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AÇIKLAMA: 
 
Akreditif işleminin amacına uygun bir şekilde kullanılabilmesi ve teminat özelliğinin 
işletilebilmesi için ilgili tüm tarafların standart bir akreditif işlemine ait tüm unsurları bilinçli 
olarak kullanmayı bilmesi gerekir. Örneğin, satıcı; akreditif şartlarına, ICC’nin  UCP 600  
yayınına ve yine ISBP 745 sayılı ICC yayının içerdiği uluslararası standart bankacılık 
uygulamaları prensiplerine uygun belge ibrazı yapabilmelidir. Alıcı; oluşturacağı akreditif 
metnindeki  şartlara istinaden yapılacak belge ibrazının ticari ilişkisine, ihtiyaçlarına, risk 
anlayışına uygun olmasını sağlayabilmelidir. 
 
Bankalar ise; ödeme taahhütlerini ve muhabir bankalar/müşterileri ve yurtdışındaki 
alıcı/satıcı firmalar karşısında itibarlarını ortaya koyarak aracılık ettikleri bu işlemlerde; 
tarafların ticari ihtiyacını uluslararası kurallar çerçevesinde doğru değerlendirerek açacakları 
akreditiflerin, açtıkları akreditiflerde sonradan yapacakları değişikliklerin ve nihayetinde ibraz 
edilen belgelerin akreditif ve UCP gereklerine uygun olup olmadığını tespit edebilmeleri  
kritik önemdedir 
 
Akreditif; geleneksel teminat olma özelliği yanında, gelişen ticaret yöntemlerinin getirdiği 
farklı ihtiyaçları da karşılama kabiliyetine sahiptir. Bunun için yapılması gereken; ticari 
ihtiyaca uygun olan özel akreditif türünü belirlemek ve buna uygun içerikte bir akreditif açılışı 
yapmaktır. Uygulamada; transferable, back to back,  red clause, revolving, silemt 
confirmation  ve standby l/c gibi kavramlarla anılan özel akreditif türleri, standart akreditif 
ilişkisine ek olarak gündeme gelen bazı farklı ticari ihtiyaçları gidermek üzere 
oluşturulmuştur.             
 
Örneğin; devredilebilir (transferable) bir akreditif sayesinde alıcı – satıcı yanında bir imalatçı 
veya tedarikçinin de yer aldığı bir ticari işlemde tüm taraflar adına gerekli banka taahhüdü 
güvencesinin yaratılması mümkündür. Başka bir işlemde satıcıya prefinansman sağlamak 
amacı ile akreditif bedelinin bir kısmının veya tamamının akreditif güvencesi altında peşin 
olarak ödenmesi mümkündür (Red clause l/c). Taraflar arasında var olan sürekli bir akreditif 
ilişkisinde akreditifin belli sürelerde ve miktarlarda kendini yenilemesi şartının eklenmesi ile 
(revolving l/c) operasyonel maliyetlerden  ve işgücünden tasarruf edilmesi sağlanabilir. 
Karmaşık belge ibrazının ve şartların gerekmediği durumlarda akreditifin sadece teminat 
özelliğinin ön plana çıkarılarak (standby l/c) kullanılması da mümkündür. Akreditif teyitsiz 
açılmasına rağmen satıcının “teyitli akreditif” ile çalışma isteğinin karşılanması “sessiz teyit – 
silent confirmation” yöntemi ile mümkün olabilmektedir.      
 
Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek 
akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat 
akreditif işlemlerini yürüten görevli bankacıların bu konulara ilişkin eğitimleri alarak bilgilerini 
tazelemeleri ve güncel tutmaları son derece önemlidir.   
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SEMİNERDE AKTARILMASI HEDEFLENEN KONULARDAN BAZILARI ŞUNLARDIR: 
 

 MT700 akreditif metni oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı konular;  

- Akreditifin vadesi ve yeri  
- Akreditifin geçerli olduğu banka ve kullanım yöntemi  
- Yükleme / boşaltma yerleri ve istenecek taşıma belgeleri       
- Mal tanımı / Incoterms 2010  
- İstenecek belgeler hakkında genel bilgilendirme  
- Özel şartlar  
- Genel noktalar 

                       

 Akreditiflerin ihbarı ve değiştirilmesi  

 Rezerv bildirim  

 Akreditifin finansal bir enstrüman olarak kullanımına yönelik olarak yapılacak iskonto 

işlemlerinin UCP kurallarına ve ICC resmi görüşlerine paralel olarak gerçekleştirilmesinin 

koşulları ve işleme ait riskler nelerdir?     

 Teminat akreditif adı ile anılan standby l/c ‘nin doğru kullanım alanları nelerdir? Standart 

bir akreditif işlemi ile karşılaştırıldığında satıcı ve alıcı yönüyle riskleri ve avantajları 

nelerdir?           

 Türkiye’de ve dünyada kullanımı yaygınlaşan transferable akreditiflerde dikkat edilmesi 

gereken noktalar. Bankalar açısından; akreditifin transferinde ve değişikliklerin 

iletilmesinde nelere dikkat edilmelidir?, transfer edilen her akreditif vesaiki incelenmeli 

midir?, transfer sırasında dikkate alınması gereken belgelere ilişkin şartlar vb. Firmalar 

açısından; ihracatçı ve/veya imalatçı-tedarikçi firmanın bu akreditif sayesinde sağlayacağı 

avantajlar, riskler. Alıcı firmanın bu akreditif türünü kullanmayı kabul etmekle üstlendiği 

riskler nelerdir? vb.       

 Back to back akreditif nedir? Hangi şartlar bu akreditif türünün kullanılması ihtiyacını 

ortaya çıkarır? Back to back akreditif ile transferable akreditif arasındaki farklılıklar ve 

benzerlik taşıyan noktalar.  

 Akreditif bedelinin bir kısmının ya da tamamının ödenmesi için kullanılan (red clause) 

şartlarda üstlenilen riskler nelerdir? Bu risklerin önlenmesi için kullanılacak yöntemler.  

 Sürekli akreditif ilişkisi gerektiren durumlarda operasyon ve işgücü maliyetini azaltmak 

adına kullanılan yenileme (revolving) şartlarının kullanımında nelere dikkat edilmelidir?  

 Akreditif teyitsiz açılmasına rağmen satıcının “teyitli akreditif” ile çalışma isteğinin 

karşılanması için “sessiz teyit – silent confirmation” yönteminin kullanılmasında nelere 

dikkat edilmelidir? Riskler nasıl azaltılabilir?      
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 Rambursman bankası (ödemeye aracılık eden hesap bankası) üzerinden taahhüt 

sağlanması (reimbursement undertaking) ve bu taahhüdün kullanımı.    

 MT710 mesaj türü ile açılan akreditiflerin ihbarı, teyit eklenmesi sırasında dikkat edilmesi 

gereken noktalar nelerdir? 

 


