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BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI

I)

GENEL

ü
Banka kredi işlemleri genel olarak nakdi ve gayri nakdi olmak üzere iki
bölüme ayrılır. Nakdi krediler faiz ve komisyon karşılığında ödünç para
verilmesi şeklinde kullandırılır. Gayri nakdi kredilerde ise ödünç para verilmesi
söz konusu olmayıp, bankanın itibarını ortaya koyması, üçüncü şahıslara karşı
borcun ödenmemesi veya yüklenilen işin yapılmaması halinde belli bir miktar
parayı tazmin garantisi söz konusudur.
Teminat mektubu da gayri nakdi bir kredidir. Teminat mektubu genelde
bankalar tarafından düzenlendiği halde; banka dışındaki kişilerin de geçerli olarak
teminat mektubu verebilecekleri çeşitli Yargıtay kararlarında kabul edilmiştir.
Teminat mektubunu veren banka başlangıçta fiili bir ödeme
ü
yapmamakta, ancak teminat mektubu verilen şahsın yükümlülüğünü yerine
getirmemesi halinde ödeme yapma riski bulunmaktadır. Bu haliyle bir tür
olasılığa dayalı kredi işlemidir. Teminat mektubunun verilmesiyle banka, bu
mektubu elinde bulunduran kişilere karşı, teminat mektubunun veriliş konusu olan
hukuki işlemdeki taahhüdün yerine getirilmemesi halinde mektupta belirtilmiş
olan miktarı derhal ödemeyi kabul eder.
Banka teminat mektuplarında “önce öde sonra dava aç” prensibi geçerlidir.
Banka mektubu elinde bulunduran kişinin talebi üzerine borçlunun rızasına,
mahkeme kararına, protesto çekilmesine gerek olmaksızın mektup bedelini
ödeyecektir. Bu ifadeleri içermeyen teminat mektubu uygulamasına Türkiye’de
rastlanmadığından, tüm teminat mektuplarının ilk talepte ödeme garantisini -first
demand guarantee- içerdiği söylenebilir. Banka kendi itibarını ortaya
koymaktadır.
ü
Teminat mektupları kıymetli evrak değildir. Ancak diğer teminat
türlerine göre daha sağlam vegüvenilir olup kolay, masrafsız ve hızlı bir şekilde
elde edilebilme ve paraya çevrilerek alacağın karşılayabilme özelliklerini
taşımaktadırlar. Kefalet sayılmayacağı, mektupta geçerli taahhüdün, kefaleti aşan
bir yükümlülük içerdiği, asıl borca bağlı fer’i nitelik taşıyamayacağı ve bağımsız
olduğu 1967 ve 1969 tarihli iki Yargıtay kararında kabul edilmiştir.
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ü
Teminat mektubu vermekle banka maddi açıdan bir risk altına
girmektedir. Bu riskin ileride gerçekleşip gerçekleşmeyeceği başlangıçta belli
değildir. Dolayısı ile banka tarafından üstlenilen riske karşı onu korumak için
lehine teminat verilen kişiden ayni ya da nakdi teminatlar alınır.
Kontrgaranti veren, lehine teminat mektubu düzenlenen kişi olabileceği gibi bir
banka da olabilir.
ü
Teminat ilişkisinin 3 tarafı vardır Bunlardan birincisi lehine teminat
mektubu verilen borçlu yani lehdar, bir diğeri alacaklı yani teminat verilen muhatap,
üçüncüsü ise komisyon karşılığında mektubu veren banka..(Lehdar zaman
zaman farlı teminat mektubu metinlerinde muhatap anlamında da
kullanılabilmektedir.) Teminat mektuplarının milletlerarası nitelik kazanabilmesi
için bu üç taraftan birinin yani teminat verenin lehdarın veya muhatabın
yabancı olması gerekir.
ü
Teminat mektupları uygulamasının ilk yasal dayanağını Bakanlar
Kurulu’nun 1928 yılında kabul ettiği ve Devlet ihalelerinde kullanılan teminat
mektupları metinleri oluşturmuştur. Ünlü 32 sayılı karar ile, Türk veya yabancı
bankaların Türkiye'de veya dışında yerleşik kişilerin lehine veya
muhataplığına, Türk Lirası veya döviz üzerinden teminat mektubu
düzenlemeleri serbesttir.
Yabancı bankanın dışarıda yerleşik kişiler lehine Türkiye'de yerleşik kişilere
doğrudan teminat mektubu vermesi mümkün olmasına karşın uygulamada
yabancı bankanın Türk bankasına verdiği kontrgarantiye dayanarak Türk
bankasınca teminat mektubu verilmektedir.
Birden fazla bankanın aralarında anlaşarak riski paylaşmaları mümkündür. Yurt
dışına verilecek döviz teminat tutarının çok yüksek olması, bir tek bankanın
verebileceği kredi limitini aşması ve bir tek bankanın riski üstlenmek istememesi
gibi durumlarda konsorsiyum oluşturulmaktadır. Konsorsiyum sadece Türk
bankaları arasında oluşturulabileceği gibi yabancı bankalarla Türk bankaları
arasında da oluşturulabilir. Konsorsiyum oluşturan bankalardan bir sekreter banka
seçilir “Mektup” genellikle bu banka tarafından verilir. Diğer bankalar ise
konsorsiyum anlaşmasına imza koyarak riski garanti veren bankayla paylaşımı
kabul ederler. Bunlara iştirakçı banka denir.
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ü
5411 sayılı bankacılık kanunu da bankaların gerçekleştirecekleri faaliyetler
arasında nakdi / gayri nakdi her cins ve surette kredi verme işlemlerini de
saymıştır. (Md. 4c). Aynı kanun bankalar tarafından verilecek kredilerin
sınırlarını da belirlemektedir.
54. Md.ile bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna
kullandırılabilecek kredilerin toplamının özkaynakların %25'ini aşamayacağı
hükme bağlanmıştır. Bu oran 49. maddede tanımlanan çekirdeği banka olan risk
grubu bakımından %20 olarak belirlenmiştir. Bir adi ortaklığa verilen krediler
sorumlulukları oranında ortaklara kullandırılmış sayılır. Bankaların sermayesinin
%1 ve daha fazlası payına sahip olup pay defterine kayıtlı olan tüm ortaklarına
ve bunlarla risk grubu oluşturan kişilere kullandırılacak kredilerin toplamı
özkaynakların %50’ini aşamaz. Yine bir kişiye veya risk grubuna özkaynakların
%10’u veya daha fazlası oranında kullandırılan krediler büyük kredi sayılır ve
bunların toplamı özkaynakların 8 katını aşamaz.
Ancak burada gayri nakdi kredilerin sadece riskin gerçekleşmesi durumumda ortaya
çıkan yükümlülük olması dolayısıyla normal kredi sınırlaması çerçevesinde
hesaplanması çok doğru değildir.
II)

TEMİNAT MEKTUBUNUN DÜZENLENMESİ VE İÇERİĞİ;

Dışarıda yerleşik kişinin kendi ülkesindeki bankası ile bağlantı kurmasından sonra,
söz konusu yabancı banka Türkiye'de iyi çalıştığı muhabir Bankası'na bir
bildirimde bulunur. Bu bildirimde Türkiye'deki bankanın teminat mektubu
düzenlemesini ve kendisinin Türk Bankası'nı kontrgaranti ettiğini ifade eder.
Türkiye'deki banka kontrgarantiyi inceler.
Bu noktada kontrgarantinin muhatabı önemlidir. Kontrgaranti bankaya
ulaştığı zaman kontrgarantinin muhatabı Türkiye'deki banka, düzenlenecek
teminat mektubunun muhatabı ise ihaleyi açan işi yaptırmak isteyen
kuruluştur. Eğer gelen kontrgaranti Türkiye'deki bankaya değil Türkiye'deki
kuruluşa muhatap ise mektubu “direk garanti” olarak isimlendirmek ve üzerinde
hiçbir işlem yapmadan, hiçbir sorumluluk almadan bir yazıyla ilgili kuruluşa
göndermek gerekir. Bu durumda istenilen teminat mektubu değil, mektubun
iletilmesine aracılık etmektir. Kontrgaranti verilenden daha fazla taahhüt
verilmemesi, verilenin nitelik ve nicelik itibariyle aynısının verilmesi gerekir.
Ne tür teminat mektubu verileceği ve metni konusunda yabancı bankanın açık bir
talimatı varsa buna uyulur. Aksi halde Türk bankası, yabancı bankanın
5

kontrgarantisinde yar alan metni aynen teminat mektubuna koyabilir. Teminat
mektubunda genellikle matbu olan metinler kullanılır. Mektup düzenlendikten
sonra doğrudan veya lehdar vasıtasıyla muhataba verilir Mektubun
muhataba verilmesi icaptır. Muhatabın teminat mektubunu kabul etmesi ile
taraflar arasında bir garanti sözleşmesi meydana gelir.
Teminat mektupları düzenlenirken herhangi bir şekli uyma zorunluluğu yoktur;
ancak muhatabın ismi, işin konusu, işi taahhüt edenin adı soyadı, belirli bir
meblağ, mektubun muhatabı olan alacaklının ilk talebinde derhal kayıtsız ve
şartsız hükme gerek kalmadan mektupta belirlenen miktarın ödeneceği
konusunda bankanın taahhüdü ve banka yetkililerinin imzaları bulunmaktadır.
Ayrıca Türkiye'de yerleşik muhataba Türkiye'deki bankaların verecekleri teminat
mektuplarının Türkçe düzenlenmesi konusunda Yargıtay kararı mevcuttur.
III)

TEMİNAT MEKTUBU TÜRLERİ

Biraz sonra bahsedilecek olan son ICC broşüründe teminat mektubu türlerine yer
verilmemiştir. Buna karşın 1978 tarihli 325 sayılı ilk broşürde i) Geçici teminat
mektubu ii) Kesin teminat mektubu ve iii) Avans teminat mektubu olarak 3 tür
sayılmaktaydı.
Yine vadesine göre Süreli (Vadeli) ve Süresiz (Vadesiz) Teminat Mektupları, ile
ödemekle yükümlü olunan meblağa göre Limitli ve Limitsiz Teminat
mektuplarından bahsetmek mümkündür.
Dış ticarette kullanılan bazı teminat mektubu türleri
§
para blokajı; İş sahibi veya ithalatçı almış olduğu malların kalitesinin
belirli bir süre garanti edilmesini sağlamak üzere mal bedelinin belirli bir kısmını
nakit olarak bloke etmek isteyebilir. Kararlaştırılan süre içinde malda meydana
gelebilecek herhangi bir arıza bloke edilen bu paradan karşılanacaktır. Teminat
mektubunda bankanın sorumluluğunun sınırı genellikle satış bedelinin %10’u olarak
uygulanmaktadır
§
teminat akreditifi (stand by letter of credit); Taahhüt işinde müteahhidin,
satım sözleşmesinde iseihracatçının yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde
akreditifte gösterilen parayı iş sahibine veya ithalatçıya ödemeyi taahhüt etmek
üzere teminat akreditifi açtırması mümkündür
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§
ihracat ve ithalatta kullanılan teminat mektupları;
a)
Garanti lokal (local guarantee); İthalat bedelinin ödenmesini güvence
altına almaya yöneliktir. Banka ithal edilecek mal bedelinin satış sözleşmesine
göre belge ya da mallar gelince ithalatçı tarafından ödenmemesi halinde
ödeme taahhüdünde bulunmaktadır
b)
ihracatta peşin ödemeye ilişkin teminat mektubu
c)
ithalatta peşin ödemeye ilişkin teminat mektubu
d)
geçici ithalat ve geçici ihracata ilişkin teminat mektubu
e)
geçici teçhizat ihracına ilişkin teminat mektubu
IV) BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN MİLLETLERARASI TİCARET
ODASI (ICC) DÜZENLEMELERİ;
Bu konudaki ICC Bankacılık Komisyonu ile Ticaret Hukuku ve Uygulama
Komisyonu tarafından hazırlanan ilk düzenleme 1978 tarihli 325 sayılı broşür,.URCG325, (Uniform Rules for Contract Guaranties)- ikincisi 1992 tarihli 458
sayılı broşür URDG458, (Uniform Rules for Demand Guaranties) ve sonuncusu da
1 Temmuz 2010 tarihli 758 sayılı broşüdür. URDG758.
İlk broşür 11, ikinci broşür 28, son broşür ise 35 maddeden oluşmaktadır.
URDG758 teminat mektuplarının yanısıra kontrgaranti ve stand by akreditifleri de
kapsamaktadır. Teminat mektubunun URDG758’e tabi tutulduğu hallerde aksi
kararlaştırılmamışsa kontrgaranti de bu kurallara tabi tutulur. Ancak kontrgaranti
URDG758’e tabi tutulduğunda teminat mektubu da URDG758’e tabi tutulmuş
sayılmaz.
Daha önceki broşürler çerçevesinde düzenlenmesi istenilen teminat mektuplarının
açıkça “URCG325 veya URDG458’e göre düzenlenmiştir” diye belirtilmesi gerekir.
Aksi takdirde “ICC veya URDG’ye göre düzenlenmiştir” şeklindeki ifadeler
“URDG758’e göre” diye yorumlanacaktır.

1)

URDG758’DE YER ALAN GENEL İLKELER;

Soyutluk ilkesi; Teminat mektubu temeldeki hukuki ilişkiden bağımsızdır.
i)
Teminat mektubunda her ne şekilde olursa olsun temel hukuki ilişkiye
değinilmiş olsa bile bankalar böyle bir sözleşme ile ilgilenmez ve onunla bağlı
değildir.
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ii)
Belgeler üzerinden işlem yapılması; Bankalar temel ilişkisi olan mal ve
hizmetlerle ilgilenmeden sadece belgeler üzerinden işlem yapacaktır
iii)
Belgeye dayanmayan şartların kararlaştırılamaması; Teminat mektubunun
aksine açıkça istenilen belgeler belirlenmedikçe tarih veya süreden başka bir şarta
bağlanamayacağı öngörülmüştür.

2)

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ DÜZENLENMESİ, İÇERİĞİ VE
BAĞLAYICILIĞI

i)
Başvuru; Teminat mektubu almak isteyen kişi amirdir, garantör bankaya
başvurması gerekir
ii)
Başvurunun işleme alınmaması; Bu durumda garantör kendisine
başvuran amire gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür.
iii)

Teminat mektuplarında kontrgarantilerde yer alacak bilgiler;

Başvurunun, teminat mektubu metninin açık ve kesin olması, aşırı ayrıntıdan
kaçınılması öngörülmüştür. Mektubun şekli düzenlendiği ülke hukukuna tabi
olmakla birlikte URDG758’.e göre mektupta özellikle bulunması gerekli
hususlar şunlardır;
• Amir (applicant)
• Lehdar (beneficiary)
• Garantör
• Teminatın dayandığı temel ilişkiyi tanımlayan referans numarası veya diğer
bilgiler
• Teminat mektubunu veya kontrgaranti söz konusu ise kontrgarantiyi
tanımlayan referans numarası veya diğer bilgiler
• Ödenebilir tutar veya azami ödenebilir tutar ve bu tutarın ödenebileceği
para cinsi
• Teminatın sona ereceği tarih
• Ödeme talebine ilişkin herhangi bir şart,
• Ödeme talebinin ne şekilde yapılacağı (kağıt ortamında mı, elektronik
şekilde mi olacağı)
• 10)Teminat mektubunda belirtilen herhangi bir belgenin hangi dilde
düzenleneceği
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• Masrafları ödemekle yükümlü olan taraf
iv)
Yürürlük; Mektup, teminat veren bankanın kontrolünden çıktığı anda
yürürlüğe girer ve geri alınamaz. Mektup metninde “dönülemez” olduğu
yazmasa bile düzenlendiği andan itibaren dönülemez nitelik kazanır.
Teminat mektubunun garantöre iade edilip edilmediğine bakılmaksızın,
• vade sonunda,
• ödenebilir teminat tutarı kalmadığında,
• lehdarın teminat yükümlülüğünü ortadan kaldıran imzalı talimatını garantörü
vermesi üzerine,
teminat sona erecektir. Teminat mektubunda bir vade tarihi veya vade sona
erdiren bir olay belirtilmediği takdirde teminat, düzenlendiği tarihten 3 yıl sonra
hükümden düşer. Kontrgaranti ise yazılı hüküm yoksa garantinin sona
ermesinden 30 gün sonra hükümden düşer.
v)
Teminat mektuplarında değişiklik; Garanti'de lehdarın onayı olmaksızın
yapılacak değişiklik lehdar için bağlayıcı değildir Ancak garantör lehdar
değişikliği reddedinceye kadar yaptığı değişikliklerle bağlıdır. Lehdar
değişikliği kabul ettiğini yazılı olarak bildirene kadar her zaman reddetme
hakkına sahiptir. Bir değişikliğin kısmen kabul edilmesi mümkün değildir.
3)

TARAFLARIN SORUMLULUKLARI;

i)

Garantörün sorumluluğu dışında kalan haller;

§
Belgelerin geçerliliğinden sorumluluk üstlenilmemesi; Garantörün
kendisine ibraz edilen belgelerin geçerliliğine ilişkin herhangi bir sorumluluğu
yoktur. Belgelerin şekli yeterliliği, doğruluğu, gerçek veya sahte olup olmadığı
veya herhangi bir belgenin yasal sonuçları veya belgede yer alan veya
sonradan eklenen genel veya özel şartlar dolayısıyla hiçbir yükümlülük
üstlenmez. Herhangi bir belgenin temsil ettiği malların hizmetlerin veya yapılan
işlerin mevcut olup olmadığı tanımı miktarı ağırlığı kalitesi durumu ambalajı
teslimatı veya değerine herhangi bir kişinin iyi niyetine veya ihmaline
eylemlerine mali durumlarına ticari itibarlarını ilişkin hiçbir sorumluluk
üstlenmez.
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§
Belgelerin iletilmesinden ve çevirisinden sorumluluk
üstlenilmemesi,
Üçüncü şahsın fiilinden sorumlu tutulamaması; Garantörün 3. şahsın
§
hizmetinden yararlandığı hallerde amir veya kontrgarantör hesabına hizmetten
yararlanıldığı için risk bunlara aittir.
ii)
Amirin Sorumlulukları; Teminat mektubuna ilişkin masraflardan
sorumludur. Hatta masrafların lehdara ait olduğu kararlaştırılmış olsa bile
lehdar tarafından ödenmeyen masraflardan da sorumludur.
iii)
Lehdarın Sorumlulukları; Kural olarak teminat mektubundan doğan
masraflar amir tarafından ödenmekle beraber masrafların Lehdar tarafından
ödeneceği konusunda anlaşma yapılmış olabilir

4)

URDG758’E GÖRE ÖDEME TALEBİ

i)
İbraz
a)
İbrazın yeri ve şekli; Ödeme talebi teminat mektubunda belirtilen yerde,
eğer yer belirtilmemişse teminat mektubunun düzenlendiği yerde yapılacaktır.
Aksi kararlaştırılmamışsa talep teminat mektubunun dilinde olacak ve bir
bütün olarak yapılacaktır. Ibraz kağıt veya belirtilmek kaydıyla elektronik
formatta da yapılabilir. Talebin teminat mektubunda belirtilen belgelerle
yapılması gerekmektedir. Ayrıca amirin (lehdarın) teminatın dayandığı temel
ilişkideki yükümlülüklerini hangi yönlerden ihlal ettiğinin lehdar (muhatap)
tarafından bildirilmesi gereklidir.
b)
ibrazın zamanı; Ödeme talebi vade sonunda veya vadeden önce bir
tarihte yapılabilir
c)
Kısmi/çoklu talep; Bir talep teminat mektubunda belirtilen tutardan az bir
tutar için yapılabilir buna kısmi talep denir. Aynı teminat mektubu için aksi
yasaklanmadıkça birden fazla talep yapılabilir Buna da çoklu talep denir.
d)
İbrazın amire (lehdara) bildirilmesi; Garantör veya kontrgarantör garanti
altında yapılan herhangi bir talebi veya vadenin uzatılmasına ilişkin istemi
gecikmeksizin amire (lehdara ) bildirmek zorundadır
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e)
İbrazın incelenmesi; Garantör dış görünüş itibariyle uygun bir ibraz olup
olmadığını sadece ibrazı esas alarak inceleyecektir. Teminat mektubunda ibrazı
istenilmeyen bir belge ibraz edilmişse dikkate alınmayacaktır. Talep ibrazı izleyen
5 iş günü içerisinde incelenmelidir. 5 iş günlük inceleme süresi garantinin
vadesinin ibraz tarihinde veya sonrasında sona ermesinden etkilenmez veya
kısalmaz.
ii)
Ödemenin Yapılması
a)
Ödeme yeri; Garantör talebin uygun olduğunu tespit ettiğinde ödemede
bulunacaktır. Garantör uygun talebe ve buna ilişkin belgeleri amire (lehdara)
iletecektir. Talebin amire (lehdara) iletilmesi sebebiyle ödeme bekletilemez.
Ödeme aksi kararlaştırılmadıkça mektubu düzenleyen garantörün şubesi/ofisinin
bulunduğu yerde yapılır.
b)
Ödemenin yapılacağı ülke parası; Ödemenin yapılacağı tarihte garantörün
kontrolü dışındaki bir engel veya ödeme yeri kanunlarının cevaz vermemesi
dışında ödeme teminat mektubunda belirtilen para cinsi üzerinden yapılır.
c)
Tutarın altında veya üzerinde bir rakamın ödenmesi; Teminat
mektubunda belirtilen tarihlerde veya mektupta öngörülen olayların
gerçekleşmesi halinde teminat tutarının azaltılması veya arttırılması
kararlaştırılabilir
iii)
Vadeyi uzat veya öde kuralı uyarınca ödemenin askıya alınması;
Lehdar (muhatap) ödemeye alternatif olarak vade uzatımına ilişkin talepte de
bulunabilir. Vadeyi uzat veya öde talebini alan garantör, talebin alınmasını
izleyen 30 gün için ödemeyi askıya alabilir. Bu durumda kontrgaranti de ödeme
talebinin askıya alındığı süreden 4 günü aşmayan daha az bir süre için askıya
alınabilir. Askıya alınma süresi içinde ödeme talebi geri çekilmiş sayılır.
Garantör vade uzatımı yapmak zorunda değildir. Eğer bunu reddederse
teminat tutarı lehdara (muhataba) ödenecektir. Garantör ödeme yapma
kararını gecikmeksizin amire (lehdara) bildirecektir.
iv)
Uygun olmayan ödeme talebi
a)
Talebin reddi; Bir talep teminat mektubunda belirtilen tutarı aşıyorsa veya
teminat mektubunda öngörülen destekleyici belgelerde yer alan tutar teminat
mektubunda belirtilen tutardan az olduğu takdirde uygun bir talep değildir.
Buna karşın talebi destekleyici belgelerdeki tutarın talep edilen tutarı aşması,
talebi uygun olmayan talep haline getirmez.
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b)
Rezerv konulması; Garantör talebin uygun olmadığını belirlediğinde rezerv
koyabilir. Bu durumda rezervi kaldırmak için garantiyi alandan onay alması
gerekir. Garantör uygun olmayan talebi reddettiğinde ibraz edene ibrazı
izleyen 5 iş gününün sona ermesinden önce bildirecektir.
c)
Mücbir sebeple ödemeden kaçınma; Doğal afetler terör eylemleri,
savaşlar, iç karışıklıklar, ayaklanmalar, isyanlar ve garantörün kontrolü dışında
kalan olaylar mücbir sebep olarak sayılmıştır
v)
Garanti'nin devredilmesi ve alacağın temliki
URDG758’de devredilebilir olduğunun belirtilmesi koşuluyla teminat
mektuplarının devrine izin verilmiştir. Kontrgarantinin devrine izin verilmemiştir.
Aksi kararlaştırılmadıkça devir ile ilgili bütün masraflar devreden lehdar
tarafından ödenir. Teminat mektubunda devredilebilir olduğu belirtilmiş olsun ya
da olmasın, lehdar teminat mektubundan doğan alacağını temlik edebilir. Ancak bu
duruma garantörün de onay vermesi gerekir.
5)

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Aksi kararlaştırılmadıkça öylece teminat veya kontrgaranti verenin teminat
mektubunu düzenlediği şubesinin veya ofisinin bulunduğu yer hukuku
uygulanır ve yetkili mahkeme de burasıdır.
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ÖRNEK:1 VERGİ DAİRESİNE VERİLEN TEMİNAT MEKTUBU (RENKLİ KISIM MATBU
FORMA EKLENEN BİLGİLER)
KESİN VE SÜRESİZ
02.08.2018
ÜMRANİYE Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne
4760 sayılı özel tüketim vergisi kanunu hükümleri gereğince ÖTV iadesinden
yararlanacak olan İSTANBUL TİCARET ODASI EMİNÖNÜ adresinde yerleşik TEZER
PALACIOĞLU AŞ firmasına ödenecek 2018/ 4 dönemine ait ÖTV iadesine teminat
oluşturan bu Teminat mektubu ile 10.000 TL (onbin Türk Lirası) ödeme konusunda
bankamızın Borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu
sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğunu, tarafınızdan bankamıza yazılı olarak
bildirildiği takdirde bankamızca veya mükellefçe hiçbir yasal yola
gidilmeksizin, protesto çekilmesine, hüküm alınmasına, gerek kalmaksızın
yukarıda belirtilen meblağı ilk yazılı istemeniz üzerine hemen ve
geciktirmeksizin kayıtsız ve şartsız vergi dairenize veya vergi daireniz emrine
nakden ve tamamen, isteme anından ödeme anına kadar geçecek günler için
gecikme zammı ile birlikte, ödeyeceğimizi ve hakkımızda 6183 sayılı Kanun
hükümlerinin uygulanmasına Bankamızın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla ve
banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
02.08.2018
Hakan Kurnaz
İş Bankası Eminönü Şubesi Müdürü

İmza

Taner Arca
İş Bankası Marmara Bölge Müdürü

İmza

ÖRNEK:2 YABANCI KONTRGARANTÖRLÜ TEMİNAT MEKTUBU
(CANLANDIRMA VE MEKTUP)
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United Bank of China
To: Çeng Çeng International Trade Co.
Registered office: No.69 Huli St., Huli Ind. Zone, Xiamen, China. 361006
HotLine:(86)400-8867-86686)592-5608977
Fax: (86)-592-5608979
Registered with the Trade Register under number J40/433/1999 Fiscal registration
code: CH11952970
CUI : 11952970
Bank Guarantee Letter number
124587
Amounting to 1,500,000.00 USD (Say One Million Five Hundred Thousand
American Dollars Only) With regard to the Transportation Sales and Services
Agreement number 142563 of May 2016 concluded between you, Çeng Çeng
International Trade Co. (as Contractor) and Palaoglu Group of Companies
(Service Provider), having the registered office at Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı
No: 4B D:1 Ataşehir / İSTANBUL, and as final beneficiary as registered with
the Trade Register under number 5286896 undertakes to provide you with a
letter of bank guarantee amounting to 1,500,000.00 USD, for securing prompt
and due performance of Bridge Framework Construction and Its Complimentary
Works obligations deriving from this Agreement, and also for securing as Service
Provider in order to provide construction works on behalf of Ministry of
Transport in Republic of Turkey in order to fulfill payment obligations as per
the Agreement.
Considering the above, we, UBC China by order of Çeng Çeng International Trade
Co. and on account of the same, do hereby irrevocably undertake to
immediately pay you any amount up to the maximum amount of 1,500,000.00
USD, (Say One Million Five Hundred Thousand American Dollars Only) when we
receive your written payment request, certifying that the requested payment
is owed to you based on the Agreement because the Service Provider Palaoglu
Group of Companies has not met its obligations deriving from said Agreement.
We are not entitled to raise any claim of exemption or benefit against your
statements, particularly to initiate preliminary procedures against the main
debtor or any other objection based on the existence of other parallel guarantees
in favor of the same debtor. Also, we are not entitled to raise any other
objection or defense concerning the person of the main debtor and shall not
resort to any objection or defense in favor of the person to whom we provide
this guarantee.
The value of this letter of bank guarantee shall automatically be reduced by any
payment made by our bank as a result of your enforcement of the
guarantee letter.
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For identification purposes, your payment request for the enforcement of this
guarantee according to the terms and conditions of the letter of bank
guarantee is to be submitted to us by your bank, confirming that the
request/documents in question are validly signed by your legal representatives.
Our letter of bank guarantee is valid until May 2020 and automatically and
entirely expires in case your payment request together with the afore-mentioned
documents have not been received at our offices before such time; afterwards this
letter of bank guarantee becomes null and void, regardless of whether the
original document has been returned to us or not.
This Letter of guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand
Guarantees (URDG) review 2010, ICC Publication No. 758.
Bruce Lee
Dully Authorized Representative
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