 

Burada önemli olan mahkemenin kendi yorumunu, kanaatini, değerlendirmesini 

eklemeden, lehdarın ödeme talebinin dürüstlük kuralarına aykırılığını ortaya koyan kanıt 

olmasıdır. Likit delille ispatı belirleyen önemli bir hususta bu ispatta delil ikamesinde 

belirli bir yoğunluğun aranmasıdır. Dolayısıyla likit delille ispattan söz ederken 

delillerin sadece inandırıcı delil aynı zamanda açık ve sıkı bir değerlendirme ile bu 

sonuca varılması gerekmektedir.37. 

 

Doktrinde yazılı belgelerin likit delil olarak kabul edileceği ifade edilmektedir. 

Banka tarafından imzalanmış bulunan bir makbuz, lehdarın muhataba karşı sözleşmeden 

doğan yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu tespit eden bir mahkeme kararı, 

satılan makinelerin belli süre içinde belirli bir kapasite ile çalışacağını temin eden bir 

banka teminat mektubunun söz konusu olması durumunda, gerekli kapasitenin 

sağlandığını gösteren bilirkişi raporu likit delil oluşturur. Ayrıca örnek olarak, 

konşimentonun sahteliğini hükme bağlayan mahkeme kararı, yüklenenin gerçekte ifası 

gereken mal olmayıp, paçavra ve talaş olduğunu gösterir nitelikte ilgili resmi dairelerin 

yazıları ve tutanakları verilebilir veya banka garantisi ile teminat altına alınan borcun 

ödendiğine dair, muhatap tarafından imzalanmış bir makbuz likit delil olarak kabul 

edilmektedir38.  

 

Barlas’a göre, teminat mektuplarında yer alan ilk talepte kayıtsız şartsız ödeme 

taahhüdünün muhataplar tarafından kötüye kullanıldığı durumlarda, lehdarın ödemeyi 

durdurmak amacı ile mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alması ve sonra muhatap 

aleyhine on gün içinde dava açması mümkündür. Burada lehdar, temel ilişkiden 

kaynaklanan borcunun henüz muaccel olmadığını, borcunu ifa ettiğini veya borcunu ifa 

etmesinin muhatabın kusurlu bir hareketi sebebiyle imkansızlaştığını ispatlamak üzere 

dava açmadan önce, bankanın muhataba ödemede bulunmasını durdurmak üzere ihtiyati 

                                                   
37  Atalay, a.g.e., s. 44-46. Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s. 341 vd.   
38 Arkan, a.g.m., s. 83 
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tedbir müessesesine başvurmaktadır. Lehdar, banka ve muhatap arasındaki teminat 

sözleşmesinin tarafı olmamasına rağmen, banka ve muhatap arasındaki ilişki kendisini 

yakından ilgilendirmektedir. Lehdarın davayı açmakta korunmaya değer bir hukuki 

menfaati vardır. Ayrıca, riskin gerçekleşmediğini, tamamen muhatabın kusurundan 

doğduğunu veya borcun henüz muaccel olmadığını bilen ve ispatlayabilecek durumda 

olan kişi de lehdardır39.  

 

Doğan’a göre lehdarın banka ile muhatap arasındaki teminat sözleşmesinin tarafı 

olmamasına rağmen muhataplarca yöneltilen haksız ödeme taleplerinin önüne 

geçebilmek için ihtiyati tedbir kararı alabileceği kabul edilmektedir. Banka’nın 

muhataba ödeme yapmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu kesin (likit) 

delillerle ispat edilebiliyorsa, ihtiyati tedbir kararı verilebilmelidir. Yazar bu şekilde 

verilecek ihtiyati tedbir kararının banka teminat mektubunun bağımsızlığını 

zedelemeyeceği görüşündedir. Ancak teminat sözleşmesinin tarafı olmayan üçüncü 

kişinin, ihtiyati tedbir kararı alarak banka teminat mektubunun tazminini önlemesi sıkı 

şartlara tabi tutulmalıdır. Ayrıca bankanın müşterisi olan garanti sözleşmesinin lehdarı 

arasındaki ilişkide bankanın asli yükümlülükleri olduğu kadar tali, yükümlülükleri de 

bulunmaktadır. Bankaların yan yükümlülüklerinden en önemlisi de, müşterisi olan 

lehdarı korumu yükümlülüğüdür. Lehdarın alacağı ihtiyati tedbir kararı ile ödeme 

talebinin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunun tespit edilmesi mümkün ise, 

bankanın ödeme yapmaktan kaçınması kabul edilmelidir. Doğan’a göre ihtiyati tedbir 

kararı verilebilmesi için ön şart hakkın kötüye kullanılmasının aşikar olması ve hukuken 

korunmaya değer bir menfaatin bulunmasıdır40. 

 

Kaya’ya göre de ilk yazılı talepte ödeme klozunu havi banka teminat 

mektuplarının “önce öde, sonra dava et” şeklinde anlaşılmasına imkan yoktur. 

Bankanın üç köşeli ilişki olan garanti sözleşmesinde akitlerin nisbiliği gereği, üçüncü 

                                                   
39 Barlas, a.g.e., s.73 vd. 
40 Doğan, a.g.e., s 159-160 
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kişi konumunda olduğu ve kendisine karşı ödeme yasağı biçiminde bir tedbir kararı 

alınamayacağı söylenemez, çünkü banka ile lehdar arasında bir sözleşmesel bir ilişki 

mevcuttur. Temel ilişkiye dayanılarak alınan ihtiyati tedbir kararını müteakiben on gün 

içerisinde lehdara karşı açılacak dava, bankanın söz konusu ihtiyati tedbir talebine 

uymasına engel teşkil etmez, çünkü bankanın lehdar ile arasındaki ilişkiden hareketle, 

bankanın ödeme yasağı şeklindeki ihtiyati tedbir kararına uyması gerekmektedir. 

Bankanın istisnai haller dışında, riskin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda herhangi 

bir bilgisi olmayacağı gibi temel ilişki ile bağlantılı bu hususu bankanın genellikle takdir 

etmek imkanı yoktur. Dolayısıyla bunun bir biçimde bankanın müspet bilgi alanına dahil 

edilmesi veya yasal dayanağı olan bir tedbir kararı ile bankanın bu ödemeyi yapması 

engellenebilmelidir. Ancak ihtiyati tedbir kararı verilebilmesi için zorunlu kıstas, 

muhatabın talebinin hakkın kötüye kullanılmasını oluşturması halidir. Bir başka deyişle, 

garanti ödemesinin ihtiyati tedbir kararı alınarak durdurulabilmesi için maddi hukuk 

şartı, açık olarak hakkın kötüye kullanılmasının olmasıdır. Bir olayda talebin aynı 

zamanda hakkın kötüye kullanılması halini oluşturup oluşturmadığı somut olayın şartları 

göz önünde bulunarak değerlendirilmelidir41.  

 

Budak’a göre banka lehdar ve muhatap arasındaki ilişkinin dışında olduğu için 

temel ilişkiye dayanılarak ve temel ilişkideki alacaklı hasım gösterilerek, üçüncü kişi 

durumundaki bankaya karşı ödeme yasağı şeklinde ihtiyati tedbir talep edilemez. Ancak 

husumetin bankaya yöneltilerek, ihtiyati tedbir talebinin banka ile lehdar arasındaki 

ilişkiye dayandırılması gerekmektedir. Banka, lehdar ile arasındaki vekalet sözleşmesine 

dayalı karşılık ilişkisi uyarınca dürüstlük kuralına aykırı hareket edemez ve paraya 

çevirme talebinin haksız olduğu kendisine likit delillerle gösterilmiş ise ödeme yapamaz. 

Bu noktadan hareketle, ödeme yasağı şeklindeki ihtiyati tedbir taleplerinin bankanın 

teminat mektubunu ödemesinin dürüstlük kuralına aykırı olacağı iddiasına dayanması 

gerekir. Ancak nadir olarak ortaya çıkabilecek olaylar dışında bankanın temel ilişkiye 

dayanarak ödeme yapmaktan kaçınma yükümü olmadığı için, lehdarın talep edeceği 
                                                   
41 Kaya, a.g.e., s. 145,146. 
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ihtiyati tedbir kararı banka aleyhine ödeme yasağı şeklinde olamaz42.  

 

Postacıoğlu’na göre ise teminat mektubunun ödenmesinin, lehdar tarafından 

ihtiyati tedbir kararı alınarak durdurulamayacağı savunulmaktadır: 

 

“Mektubun mektup mümzisi tarafından muhataba verilmesiyle kurulan hukuki 

münasebet mektup lehdarının dışında olarak kurulmuştur. / Şüphesiz,  muhatap 

mektubun tazmini isteğini lehdar ile arasındaki olan münasebete ve bu 

münasebetin tazammun ettiği şartlara uygun olarak ileri sürmelidir. Bu lüzuma 

riayet etmez ise ve haksız olarak tazmin talebinde bulunmuş olursa, bu haksız 

talebi ile akidine yani mektup lehdarına iraz ettiği zararı tazmin ile mükellef 

olacaktır. ... / Fakat, ... mektup lehdarı ile mektup muhatabı arasında bu yolda 

bir hesaplaşmaya girişilebilmesi için evvelemirde mektubun tazmin şartının 

gerçekleşmiş olması lazımdır. Bu şart gerçekleşmedikçe mektup lehdarının 

mektup muhatabına karşı hesaplaşmayı istemek bakımından bir hakkı doğmuş 

olamaz. Bir hak doğmadan dava yolu ile talep edilemeyeceği gibi ihtiyati tedbir 

yolu ile de dermeyan edilmesine imkan bulunmamak gerekir. Muaccel olmayan 

bir hakkın ihtiyati tedbire konu olması ise ancak ihtiyati haciz bakımından, o da 

İİK’nun 257. maddesindeki şartlar çerçevesinde caiz görülmüştür. ... / Demek 

oluyor ki, mektup lehdarının, mektup muhatabı ile münasebetinin hususiyetine 

dayanmak suretiyle mektup münderecatının ödenmemesi yolunda mektup 

muhatabına karşı bir dava hakkı ile mücehhez olması beklenilmemelidir. Mektup 

lehdarı böyle bir dava hakkını haiz olmayınca evvelliyetli tedbir yolu ile mektup 

mümzisiyle lehdar arasındaki münasebete müdahale etmek yetkisinden mahrum 

kalmalıdır43.”  

 

Reisoğlu’na göre ise bankaların ilk yazılı tazmin talebi üzerine derhal ödeme 

                                                   
42 Budak, a.g.e., s. 166-167. 
43 Postacıoğlu, a.g.e, s. 181 
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taahhütlerinin kötüye kullanıldığı, borçlunun borcunu ifa etmesine rağmen muhatapların 

teminat mektuplarını paraya çevirdikleri veya teminat mektubunu paraya çevirme 

tehditleri ile lehdarlar üzerine baskı kurdukları, haksız taleplerde bulundukları gibi 

istisnai durumlarda lehdarlar için tek çıkar yol mahkemeden ihtiyati kararı getirerek 

bankaların ödemelerini durdurma ve on gün içinde muhataba dava açmalarıdır. Banka 

teminat mektuplarının niteliği, bankanın ilk talepte derhal ödeyeceğine ve mahkemelerce 

ödemelerin durdurulmayacağına olan güven göz önüne alındığında; mahkemelerin ancak 

istisnai hallerde ve gerçekten ödemede sakınca görmeleri halinde ihtiyati tedbir kararı 

vermelerinin gereği ortaya çıkar44.  

 

İsviçre hukukunda hakim öğreti, garanti sözleşmesinin amacına aykırı düştüğü ve 

bağımsızlık ilkesi ile de bağdaşmadığı gerekçesi ile ihtiyati tedbirin verilmesinin 

mümkün olmadığı görüşündedir. Buna karşılık yeni öğreti, özellikle ödeme yasağı 

şeklindeki ihtiyati tedbirin geçerliliğini savunur. İsviçre Federal Mahkemesi de 

garantinin ödenmesinin ihtiyati tedbir ile önlenebileceğini karara bağlamıştır. Alman 

hukukunda da hakim görüş ihtiyati tedbir kararı alınarak bankanın ödeme yapmaktan 

men edilebileceği yönündedir45.  

 

Kanaatimizce, her ne kadar teminat mektuplarının tazmininin ihtiyati tedbir 

kararı alınarak durdurulmasının, teminat mektuplarının asli ve bağımsız olma karakteri 

ile bağdaşmadığı ve bu sebepten ötürü hukuka aykırı olduğu düşünülse de, muhatapların 

teminat mektubunu paraya çevirme taleplerinin hakkın kötüye kullanılmasını teşkil 

ettiğinin likit delillerle ispat edilebilmesi durumunda, ihtiyati tedbir kararı 

verilebilmelidir. Hakkın kötüye kullanılması MK. md. 2’de düzenlenen “Bir hakkın 

açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” ilkesine dayanmaktadır.  

 

Likit delil hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde açık olan, herkes tarafından 

                                                   
44 Resioğlu, a.g.e., s. 304.  
45 Tekinalp, a.g.e., s. 395 
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kolayca anlaşılabilen ve muhatabın ödeme talebinin dürüstlük kuralına aykırılığını 

ortaya koyan delildir. Likit delili usul hukuku anlamında kesin delil veya takdiri delil 

olarak nitelendirmek doğru olmaz. Likit delil olarak kabul edilen bir araç, kesin deliller 

ile örtüşebilir. Ancak takdiri deliller de belirli bir yoğunluğa ulaştığında haklılığın ispatı 

için yeterli olabilir ve mahkemenin banka teminat mektuplarının ödenmesinin 

durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı vermelerine sebebiyet verebilir. Yukarıda 

da bahsedildiği gibi, burada önemli olan mahkemenin kendi yorumunu, kanaatini, 

değerlendirmesini eklemeden, lehdarın ödeme talebinin dürüstlük kuralarına aykırılığını 

ortaya koyan kanıt olmasıdır. 

 

Bunlara ilaveten, bankanın müşterisi olan teminat mektubu lehdarı arasındaki 

karşılık ilişkisindeki en önemli yükümlülüğü, müşterisi olan lehdarı koruma 

yükümlülüğüdür. Banka, ödeme talebinin hakkın kötüye kullanılmasını oluşturduğunu 

bilerek, muhataba ödeme yapamaz, aksi takdirde sorumlu olur. Benzer şekilde, lehdarın 

alacağı ihtiyati tedbir kararı ile muhatabın talebinin hakkın kötüye kullanılmasını 

oluşturduğu tespit ediliyor ise, banka ödeme yapmaktan kaçınacaktır. Dolayısıyla ilk 

yazılı talepte ödeme klozunu havi banka teminat mektuplarının “önce öde, sonra dava 

et” şeklinde anlaşılmasına imkan yoktur. 

 

Hakkın kötüye kullanılmasının yanında, ödeme yasağı biçimindeki ihtiyati tedbir 

kararının verilmesi için, hukuken korunmaya değer bir menfaatin olması gerekir. 

Dolayısıyla, tazmin talebinin hakkın kötüye kullanılmasını oluşturduğunu açık, kesin ve 

aşikar bir biçimde ortaya koyan, bankanın yorum yapmasını, kanaatini ve 

değerlendirmesini eklemesini gerektirmeyen deliller ile ispat durumunda ihtiyati tedbir 

kararı verilmesi söz konusu olabilir. Ancak ihtiyati tedbir kararı her somut olayın 

özelliklerine göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 

 

Yukarıda da açıklandığı gibi, banka teminat mektuplarında ilk yazılı tazmin talebi 

üzerine ödeme taahhütlerinin kötüye kullanıldığı, borçlunun borcunu ifa etmesine 
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rağmen muhatapların teminat mektuplarını paraya çevirdikleri veya teminat mektubunu 

paraya çevirme tehditleri ile lehdarlar üzerine baskı kurdukları, haksız taleplerde 

bulundukları gibi istisnai durumlarda lehdarlar için tek çıkar yol mahkemeden ihtiyati 

kararı getirerek bankaların ödemelerini durdurma ve on gün içinde muhataba dava 

açmalarıdır.Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, bankanın ödeme yasağı biçimindeki 

ihtiyati tedbir talepleri ile muhataba ödeme yapmaktan kaçınması ancak ve ancak çok 

istisnai hallerde söz konusu olmalıdır, çünkü banka, teminat mektuplarının niteliği 

gereği ödemenin muhatabın ilk yazılı tazmin talebi üzerine derhal yapılacağı taahhüt 

edilmiştir. Özellikle yurtdışındaki ihaleler için Türk bankalarınca verilen teminat 

mektuplarının sıkça ihtiyati tedbir yoluna başvurarak ödenmesinin önüne geçilmesi Türk 

bankalarının yurtdışındaki itibarını zedeleyecektir. 

 

III. Vadeli (Süreli) Teminat Mektupları Hakkında İhtiyati Tedbir 
Kararı Alınması 

 

Banka teminat mektupları süreleri bakımından, vadeli-vadesiz teminat 

mektupları olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Söz konusu ayrım teminat mektubu veren 

bankanın sorumluluk süresinin tespiti bakımından önem arz etmektedir. Bankaların 

verdikleri teminat mektuplarından doğan sorumluluklarının belirli bir süre ile 

sınırlandırıldığı teminat mektupları, vadeli teminat mektupları olarak kabul edilmektedir. 

Vadeli teminat mektuplarında riskin öngörülen vade içinde gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Vade risk içinde gerçekleşmez ise, bankanın sorumluluğu da söz konusu 

olmayacaktır. Ayrıca vadeli teminat mektuplarında muhatabın riskin vade içinde 

doğduğunu ispat etmesi koşulu ile bankanın sorumluluğu on yıl süre ile devam 

etmektedir4647.  

                                                   
46 Türk hukukunda 8.7.1981 tarih ve 2486 sayılı kanunla Borçlar Kanununda yapılan değişikliğe kadar 
vadeli teminat mektuplarında bankanın sorumluluğunun süresi konusunda iki farklı görüş mevcut idi. 
Bunlardan ilkine göre, vadeli teminat mektuplarında vadenin dolması ile teminat mektubu geçersiz 
olacaktır. Yargıtay’ın da kabul ettiği diğer bir görüşe göre, vadeli teminat mektuplarında risk vade içinde 
gerçekleşmek koşulu ile banka genel zamanaşımı süresi olan 10 yıl ile sorumlu tutulacaktır. Seza 
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8.7.1981 tarihli ve 2486 sayılı kanunla BK m. 110’a eklenen ikinci fıkraya göre 

vadeli teminat mektupları ile ilgili yeni bir düzenleme de getirilmiş olmaktadır. Buna 

göre: 

“Muayyen bir müddet için yapılan taahhütlerde, müddetin bitimine kadar 

taahhüt edene yazılı olarak başvurmaması halinde taahhüdün hükümsüz 

olacağına dair sözleşme muteberdir.” 

 

Banka, yükümlülüğünün vade sonunda sona ermesini sağlamak için mutlaka  BK 

110 uncu maddeye eklenen fıkra ve Yargıtay kararları uyarınca teminat mektubunda “Bu 

teminat mektubu vade sonuna kadar yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde 

hükümsüz olacaktır” şeklinde veya benzeri bir ibareye yer vermelidir. “Bu teminat 

mektubu ......... tarihine kadar vadelidir” ibaresi ile yetinilmesi halinde ise muhatap, 

riskin vade içinde doğduğunu ispat koşulu ile on yıl içinde bankadan mektubun 

                                                                                                                                                      
Resioğlu, Vadeli Teminat Mektuplarından Ötürü Bankaların Sorumlu Tutulabilecekleri Süre, Osman F . 
Berki’ye Armağan, Ankara 1977, s.749-755. Vahit Doğan, Uluslararası Ticarette Banka Teminat 
Mektupları, 2. bs., Ankara 1999, s.1987. Tekinalp, a.g.e., s.376. Akyol, a.g.e.  s.124 vd.  
47 “ Borçlu Kollektif Şirket hakkında, alacaklı Celal Sevük tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz 
yolu ile icra takibine başlanılmış ve 163 örnek ödeme emrinin 7.8.1990 tarihinde tebliğ edilmesinden 
sonra takip kesinleşmiştir. 16.8.1990 tarihinde borçlu vekili Ankara Dördüncü Ticaret Mahkemesinin 
10.8.1990 günlü ve 345 sayılı tedbir kararını icra dosyasına sunmuş ve bu tarihten sonra bu dosyada 
hiçbir işlem yapılmamıştır. Borçlu Kol.Şti. vekili tarafından 24.7.1991 tarihinde zamanaşımı 
oluştuğundan bahisle takibin iptali isteminde bulunmuştur. İİK.nun 71.maddesine göre yapıldığı anlaşılan 
bu başvuru merci hakimliğince kabul edilmiştir. Oysa, ihtiyati tedbir devam ettiği sürede satış istenmesi 
bir sonuç doğurmaz. Kaldı ki alacaklı, aşılması imkansız bir mani ile karşı karşıyadır. Bu tedbir nedeniyle 
takibi yürütmek imkanı kalmamıştır. Bu nedenle icra dosyasına sunulan tedbir takibi kararının 
zamanaşımını durdurduğunu kabul etmek gerekir. Merci hakimliğinin olayda zamanaşımı cereyan 
ettiğine ilişkin gerekçesinde isabet yoktur.” 12.HD 9.7.1992, 671/9473, Gönen Eriş, Uygulamalı Çek 
Hukuku, Ankara 1993, s. 168-169 . 

“ Borçlu önce İcra Dairesinden, daha sonra Merci Hakimliğinden zamanaşımı nedeniyle takibin iptalini 
istemiştir. İİK’nun 71.maddesine göre yapıldığı anlaşılan bu istek Merci Hkimliğince reddedilmiştir. 
Gerçekten ihtiyati tedbir kararının devam ettiği sürede satış istenmesi bir sonuç doğurmaz. Tedbir kararı, 
her ne kadar zamanaşımını kesen ve durduran sebepler arasında gösterilmemiş ise de, alacaklı 
yönünden, bu kararın varlığı satış için aşılması imkansız bir engel teşkil eder. Bu durumda takibi 
yürütmek olanağı kalmamıştır. Bu itibarla Merci Hakimliğince olayda zamanaşımının cereyan 
edemeyeceğinin kabulu suretiyle hüküm kurulması doğrudur. O halde usul ve yasaya uygun bulunan 
direnme kararı onanmalıdır”156b HGK 31.3.1993, 12/3-127, İKİD 1996/428, s.12023. 
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tazminini isteme hakkına sahip olmaktadır48. 

 

Görüldüğü üzere, burada güvence altına alınan riskin vade içinde gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Vade içinde risk gerçekleşmez ise, bankanın sorumluluğu da 

olmayacaktır. Risk vade içinde gerçekleşmek kaydıyla banka, genel zamanaşımı süresi 

olan on yıl boyunca sorumlu olmaya devam edecektir49.  

 

Genel olarak kabul edilen görüşe göre, vadeli bir teminat mektubu hakkında 

ihtiyati tedbir kararı alındığının bankaya bildirildiği gün vadenin dolmasına ne kadar 

süre kalmışsa, o kadar gün saklı tutulacak ve süre işlemeyecektir. İhtiyati tedbir kararı 

kalktıktan sonra, saklı tutulan söz konusu gün kadar süre içinde, muhatabın tazmin 

talebinde bulunabileceği kabul edilmektedir. Aksi takdirde, ihtiyati tedbir kararı alınıp 

davanın açılırken teminat mektubunun vadesi dolabilecek ve bu da muhatabın zararına 

olacaktır. Ancak, muhatabın ihtiyati tedbir kararından haberdar olmaması ve vade 

içerisinde tazmin talebinde bulunmaması halinde, daha sonra öğrendiği ihtiyati tedbir 

kararına dayanarak vadenin uzadığını ileri süremeyecektir. Bu düzenleme, esasen 

kanunda mevcut olmamakla beraber, kanun boşluğunun doldurulması yoluyla kabul 

edilmiş genel kabul görmüş bir kuraldır. İhtiyati tedbir kararının alınmasından önce, eğer 

tazmin talebinde bulunulmuş ise bir sorun olmayacak, yukarıda da bahsedildiği gibi on 

yıllık zamanaşımı süresi içerisinde dava yolu ile bankaya başvurabilecektir, çünkü 

muhatap tazmin talebi ile bankaya karşı bir alacak hakkı elde etmektedir50. 

 

Bu konuda uygulamada bir başka sorun da yabancı bir bankanın verdiği 

kontrgarantiye dayanarak, Türkiye’de bir banka tarafından vadeli teminat mektubu 

                                                   
48 Taşplat, a.g.e., s.28 
49 Sıtkı Akyazan, Teminat Mektuplarında Zamanaşımı, Batider, C. VIII, S.1, Haziran 1975, s. 13. Doğan, 
a.g.e. , s. 66. 
50 Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler , s.307. Reisoğlu, Teminat Mektuplarının 
Ödenmesinin İhtiyati Tedbir Kararı ile Önlenmesi ve Sonuçları, s. 475. Tekinalp, a.g.e., s.376. Akyol, 
a.g.e.  s.124 vd. 
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verilmesi ve Türkiye’de ihtiyati tedbir kararı alınması durumudur. Burada yabancı banka 

vade sonunda eğer herhangi bir tazmin talebinde bulunulmazsa sorumluluğunun sona 

erdiğini savunabilmektedir. Burada genel kuralın işlemesi ve mücbir sebep ortadan 

kalkana kadar vadenin işlememesi kabul edilecektir51.  

 

Uygulamada teminat mektuplarının ne zaman zamanaşımına uğradığı da sorun 

yaratmaktadır. Vadesiz teminat mektuplarında, on yıllık zamanaşımının başlangıç tarihi, 

mektubun tanzin edildiği tarih değildir. Borçlar Kanununa göre bir borç muaccel olduğu 

tarihten itibaren zamanaşımı işlemeye başladığından; teminat mektuplarında da on yıllık 

zamanaşımı, garanti edilen riskin muaccel olduğu tarihten itibaren başlayacaktır. Oysa 

taraflar arasındaki ilişkinin dışında olan bankanın muacceliyeti belirlemesi çok zordur. 

Böylece onbeş-yirmi sene önce verilmiş olan bir teminat mektubunun dahi 

zamanaşımına uğrayıp uğramadığını tespit sorun yaratabilmektedir52.  

 

BK md. 110/2’de öngörülen şartı içeren vadeli bir teminat mektubunun tazmini 

vade içinde istenmez ise, vade sonunda bankanın yükümlülüğü son bulacağından 

zamanaşımı söz konusu olmayacaktır. Sadece vade tarihini belirleyen teminat mektubu 

ise en geç düzenleme tarihinden itibaren on yıl sonunda zamanaşımına uğrayacaktır. 

 

IV.  Doğrudan Banka Teminat Mektubu Verilmesi Halinde İhtiyati 
Tedbir  Talepleri 

 

A. Doğrudan Banka Teminat Mektubu İlişkisinin  Kuruluşu 
 

Türkiye’deki bir bankanın yine Türkiye’de yerleşik bir muhataba hitaben 

                                                   
51 Reisoğlu, a.g.e., s.307-308 
52 Vadeli teminat mektuplarında on yıllık zamanaşımı süresi vadenin bitim tarihinden değil, riskin 
gerçekleştiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. HGK 27.10.1982, E. 1981/11-1915, K. 1982/865, 
YKD C. 9 (1983), s. 653. 
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düzenlediği teminat mektupları, doğrudan banka teminat mektupları olarak adlandırılır. 

Doğrudan teminat mektuplarında banka, muhataba garantiyi bizzat kendisi vermektedir. 

Bunun yanında, bazı durumlarda doğrudan banka teminat mektupları altında 

Türkiye’deki bankaların yurtdışındaki muhataplara hitaben doğrudan banka teminat 

mektubu verdikleri de görülmektedir. Türkiye’deki bankaların yurtdışındaki 

muhataplara hitaben doğrudan banka teminat mektubu verdikleri durumlarda ise, 

muhatabın yerleşik olduğu ülkede faaliyet gösteren bir bankayı muhabir banka olarak 

ilişkiye dahil etmeleri söz konusu olmaktadır53. 

 

B. Doğrudan Banka Teminat Mektubu İlişkisinde Tarafların 
Yükümlülükleri 

 
 

Her iki durumda, bankanın mükellefiyetleri açısından herhangi bir farklılık arz 

etmemektedir. Garantiden doğan mükellefiyetler yine garantör bankanın üzerinde 

olacaktır. Ödememe durumunda muhabir banka, muhatabın kendisine yönelteceği 

ödeme talebini ilk bankaya bildirmek ve ilk bankanın vereceği talimat doğrultusunda 

ödeme yapmak veya ödeme yapmaktan kaçınmak durumundadır. Bu banka, teminat 

mektubu muhatabı ile herhangi bir ilişkide bulunmadığı için ona karşı bir yükümlülük 

üstlenmemektedir. Hukuki bakımdan garanti veren bankanın vekili durumundadır. İkinci 

banka, muhatabın ödeme talebinin hukuka uygunluğu ve talepteki imzaların gerçekliğini 

                                                   
53 Doğan, a.g.e., s.162-163; Tekinalp, a.g.e., s. 389; Kahyaoğlu, a.g.e., s. 16.  

32 sayılı kararın ‘‘gayrinakdi krediler, garanti ve kefaletler’’ başlıklı değişik 18. maddesine göre 
‘‘Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından gayri nakdi kredi, garanti ve kefalet sağlamaları ile Türkiye'de 
ve dışarıda yerleşik kişiler lehine dışarıda yerleşik kişilere muhatap teminat mektubu düzenlemeleri, 
garanti ve kefalet vermeleri serbesttir. Bankaların; dışarıda yerleşik kişiler lehine Türkiye'de yerleşik 
kişilere muhatap, yurt içinde açılacak uluslararası ihalelerle ilgili olarak Türkiye'de yerleşik kişiler lehine 
Türkiye'de yerleşik kişilere muhatap, döviz üzerinden teminat mektubu düzenlemeleri, garanti ve kefalet 
vermeleri serbesttir.Bankalar ve özel finans kurumları, yurt dışına ödenen teminat mektubu, garanti ve 
kefalet bedelleri hakkında transfer tarihinden itibaren, bunların dışındaki Türkiye'de yerleşik kişiler ise, 
dışarıda yerleşik kişilere hitaben verdikleri garanti ve kefaletlerle ilgili olarak düzenleme tarihinden 
itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığa bilgi verirler.’’ 
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inceler54.  

C. Doğrudan Banka Teminat Mektuplarında İhtiyati Tedbir 
Kararı Verilmesinin Milletlerarası Özel Hukuk Uyarınca 
İncelenmesi 

 
 

Bankanın Türkiye’de yerleşik muhataba hitaben doğrudan teminat mektupları 

düzenlediği durumlarda, ihtiyati tedbir bakımından herhangi bir sorun çıkmayacak, 

genel hükümlerden hareketle ihtiyati tedbir talebinde bulunulacaktır. Türkiye’deki 

bankaların yurtdışındaki muhataplara hitaben doğrudan banka teminat mektubu 

verdikleri durumlarda, lehdar ihtiyati tedbir kararı almak istiyorsa, ihtiyati tedbir talebini 

teminat mektubunu ödeme mükellefiyeti olan garantör bankaya yöneltmelidir. Yani asıl 

bankanın bulunduğu ülkede asıl bankanın ödeme yapmasına engel olacak bir ihtiyati 

tedbir kararı almalıdır. Bir başka deyişle, Türk bankasının yabancı bir ülkede bulunan 

muhataba doğrudan teminat mektubu verdiği hallerde, muhatabın teminat mektubunun 

ödenmesi talebinde bulunması hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendiriliyor ise, 

ihtiyati tedbir kararı teminat mektubunu veren Türkiye’deki bankaya karşı Türk 

mahkemelerinden talep edilmelidir55.  

 

Milletlerarası unsuru havi banka garanti sözleşmelerinde ihtiyati tedbir kararı 

verilmesi için aranan şartlar iç hukuktakine benzer bir şekilde56: 

 

a)       Geciktirilmesinde bir tehlikenin mevcut olması, tekrar yerine getirilmesi kolay 

olmayan önemli bir zararın doğacak olması, 

b) Bu tehlikenin talebin konusunu etkileyecek olması, 
                                                   
54 Kahyaoğlu, a.g.e., s.16. 
55 Eğer Türk bankaları yabancı ülke mahkemelerinden verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına dayanarak 
ödemeden kaçınırlar ise, ödemeden kaçınmaları ihtiyati tedbir kararları kesin hüküm olmadığından bahisle 
haksız olduğu için borçlu temerrüdüne ilişkin hükümler çerçevesinde sorumlu olacaklardır. Doğan, a.g.e., 
s. 165. 
56 Doğan, Uluslararası Ticarette Banka Teminat Mektupları, s. 171. 
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c) Hakimde bu yönde kanaat uyandırılması gerekmektedir. 

 

Lehdar bankanın ödeme yapmasına engel olabilmek için, muhabir bankanın 

bulunduğu ülkeden değil garantör bankanın bulunduğu ülkede ihtiyati tedbir kararı 

alacaktır. Türk hukuku bakımından, Türk bankasının yabancı bir ülkede bulunan 

muhataba doğrudan teminat mektubu vermesi durumunda, muhatabın doğrudan teminat 

mektubunun ödenmesi talebi hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilmekte ise, 

ihtiyati tedbir kararı Türk mahkemelerinden istenmelidir. 

 

Muhatabın bulunduğu ülke mahkemelerinden alınacak ihtiyati tedbir kararları 

Türk mahkemelerini bağlamayacak ve Türk mahkemeleri yabancı ülke 

mahkemelerinden verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına dayanarak ödemeden 

kaçınamayacaklardır. MÖHUK m. 34/1 uyarınca ihtiyati tedbir kararları kesin hüküm 

olmadığından, Türk hukukunda yabancı mahkemelerden alınmış olan ihtiyati tedbir 

kararlarının tanınması ve tenfizi mümkün değildir. Ancak yabancı mahkemenin 

hukukuna göre, böyle bir karar ihtilaf konusunu kesin ve nihai olarak halletmiş ise 34. 

madde anlamında tenfize müsait bir ilam olarak nitelendirilebilir. Ancak bu takdirde 

geçici bir tedbir niteliğinden söz edilemez. Eğer Türk bankaları bu tarz bir ihtiyati tedbir 

kararına istinaden ödemeden kaçınırlarsa, borçlu temerrüdüne düştükleri için sorumlu 

olurlar 57. 

 

Yabancı bankanın Türkiye’de bulunan muhataba hitaben doğrudan teminat 

mektubu verilmesi durumunda, Türk mahkemelerinden ihtiyati tedbir kararı alınıp 

alınamayacağı da yine milletlerarası hukuk kaideleri uyarınca çözümlenir. Türk 

hukukunda ülke içi yer itibariyle yetkili bir Türk mahkemesinin bulunması aynı 

zamanda milletlerarası yetkinin de mevcudiyeti için geçerlidir. Herhangi bir davada 

Türk hukukunda yer itibariyle yetkili bir mahkeme mevcut değilse, Türk 

                                                   
57 Ergin Nomer, Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2000, s. 386. Aysel Çelikel, Milletlerarası Özel 
Hukuk, 6. bs., İstanbul 2000, s. 379-383. Doğan, a.g.e., s. 165 
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mahkemelerinin milletlerarası yetkisi de yoktur. Milletlerarası yetkinin tayininde, yer 

itibariyle yetki kaideleri kullanılırken, dava taraflarının Türk vatandaşı veya yabancı 

olması rol oynamaz58.  

 

HUMK md. 104 iç hukuk alanında ihtiyati tedbir almaya yetkili mahkemeleri 

düzenlemekte ve iki yetki kuralı getirmektedir. Öncelikle ihtiyati tedbir, en az masrafla 

ve en çabuk nerede ifa edilecek ise o yer mahkemesinin yetkisi kabul edilmiş ve ikinci 

olarak da asıl dava hakkında yetkili mahkemenin yetkisi kabul edilmiştir.  

 

Yukarıdaki açıklamalar uyarınca, yabancı bir bankanın Türkiye’de bulunan 

muhataba hitaben doğrudan teminat mektubu verilmesi durumunda, ihtiyati tedbir kararı 

en az masrafla ve en çabuk Türkiye’de yerine getirilemeyeceği için ve Türk 

mahkemelerinin, yetki sözleşmesi ile tayin edildiği durumlar hariç, asıl dava hakkında 

yetkileri olmamasından bahisle, ihtiyati tedbir kararı Türk mahkemelerinden istenemez.  

 

V.   Dolaylı Banka Teminat Mektubu Verilmesi Halinde İhtiyati Tedbir 
Talepleri 

 

A. Dolaylı Banka Teminat Mektubu İlişkisinin Kuruluşu 
 
  

Milletlerarası unsuru havi ilişkilerde, teminat mektubu temin etme yükümü altına 

girmiş olan kişi, kendi ülkesindeki bankasından yabancı ülkede bulunan lehdara 

verilmek üzere teminat mektubu talebinde bulunmaktadır. Bir Türk bankasının teminat 

mektubunun yeterli bulunmaması halinde, dış ülkedeki muhatap o ülkenin teminat 

mektubunu aramakta ve bu durumda, Türk bankası yabancı ülkede bulunan muhatabın 

ülkesinde bulunan bir bankaya kontrgaranti göndererek belirttiği muhatap lehine teminat 

mektubu vermesini kararlaştırmaktadır. Bu durumda, yabancı bir bankanın da söz 
                                                   
58 Nomer, a.g.e., s. 356. 
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konusu ilişkiye dahil olması gündeme gelir59.  

 

B. Dolaylı Banka Teminat Mektubu İlişkisinde Tarafların 
Yükümlülükleri 

 

Dolaylı banka teminat mektuplarında, kontrgaranti sayesinde ilk banka ikinci 

bankaya karşı muhataba ödemede bulunulması durumunda, ikinci bankanın ödediği 

masraf, bedel, komisyon vb. giderler için herhangi bir def’i veya itiraz ileri sürmeksizin 

ödeme yükümlülüğü üstlenir. Burada ilk banka muhataba karşı doğrudan bir ödeme 

yükümlülüğü üstlenmemektedir. Muhatap ile ilk banka, ikinci banka ile lehdar arasında 

herhangi bir hukuki ilişki yoktur60. 

 

Dolaylı banka teminat mektuplarında, ilişkiye katılan şahıslar ve şahıslar 

arasındaki ilişkiler farklılık arz etmektedir. Uygulamada bu farklı akdi ilişkiler farklı 

hukuk kurallarına tabi tutulabilmektedir. Uygulamada çok sık karşımıza çıkan, 

Türkiye’deki bankanın muhatabın ülkesindeki bankayı teminat mektubu vermesi 

konusunda yetkilendirmesi, Türkiye’deki bankalarca dış ülkelerdeki bankalara 

kontrgaranti verilmesi şeklinde olmaktadır. Lehdarın ülkesindeki bankanın talebine 

istinaden, muhatabın ülkesindeki banka muhatap adına teminat mektubu 

düzenlemektedir. Muhatabın tazmin talebi üzerine yapacağı ödeme için sonradan 

lehdarın bankasına rücu edebilecektir. İlk banka, garantör yabancı bankanın ödeme 

talebinde bulunması halinde, aralarındaki vekalet sözleşmesine göre ödeme yapmakla 

mükelleftir.  

 

                                                   
59 Seza Reisoğlu, Özellikle Dış Ülkelerle İlgili Olarak Banka Teminat Mektupları-Kontrgarantiler ve 
Ortaya Çıkan Sorunlar, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Ankara 1980, s.14. Doğan, a.g.e., s. 217 vd.  
60 Kaya, a.g.e., s. 214 
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C. Dolaylı Banka Teminat Mektuplarında İhtiyati Tedbir 
Kararı Verilmesinin Milletlerarası Özel Hukuk Uyarınca 
İncelenmesi 

 

  

Türk hukukunda, Türkiye’deki bankalar tarafından yurtdışındaki bankalara 

verilen kontrgarantiler için, ihtiyati tedbir verilmesini engelleyen bir hüküm 

bulunmamaktadır ve uygulamada bu şekilde ihtiyati tedbir kararı verilmesine sık 

rastlanmaktadır. Ancak, Türk bankaları tarafından yurtdışındaki bankalara verilen 

kontrgarantiler bakımından, söz konusu tedbir kararlarının herhangi bir hükmü 

olmamaktadır, çünkü kontrgarantiye istinaden garantiyi vermiş bulunan yabancı banka, 

Türk mahkemelerinden alınmış ihtiyati tedbir kararlarını kabul etmemekte, buna rağmen 

ödemede bulunmaktadır. MÖHUK md. 34/1 uyarınca ihtiyati tedbir kararları kesin 

hüküm olmadığından, Türk mahkemelerinden alınmış olan ihtiyati tedbir kararlarının 

tanınması ve tenfizi mümkün değildir61.  

 

Aynı sorun Türk bankasının verdiği banka teminat mektubunu yabancı bir 

bankanın kontrgaranti ile güvence altına almasında da karşımıza çıkmaktadır. Yine 

yukarıdaki ile paralel bir biçimde, yabancı bankanın kontrgarantisine dayanarak Türk 

bankasının teminat mektubu vermesi durumunda ihtiyati tedbir talebinin Türk 

mahkemelerinden Türk bankasına karşı istenmesi gerekmektedir.  

 

Uygulamada Türkiye’den ihtiyati tedbir kararı alabilmek için kontrgarantiyi 

veren Türk bankası da dava edilmektedir ve HUMK md. 23 ‘‘ Davalı birden fazla ise 

onlardan birinin ikametgahında açılır’’ prensibinden hareket edilmektedir. Ancak 

burada da ‘‘Davanın sırf davalılardan birini kendi mahkemesinden başka bir 

mahkemeye getirmek amacıyla açıldığı belirtiler veya başka delillerle anlaşılırsa 

mahkeme onun hakkındaki davayı ayırarak yetkisizlik kararı verir’’ hükmü gözden 

                                                   
61 Kahyaoğlu, a.g.e., s.79. 
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kaçırılmamalıdır62. 

 

Burada Türk mahkemelerinden bir ihtiyati tedbir kararı alınsa dahi bu 

yurtdışında yerleşik bankayı bağlamayacak ve garantör banka ödemeyi yaptığı ölçüde 

Türkiye’deki bankaya rücu edecektir. Ayrıca Türkiye’deki lehdar davayı sürdürse ve 

kazansa dahi bunun herhangi bir etkisi olmayacaktır; çünkü kesin hüküm Türk bankası 

ve yabancı banka bakımından herhangi bir etki doğurmayacaktır. Ödemede bulunan 

Türk bankası da daha sonra lehdara rücu edecektir63.  

 

Dolayısıyla, bu durumda lehdarın muhataba teminat mektubunu veren bankanın 

bulunduğu ülke mahkemelerinden ihtiyati tedbir kararı alınması gerekir, çünkü ihtiyati 

tedbir kararları kesin hüküm olmadıkları için bir ülke mahkemelerinden verilen ihtiyati 

tedbir kararları diğer bir ülkede hüküm ve sonuç doğurmamaktadır.  

 

Bir başka deyişle Türk bankalarının kontrgarantisine dayanılarak, yabancı 

ülkedeki muhataba hitaben yabancı bir bankanın teminat mektubu vermesi durumunda 

teminat mektubu veren ülkenin mahkemelerinden ihtiyati tedbir kararı istenmesi 

gerekmektedir. Türk mahkemelerinden ihtiyati tedbir kararı alınması durumunda bu 

karar, yabancı ülkedeki banka ve muhatap için hüküm ve sonuç doğurmayacaktır. Ancak 

her nasılsa uygulamada Türk mahkemelerinden bu konuda hatalı kararlar 

çıkabilmektedir. Örneğin İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi bir kararında64:  

 

‘‘...her halükarda son ödeme kontrgarantiyi veren banka tarafından yapılacağı 

cihetle, Türk mahkemesi tarafından verilen tedbir kararı davalı bankayı 

kesinlikle bağlar ve davalı bankanın bu tedbir kararından muhabiri haberdar 

etmesi ve tedbir kararı kalkmadan hiçbir suretle ödeme yapmayacağını  

                                                   
62 Reisoğlu, a.g.e., s. 477; Kahyaoğlu, a.g.e., s.90. 
63 Doğan, a.g.e., s.167-169. 
64 İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 17.11.1993, 659/1185. Reisoğlu, a.g.e. , s.236 (naklen) 
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bildirmesi gerekir.’’  

 

şeklinde karar vermiştir. İhtiyati tedbir kararları MÖHUK m. 34/1 anlamında kesin 

hüküm olmadığından, Türk mahkemelerinden ihtiyati tedbir kararı alınması durumunda 

bu kararın, yabancı ülkedeki banka ve muhatap için hüküm ve sonuç 

doğurmayacağından bahisle İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı hatalıdır. 

 

Bir Türk bankası tarafından yurtdışında yerleşik kişilere hitaben verilen banka 

teminat mektuplarının hukuki niteliği hakimin hukukuna göre (lex fori) tayin 

olunacaktır. Davaya bakan mahkeme kendi hukukunu uygulayarak banka teminat 

mektubunun hukuki niteliğini tayin edecektir65.   

 

Bir Türk bankasının yabancı bankanın kontrgarantisine dayanarak teminat 

mektubu vermesi durumda, ihtiyati tedbir talebinin Türk mahkemelerinden Türk 

bankasına karşı alınması gereklidir, çünkü burada, Türk bankasının vermiş olduğu bir 

garanti söz konusudur. Bu durumda ihtiyati tedbir talebi doğrudan banka garantilerinde 

olduğu gibi Türk mahkemelerinden talep edilebilecektir.  

 

Lehine ihtiyati tedbir talep alan tarafın davayı kesin olarak kaybetmesi halinde, 

haksız ihtiyati tedbir sebebi ile diğer taraf uğradığı zarar ve ziyanın tazmini için tazminat 

davası açabilir. Dava BK md. 60’daki zamanaşımına tabidir. Bir yıllık süre ihtiyati 

tedbirin haksızlığının kesinleştiği tarihten başlar. 10 yıllık süre ise ihtiyati tedbirin 

uygulandığı tarihten başlar.  

 

 

 

 
                                                   
65 Şanlı-Ekşi, a.g.e., s. 217 
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VI. Bankanın İhtiyati Tedbir Kararına Uymamasının Sonuçları 
 

Lehdar mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alınca, bunu bankaya tebliğ eder. 

Teminat mektubu lehdarının aldığı ihtiyati tedbir kararı, üçüncü kişi durumundaki 

teminat mektubunu veren bankayı da bağlar. Banka bu tebliğden sonra, muhataba 

ödemede bulunmaz. Banka’nın aksine davranışı, HUMK 113/A maddesine göre 

sorumluluğu gerektirir66: 

 

‘‘İhtiyati tedbir kararının uygulanması dolayısıyla verilen emre uymayan veya o 

yolda alınmış tedbire aykırı davranışta bulunan kimse, eylem Türk Ceza 

Kanununa göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, ait olduğu ceza 

mahkemesince bir aydan altı aya kadar hapisle cezalandırılır.’’ 

 

İhtiyati tedbire aykırı davranışta bulunanın cezalandırılabilmesi ve bu maddenin 

uygulanabilmesi için öncelikle hukuken geçerli ve sonradan kalkamamış bir ihtiyati 

tedbir kararı mevcut olmalıdır. Bunun yanında ihtiyati tedbir kararı icra edilmiş ve 

kararın icra edildiğinin sanık tarafından öğrenilmiş olması gerekir. İhtiyati tedbirin 

yerine getirilmesine ilişkin tutulan tutanak karşı tarafa tebliğ edilmelidir. Ayrıca tedbir 

                                                   
66 “Çatalca Asliye Ceza Mahkemesinin 8.5.1981 günlü kararı: “ Çatalca 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 
19.9.1980 günlü kararı ile (ihtiyati) tedbir isteyen müdahiller tarafından aleyhine tedbir istenen Hasan 
adına (aleyhine) verilen ihtiyati tedbir kararının Çatalca İcra Memurluğunca 19.9.1980 tarihinde 
mahallinde infaz edildiği, infaz sırasında sanık Ahmetin hazır bulunduğu, ihtiyati tedbir kararının her ne 
kadar Hasan aleyhine verildiği görülmekte ise de söz konusu inşaatın Hasan adına, Ahmet tarafından 
yapıldığı ve inşaata keza Ahmet tarafından devfam edildiği, Ahmetin mevcut ve hukuken muteber, ihtiyati 
tedbir kararına muhalefetinin karardan sonra ve infazdan sonra inşaata devam etmek sureti ile sabit 
hale geldiği, Ahmet’in kendisi aleyhine verilmemiş olsa bile, geçerli bulunan ihtiyati tedbir kararına 
muhalefette bulunduğu, tevilli ikrar, dinlenen tanıkların beyanları ve celbedilen diğer dosyalar 
münderecatı ile sübuta ermiş bulunduğundan, sanık Ahmet’in müsnet suçtan eylemine uygun düşen 
hukukun 113/A md.uyarınca takdiren 1 ay süre ile hapsine... karar verildi. – 7.CD kararı : “Sanığın 
Hasan adında bir şahıs aleyhine verilmiş ihtiyati tedbir kararını ihlal etmek eyleminin TCK’nun 
65/3.maddesine uyduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırı, sanık vekilinin temyiz 
itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden hükmün bozulmasına” 7.CD 17.11.1981, 6309/6346    (İKİD 
1981 / 252 s. 709-710 ) Fazla bilgi için bkz. Bölüm III. 
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kararını yerine getiren memurun verdiği emre uyumamış olması veya yerine 

getirilmemiş olan tedbire aykırı hareket edilmiş olması gerekmektedir67.  

 

CGK 12.4.1995 tarihli bir kararında:  
 

 

“Çözümlenecek sorun, lehine verilen tedbir kararına uymayan sanığın bu 

eyleminin ihtiyati tedbir kararına aykırı davranışta bulunma suçunu oluşturup 

oluşturmayacağının belirlenmesidir. – Sorunun  çözümü için HMUK na 1711 

sayılı yasa ile genel madde sırasının bozulmaması için 113 / A maddesi 

biçiminde eklenen düzenlemeye bakmak gerekir. Bu maddede ihtiyati tedbir 

kararının uygulanması dolayısıyla verilen emre uymayan veya o yolda alınmış 

tedbire aykırı davranışta bulunan kimse, eylemi TCK nuna göre daha ağır bir 

cezayı gerektirmediği takdirde... cezalandırılır hükmü yer almaktadır.  

 
Bu hükümden anlaşılacağı üzere ihtiyati tedbir kararına aykırı davranış suç 

olarak düzenlenmiş ve yaptırımı gösterilmiştir. Suçla korunan hukuki yarar 

tedbir kararının hukuk otoritesi olduğundan maddedeki kimse tabirinden suç 

failinin tedbir kararının tarafları veya herhangi kimse olabileceği açıktır. 

Aksini kabul, yasa koyucunun iradesine aykırı olarak maddenin işlerliğini 

ortadan kaldırır. – Esasen lehine tedbir kararı verilen kimse de, en az karşı 

taraf kadar tedbir kararına uymak zorundadır. Çünkü, lehine verilen karar ona 

sağladığı hak kadar da yükümlülük getirmiştir.  

 
Maddi olayda Burdur 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.4.1993 gün ve 146 sayılı 

ihtiyati tedbir kararıyla babası ile annesi arasında boşanma davası olan 

küçüğün her ayın ilk haftası Cuma günü saat 13:00 den Pazar günü saat 17:00 

ye kadar annesi sanık Nejla’ya teslim suretiyle kişisel ilişki düzenlemesi 

yapıldığı, sanığın bu karara dayanarak teslim aldığı çocuğunu alıkoyup 

                                                   
67 Özkök, a.g.e .s. 80.  
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müdahil babaya geri vermediği saptandığına göre bu eylemi ihtiyati tedbir 

kararına aykırı davranışta bulunmak suçunu oluşturur.” 

 

şeklinde karar vermiştir68. 

 

Ancak teminat mektubunun ödeme için ibraz edildiği sırada henüz tedbir kararı 

konulmadı ise banka ödeme yapmakla mükelleftir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na 

intikal eden bir olayda, kesin banka teminat mektubu mahkemenin tedbir kararının 

bulunmadığı 26.8.1999 tarihinde bankaya usulüne uygun olarak ibraz edilmiş, banka 

başvurunun yapıldığı tarihte derhal ödeme yapması gerekirken hiçbir neden ileri 

sürmeden ödemeden kaçınmış, daha sonra da bir gün sonra verilen mahkeme tedbir 

kararını bu ödememeye gerekçe göstermiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 14.11.2001 

tarihli ve E. 2001/11-996, K. 2001/1026 sayılı kararı ile69: 

 

‘‘Somut olayda, kesin teminat mektubu mahkemenin tedbir kararının 

bulunmadığı 26.8.1999 tarihinde bankaya usulüne uygun olarak ibraz edilmiş, 

banka başvurunun yapıldığı tarihte derhal ödeme yapması gerekirken hiçbir 

neden ileri sürmeden ödemeden kaçınmış, daha sonra da bir gün sonra verilen 

mahkeme tedbir kararının bu ödememeye gerekçe göstermiştir. Oysa sonradan 

ibraz edilen tedbir kararının bankanın tazmin zorunluluğunu ortadan 

kaldırmayacağı açıktır.’’ 

 

şeklinde karar vermiştir. 

 

 

 

                                                   
68 CGK 12.4.1995, 98/124 ( İzmir BD 1995 / 3 s. 154-155 ) 
69 HGK 14.11.2001 tarih ve E 2001/11-996, K 2001/1026 sayılı kararı, Kazancı Hukuk Otomasyon 
Programları. 
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VII. Haksız İhtiyati Tedbirden Dolayı Tazminat Davası  
 

İhtiyati tedbir kararı verilirken tedbir talebinde bulunan, sonuçta haksız çıkması 

durumunda karşı tarafın veya üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararı karşılamak için 

teminat göstermek zorundadır. Eğer dava sonucunda ihtiyati tedbirin haklı olduğu 

sonucuna varılırsa, o zaman zaten dava kaybedilmiş olduğu için uğranılan zararın bir 

önemi yoktur. Ancak tedbir isteyen tarafın bu tedbiri haksız olarak koydurduğu ortaya 

çıkarsa, karşı taraf veya üçüncü kişi, bu haksız ihtiyati tedbir sebebiyle uğradıkları 

zararın ödenmesini, ihtiyati tedbir koydurmuş olan taraftan ayrı bir tazminat davası ile 

isteyebilir70.  

 

Doktrinde bu davanın haksız fiilden sorumluluk hükümlerine tabi olacağı ve 

buradaki sorumluluğun kusursuz sorumluluk olacağı ileri sürülmektedir71. İhtiyati 

tedbirden doğan tazminat davalarında dava hakkı, tedbirin herhangi bir suretle ortadan 

kalktığı veya esas hakkındaki hükmün kesinleştiği tarihte doğar. Dava BK md. 60’daki 

on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Bir yıllık süre ise, tedbirin haksızlığının 

                                                   
70 Kuru, a.g.e., s.4377. Pekcanıtez, a.g.e., s. 566.  Yılmaz, a.g.e., s. 992.  

 
71 “Onama ilamı davacı vekiline 8.11.1974 gününde tebliğ edilmiş ve fakat karar düzeltme yoluna 
başvurulmamıştır. Böylece hüküm HMUK.nun  443.maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca 23.11.1974 
gününde icra olanağı bulunan bir kesin hüküm durumunu iktisap etmiş ve bu tarihte davacılar, davalı E 
tarafından istihsal edilen ihtiyati tedbir kararının haksız olduğunu kesin surette öğrenmişlerdir. O halde, 
davacılar haksız tedbire dayanarak tazminat davalarını en geç 23.11.1975 gününe kadar BK.nun 
60/1.maddesi hükmünce açmak zorundadırlar. Ne var ki 23.11.1975 günü tatile tesadüf etmektedir ve saklı 
tutulan ikinci dava 24.11.1975 gününde açılmıştır ki BK.nun 130 ve özellikle 77 ve 76/3. maddeleri 
hükümlerince süresinde açıldığı gerçekleşmiştir. O halde, davalı E’nin yukarıda etraflıca belirtilen haksız 
tedbir kararı almak suretiyle davacıları zararlandırdığı ve kusursuz sorumluluk esaslarınca sorumlu 
olduğu açık ve seçik olarak anlaşılmıştır. Bu durumda davalı E’nin haksız yere aldığı tedbir kararının 
yerine getirildiği 22.11.1968 gününde itibaren, tedbirin ilk kararla mürtefi olduğu (1/C bendinde anılan 
gerekçe ile) 15.3.1971 günleri arasındaki süre nedeniyle ve inşaatın yapılamaması ve gecikmesi yüzünden 
uğradığı kira yoksunluğuna hükmedilmesi doğrudur. Bu itibarla gerek davacıların bu yönü amaçlayan 
temyiz itirazları ile davalının gerek bu konuyu ve gerekse zamanaşımını hedef tutan itirazlarının reddi 
gerekir” 4.HD 1.2.1978, 1295 / 1138, Kuru, a.g.a., 4381-4382. 
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kesinleştiği tarihten başlar. On yıllık süre ise ihtiyati tedbirin uygulandığı tarihten 

itibaren başlar72.  

 

Tazminat davasında sorumluluğun şartları şunlardır73: 

 

a) Haksız ihtiyati tedbir sebebiyle tazminat davası açılabilmesi için, ihtiyati 

tedbirin verilmiş olması yeterli değildir. Bunun yanında ihtiyati tedbir 

kararının icra edilmiş olması gerekmektedir, çünkü tedbir kararı yerine 

getirilmeden zararın gerçekleşmesi mümkün değildir. 

 

b) İhtiyati tedbir talep edenin esas hakkında açılan dava sonucunda haksız 

çıkması gerekmektedir. Bir başka deyişle ihtiyati tedbir koyduran taraf dava 

sonucunda haksız çıkmış ise, ihtiyati tedbir haksız demektir. İhtiyati tedbir 

isteyen ve tedbiri icra ettiren kişi on gün içerisinde esas hakkındaki davasını 

açmazsa ihtiyati tedbir haksız konulmuş sayılır ve bundan zarar gören karşı 

taraf veya üçüncü kişi ihtiyati tedbir koydurmuş olan kişiye karşı tazminat 

davası açabilir.   

 

c) Haksız ihtiyati tedbir sebebiyle karşı taraf veya üçüncü kişiler zarar görmüş 

olmalıdır. Zarar maddi olabileceği gibi manevi zarar da olabilir. Zararın 

ortaya çıkışı ve bunun miktarı genel hükümlere göre hesaplanır. Haksız 

ihtiyati tedbir sebebiyle açılacak tazminat davasında, davacının zararını ispat 

etmesi şarttır, davacı zararını ispat edemezse, davanın reddi gerekir.  

 
                                                   
72 Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım, a.g.e., s. 449. 
73 Pekcanıtez, a.g.e., s. 568. Yılmaz, a.g.e., s. 1002. Özkök, a.g.e., s. 98-101. “Haksız fiil nedeniyle doğan 
zararın bizzat haksız fiile uğrayınca talep edilmesi ilke olarak doğru ise de, haksız fiil eyleminin taraflar 
arasındaki taşıma sözleşme ilişkisinden bağımsız ve soyut olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. 
Taşıma sözleşmesinin kusurlu ifa edildiği iddiası ile ihtiyati tedbir kararı alınmış ve ihtiyati tedbirin 
haksız olduğu ileri sürülerek dava açılmıştır. Bu durumda, taşıma sözleşmesine aracılıkta eden acentenin 
donatana izafeten TTK'nun 119. maddesi gereğince böyle bir dava açmasında isabetsizlik yoktur.”11 HD 
05.05.2002, E. 2001/10256, K. 2002/1925 Kazancı Hukuk Otomasyon Programları.  

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 Düzeltme                                                                                                                           89 
 

 Ödenmesi gereken zarar, ihtiyati tedbir kararının yerine getirilmesinden 

doğabileceği gibi tedbirin yerine getirilmesini durdurmak veya kaldırılmasını 

sağlamak için gösterilen teminat sebebiyle de doğabilir. İhtiyati tedbir 

teminat karşılığı kaldırılmış ve tedbir koyduran taraf davayı kaybetmiş ise 

davalının isteyeceği zarar ihtiyati tedbirin kaldırılmasını sağlamak için 

teminat göstermek zorunda olmasından dolayı uğradığı zarardır, örneğin 

zarar davalının bankadan aldığı teminat mektubu için bankaya ödemiş olduğu 

komisyon tutarı olabilir. Burada ihtiyati tedbir teminat karşılığında 

kaldırılmış ise de, aslında dava sonuna kadar davalının gösterdiği teminat 

üzerinden devam etmiş durumdadır.  

 

Yargıtay bu konu ile ilgili bir kararında aşağıdaki şekilde hüküm vermiştir74:  

 

“Teminat mektubuna davalı Kurumca konan tedbirin usulsüzlüğü, iş 

mahkemesinin kesinleşen kararı işle saptanmıştır. Bu durumda mahkemece yapılacak iş 

teminatın iadesi gereken günü tespit etmek ve o günden sonra davacının teminat 

mektubu nedeniyle yaptığı masrafları hesaplayarak tahsiline karar verilmek icap eder.” 

 

Zararın kapsamına müspet ve menfi zararların tümü girmektedir. Zarar maddi 

veya manevi olabilir. Haksız ihtiyati tedbir dolayısıyla uğranılan yoksun kalınan 

kar da zarar olarak istenebilir. Bu zarar hesaplanırken malvarlığının gelecekteki 

çoğalma olasılığı dikkate alınacak ve haksız ihtiyati tedbirin bu çoğalmayı ne 

derece engellediği belirlenecektir. Haksız ihtiyati tedbir koyduran tarafın 

ödemekle yükümlü olduğu zarar tedbir kararının icra edildiği tarih ile tedbirin 

kalktığı dönem arasındaki zarardır. 

 

Yargıtay 4. HD haksız ihtiyati tedbir kararına tazminat ile ilgili olarak özetle aşağıdaki 

şekilde karar vermiştir: 
                                                   
74 Kuru, a.g.e., s.4384.  
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“Mahkemeden ihtiyati tedbir kararı almış bulunan bir kimse bu karar yüzünden 

diğer tarafın ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararı tazminle yükümlüdür. Yasada 

tazminatın şartları arasında kusur sayılmamıştır. Bu nedenle ihtiyati tedbir kararından 

doğan sorumluluğun kusursuz sorumluluk olduğu gerek öğretide, gerekse yargısal 

inançlarda kabul edilmektedir. Ancak sorumluluğun doğması ihtiyati tedbir kararının 

haksızlığının dava sonunda saptanması, haksız ihtiyati tedbir kararı sebebiyle bir 

zararın doğması ve zarar ile haksız ihtiyati tedbir kararı arasında uygun nedensellik 

bağının bulunması koşullarının gerçekleşmesine bağlıdır.75” 

 

d) Son olarak haksız ihtiyati tedbir ile ortaya çıkan zarar arasında uygun illiyet bağı 

olmalıdır. Zarar ile haksız ihtiyati tedbir arasında uygun illiyet Bağı yoksa, haksız 

ihtiyati tedbir koydurmuş olan kişi tazminat ödemekle sorumlu olamaz. Yani zarar, 

haksız ihtiyati tedbirin yerine getirilmesinin bir neticesi olmalıdır.  

 

 

 
 

 

 
                                                   
75 4. HD 20.06.1983, E. 1983/5172 K. 1983/6349 Kazancı Hukuk Otomasyon Programları 

“Davacılar,  davalıların almış oldukları ihtiyati tedbir kararı nedeniyle uğradıkları zararın ödetilmesini 
istemişlerdir. HUMK’nun 110.maddesi gereğince mahkemeden ihtiyati tedbir kararı almış bulunan bir 
kimse bu karar yüzünden diğer tarafın ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararı tazminle yükümlüdür. 
Yasada, tazminatın şartları arasında kusur sayılmamıştır. Bu nedenle ihtiyati tedbir kararından doğan 
sorumluluğun kusursuz sorumluluk olduğu gerek öğretide gerekse yargısal inançlarda kabul edilmektedir. 
Ancak sorumluluğun doğması ihtiyati tedbir kararının haksızlığının dava sonunda saptanması, haksız 
ihtiyati tedbir kararı arasında uygun nedensellik bağının bulunması koşullarının gerçekleşmesine 
bağlıdır. Davalıların ihtiyati tedbir kararı aldıktan sonra davacılar aleyhine açılan davada davanın 
kısmen kabulüne karar verilmiş ve hüküm kesinleşmiştir. O halde davalılar, açtıkları davada haksız 
çıkmamışlardır. Davanın kısmen kabul edilmiş olması, bir bölüm isteğin reddedilmiş bulunması 
davanın ve ihtiyati tedbir kararının haksız olduğunu göstermez.  Koşulları gerçekleşmemiş olan davanın 
reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir” 4.HD 
20.6.1983,   5172 /6349, YKD 1983 / 11,  s. 1616 – 1617. 
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SONUÇ 

 

Banka teminat mektuplarında banka, “lehdar” olarak adlandırılan müşterisinin 

talebi üzerine, lehdar ile bir hukuki ilişki içerisinde bulunan ve “muhatap” olarak 

adlandırılan üçüncü kişiye karşı, lehdarın edimini sözleşmenin koşullarına uygun olarak 

ifa edeceğini taahhüt etmektedir. Bir garanti sözleşmesi oluşturan banka teminat 

mektupları ile banka, ileride doğup doğmayacağı belirli olmayan bir riski garanti 

etmekte ve lehdarı bir teşebbüse sevk etmek veya iş yapmaya yöneltmek amacıyla, 

taraflar arasındaki temel ilişkinden bağımsız olarak, söz konusu teşebbüs veya işin 

tehlikelerini üzerine almaktadır. Buradaki bağımsızlıktan kasıt, banka teminat 

mektubunun mevcudiyeti ve geçerliliğinin, taraflar arasındaki temel ilişkiye bağlı 

olmamasıdır.  

 

Banka teminat mektupları, alacaklının alacağını elde etmek için icra ve iflas 

organları veya mahkemeler nezdinde çok uzun sürebilecek bir prosedüre başvurması 

yerine, sözleşme konusu edimin ifa edilmemesi durumunda muhatabın alacağına daha 

kolay ve kısa yoldan ulaşmasını temin etmektedir. Söz konusu ilişkide banka, müşterisi 

olan lehdarın temel ilişkiden kaynaklanan borcunu yerine getirmemesi durumunda, 

protesto keşide edilmesine, hüküm istihsaline ve borçlunun rızasını almaya gerek 

olmaksızın, muhatabın ilk yazılı tazmin talebi üzerine, derhal ve gecikmeksizin ödemede 

bulunmayı taahhüt etmektedir. Banka, sadece temel ilişkiden doğabilecek tehlike ve 

rizikoları temin etmekte ve risk gerçekleştiği takdirde yüklendiği borcu ödemektedir. 

Teminat mektubu ilişkisinde lehdar, banka ve muhatap arasındaki ilişkinin dışındadır.  

 

Bankacılık uygulamasında geniş bir yere sahip olan banka teminat mektupları, 

muhatabın kötüye kullanmasına açıktır. Bazı durumlarda muhataplar, lehdarın borcunu 

yerine getirmesine rağmen teminat mektuplarını paraya çevirmekte veya paraya 

çevirecekleri tehditleri ile lehdarlar üzerinde haksız taleplerde bulunmaktadırlar. Banka 
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tarafından lehine teminat mektubu verilen kişi ise, riskin gerçekleşmediği durumlarda, 

muhataba ödeme yapılmasına engel olmak ister. 

 

Uygulamada bankalar, muhatabın ilk yazılı tazmin talebi üzerine, muhatabın 

isteminin haklı olup olmadığını araştırmaksızın veya kendilerine bir kararın, onayın veya 

belgenin sunulmasını beklemeksizin banka teminat mektuplarını paraya çevirme yoluna 

gitmektedirler. Özellikle ilk talepte ödeme kaydını havi banka teminat mektuplarında 

bankalar lehdar ile muhatap arasındaki temel ilişki sebebiyle tarafların yükümlülüklerini 

yerine getirmiş olup olmadıkları ile ilgilenmemekte, yalnızca şekli bir incelemede 

bulunmaktadırlar. Dolayısıyla banka kendisine sunulan belgelerden riskin 

gerçekleştiğini tespit ederse, muhatabın ödeme talebine uygun davranıp ödemeyi 

yapmakla mükelleftir.  

 

Bankaların bu şekilde davranmalarının ilk sebebi, öncelikle vermiş oldukları 

teminat mektupları ile doğrudan risk almadıkları için, riski lehdara rücu edebilmeleridir. 

Böylelikle banka, teminat mektubu talebinde bulunan lehdar ile aralarındaki karşılık 

ilişkisi sebebiyle yapmış olduğu ödemeyi geri alabilmektedir.  

 

İkinci olarak, bankalar vermiş oldukları teminat mektupları ile muhatabın 

usulüne uygun tazmin talepleri karşısında ödeme yapmayı taahhüt ettikleri için, ödeme 

yapmaları kendi itibarları bakımından önem arz etmektedir. Bunun yanında ilk talepte 

ödeme kaydını havi banka teminat mektuplarında “önce öde sonra dava et” prensibi 

geçerli olduğu için bankaları kendilerine usulüne uygun olarak sunulan ödeme talepleri 

karşısında ödeme bulunmaktadırlar.  

 

Ancak ilk talepte kayıtsız şartsız ödeme kaydını havi banka teminat 

mektuplarında, bankanın ödeme yükümlülüğünü mutlak bir şekilde yorumlamak 

mümkün değildir. Söz konusu garanti taahhüdünün önce öde sonra dava et şeklinde 

anlaşılmasına imkan yoktur. Bankaların derhal ödeme taahhütlerinin kötüye kullanıldığı, 
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borçlunun borcunu ifa etmesine rağmen, muhatapların teminat mektuplarını paraya 

çevirdikleri veya paraya çevirme tehditleri ile lehdarlar üzerinde baskı kurdukları, haksız 

taleplerde bulundukları istisnai durumlarda lehdarlar için tek çıkar yol, mahkemeden 

ihtiyati tedbir kararı getirerek bankaların ödeme yapmalarını durdurmak ve on gün 

içinde muhataba dava açmaktır. Lehdar, her ne kadar bankanın muhataba ödemede 

bulunmasını önlemek üzere mahkemeler nezdinde dava açabilir ise de, banka teminat 

mektubu bedelinin tazmin edilmesinden sonra lehdarın dava açarak ödenen meblağı geri 

almaya çalışması, uzun ve masraflı bir süreçtir. 

 

İhtiyati tedbir kararı alınarak muhatabın tazmin talebinin önlenmesi, iki şekilde 

karşımıza çıkmaktadır. İhtiyati tedbir kararı, temel ilişkinin alacaklısı durumundaki 

muhataba karşı teminat mektubundaki bedeli talep etmesini önleyecek bir talep yasağı 

şeklinde olabileceği gibi, lehdar ve muhatap arasındaki temel ilişkiye dayanarak, 

bankanın teminat mektubu bedelini ödemesini yasaklayan bir ödeme yasağı şeklinde de 

olabilir. Talep yasağı biçimindeki ihtiyati tedbir kararları muhataba karşı alındığından ve 

temeli taraflar arasındaki temel ilişkiye dayandığından usulüne uygundur. 

 

Doktrinde bir kısım yazarlara göre, ödeme yasağı şeklindeki ihtiyati tedbir 

talepleri, teminat ilişkisi banka ve muhatap arasında olduğu için caiz değildir, çünkü 

lehdar, banka ile muhatap arasında kurulan banka teminat mektubu ilişkisinin tamamen 

dışında üçüncü kişi durumundadır. Ancak Türk Hukuku’nda teminat mektuplarının 

ödenmesine karşı ihtiyati tedbir kararı alınabileceği Yargıtay ve doktrinde çoğunlukla 

yazarlar tarafından kabul edilmektedir. Buna göre, muhatapların teminat mektubunu 

paraya çevirme taleplerinin hakkın kötüye kullanılmasını teşkil ettiğinin likit delillerle 

ispat edilebilmesi durumunda ödeme yasağı biçiminde ihtiyati tedbir kararı 

verilebilmelidir. Hakkın kötüye kullanılması MK. md. 2’de düzenlenen “Bir hakkın 

açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” ilkesine dayanmaktadır.  

 

Likit delil tabiri HUMK’da yer almamakla birlikte, delilin hiçbir şüpheye yer 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.



 Düzeltme                                                                                                                           94 
 

vermeyecek şekilde açık, kolayca anlaşılabilen ve muhatabın ödeme talebinin dürüstlük 

kuralına aykırılığını ortaya koyacak biçimde hakimde kanaat uyandırması anlamında 

kullanılmaktadır. Burada lehdarın üçüncü kişi konumunda olduğu ve kendisine karşı 

ödeme yasağı biçiminde bir tedbir kararı alınamayacağı söylenemez, çünkü banka ile 

lehdar arasında bir sözleşmesel bir ilişki mevcuttur. Ayrıca lehdar teminat mektubu 

ilişkisinin dışında ise de, banka ve muhatap arasındaki ilişkisi kendisini yakından 

ilgilendirmektedir. Dolayısıyla bu şartlara bağlı olarak alınan ihtiyati tedbir kararları 

hukuka uygun kabul edilmeli ve banka buna dayanarak ödeme yapmaktan 

kaçınabilmelidir.  

 

Ancak bankanın ödeme yapmasının ihtiyati tedbir kararı alınarak önlenmesi, 

çalışmamızda da belirtildiği üzere, ancak ve ancak istisnai durumlarda söz konusu 

olmalı, ihtiyati tedbir her durumda başvurulacak bir müessese olarak görülmemelidir. 

Banka teminat mektubunda asıl amaç bir edimin taahhüt edilmesi yani teminat 

fonksiyonudur. Bu teminat fonksiyonunu zedeler biçimde, her olayda ihtiyati tedbir 

müessesesine başvurulması, bir mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alınamaması 

durumunda kararı alabilmek için adeta kapı kapı dolaşarak ihtiyati tedbir talep edilmesi 

ve banka teminat mektuplarının tazmin taleplerinin önüne geçilmesi ticari hayatın 

gerekleriyle bağdaşmaz. Ayrıca, yurtiçi ve özellikle yurtdışındaki muhataplara verilen 

banka teminat mektuplarının sıkça ihtiyati tedbir yoluna başvurarak ödenmesinin önüne 

geçilmesi, Türk bankalarının itibarını zedeleyecektir.Banka teminat mektuplarının bunu 

veren bankanın itibarı ile çok sıkı biçimde bağlı bulunduğu kuşkusuzdur. Söz konusu 

mektupla taahhüt edilen bedelin muhatap tarafından talebi halinde ödenmemesi, banka 

için onarılması güç ve itimadı sarsıcı sonuç doğuracağı aşikardır.  
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