SEMİNERDE, ÖRNEK AKREDİTİF METNİ ÜZERİNDEN
AKTARİLMASİ HEDEFLENEN KÖNÜLARDAN SEÇMELER
2013 yılında revize edilerek uygulamacıların kullanımına sunulan ISBP 745 yayının getirdiği
önemli yenilik ve değişikliklerle, uygulamada kullanılan birçok kavramın net olarak
anlaşılması sağlamıştır. Bu yayın aracılığı ile; ICC Bankacılık Komisyonu ve diğer ilgili ICC
komisyonlarının bazı sorunlu olayların çözümü için verdiği görüşlerde getirdiği yeni
yorumlar, yenilikler ve görüş değişiklikleri uygulamacılara toplu ve güncel bir şekilde ilk
elden iletilmesi sağlanmıştır.
Bu seminerin önemli amaçlarından birisi; ICC Bankacılık Komisyonu tarafından yayınlanan
yeni görüşlerin ve yeni ISBP 745 ile tanıtılan geliştirilmiş yeni standartların uygulamaya
etkileri hakkında bilgilendirme yapmaktır.
MT700 akreditif açılışında yer alan alanlar UCP 600 kuralları ve ISBP 745 standartları altında
açıklanacaktır. Seminerin amacı mevcut kuralların tanıtımını yapmaktan çok bu kuralların
uygulamada etkilerini açıklamaktır. Örneğin “negotiation, honour” gibi kurallara ait
kavramların uygulamada nasıl yer aldığına dair bilgilendirme yapmaktır.
Bunun yanında;
 Akreditif vadesi ve yerinin kurallara göre nasıl düzenlemesi gerektiği, standart dışı
kullanımların uygulamada hem ithalat hem de ihracat akreditifleri açısından ne gibi
sonuçlara yol açacağının anlatılması amaçlanmaktadır.
 ISBP’de belirtilen standart bankacılık uygulamalarının akreditiflerde belirtilen bazı özel
şartların üzerine etkileri incelenecektir.
 All documents must be issued in English.
 Shipping documents / Shipping company certificate
 Third party documents are acceptable / not acceptable
 Exporting country
 Documents will be accepted as presented / Inspection certificate will be accepted as
presented.
 Insurance document must be in negotaible form and irrespective of percentage



UCP’deki tolerans uygulamasına ilişkin yapının değerlendirilmesi ve örneklerin verilmesi
hedeflenmektedir.
Akreditifte istenen belgelerde dikkat edilmesi gereken noktalar; fatura, taşıma belgeleri,
sigorta belgeleri ve diğer belgelere ilişkin ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen
görüşler: örneğin; mal tanımına yapılan eklemelerin rezerve neden olacağı durumlar,
fotokopi ile kopya belge arasında bir fark var mıdır?, sigorta belgesinin ne şekilde talep
edilmesi veya ne şekilde talep edilmemesi gerektiği, sigorta poliçesi ve sertifikası
arasındaki farkın nasıl değerlendirileceği, sigorta belgesi üzerindeki “warehouse to
warehouse” ifadesinin belge incelemeye olan etkisi, sigorta belgesi üzerinde claiming ya
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da survey agent istendiği durumlar, akreditifte istenmediği halde belgeler üzerinde farklı
görünen bilgiler üzerinden rezerv konup konamayacağı, kopya taşıma belgesi üzerinden
rezerv bildiriminin yapılıp-yapılamayacağı, akreditifte belirtilmediği durumlarda dahi
notify, consignee bilgileri üzerinden rezerv konup konmayacağı, belgeler üzerinde
“shipping date” adı altında farklı tarihlerin yazılmasının bir rezerv konusu oluşturup
oluşturmayacağı, bir airwaybill için “clean on board” kaydı istenmesinin nasıl dikkate
alınması gerektiği, taşıma belgesinin, taşımacının şubesi “ X Branch of Carrier ABC”
veya “by agents” şeklinde imzalanmasının UCP’ye göre nasıl değerlendirilmesi gerektiği,
taşıma belgesi ve diğer belgeler üzerindeki lehtar ve amir adreslerinin ve adres
detaylarının yazımında nelere dikkat edilmesi gerektiği, denizyolu taşıma belgeleri
üzerindeki “ on board” kayıtlarına ilişkin açıklamalar. Menşe sertifikasını kimler
düzenleyebilir? Akreditifte belirtilen tarafça düzenlenmesi bir zorunluluk mudur? Paket
listesinde farklı fatura tarih numarası yazılması rezerve neden olur mu? Belgelerde yer
alan düzeltmeler nasıl tasdik edilmelidir?
Akreditiflerde genel olarak yer alan benzer bazı özel şartların yorumlanması;
 All documents except B/L must indicate the contract number,
 All documents except invoice and draft must not show invoice value , no, date and
trade term,
 All negotiations must be endorsed on the original letter of credit and negotiation
bank’s remittance letter must state this effect,
 All corrections must be authenticated by the issuer of the respective document,
 Second paragraph of Article 35 of UCP600 is not applicable under this credit.
Diğer genel konular;











Akreditiflerin iskontosunun UCP kurallarına uygun bir şekilde yapılmasının koşulları,
Akreditif veya değişikliklerin ihbarı sırasında bankaların üstlendikleri sorumlulukların
açıklanması,
Akreditife ait belgelerin kaybolması halinde tarafların sorumluluklarının sınırları,
Akreditif işlemlerine ilişkin verilen temliklerde dikkat edilmesi gereken konular,
Incoterms 2010 yayını hakkında genel bilgilendirme,
Türkiyede ve dünyada kullanımı yaygınlaşan transferable akreditiflerde dikkat edilmesi
gereken noktalar ( Akreditifin transferinde ve değişikliklerin iletilmesinde nelere dikkat
edilmelidir, transfer edilen her akreditif vesaiki incelenmeli midir?, transfer sırasında
dikkate alınması gereken belgelere ilişkin şartlar vb.),
UCP kuralları içerisinde olmamakla birlikte uluslararası yaygın kullanımda olan özellikli
akreditif türlerinin değerlendirilmesi “ Back to back, revolving, red clause lc.”,
URR725 yayınında bahsedilen rambursman taahhüdü “reimbursement undertaking”
konusunda dikkat edilecek konuların ele alınması,
Garantiler ve Standby konusunda genel bilgilendirme.
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