
www.abdurrahmanozalp.com 

 

www.abdurrahmanozalp.com 

 

 

210. Teyitli akreditiflerde ibraz yeri neresidir? 

 

Akreditifte özel bir şart yoksa teyit bankası ve amir bankanın 

gişeleridir. 

 

211. Serbest kullanımlı (freely available) bir akreditifte 

ibraz yeri neresidir? 

 

Serbest kullanımlı (freely available) bir akreditifte ibraz yeri amir 

bankanın gişeleri dahil olmak üzere herhangi bir yerdir.  Akreditifte 

ibraz yeri için “available with any bank” kullanılmışsa ibraz yeri 

amir bankanın gişeleri dahil olmak üzere herhangi bir bankadır, 

eğer ibraz yeri için “available with any bank in Turkey” 

kullanılmışsa ibraz yeri amir bankanın gişeleri dahil olmak üzere 

Türkiye’deki herhangi bir bankadır.   

 

212. İbraz amir banka, görevli banka veya teyit bankasının 

herhangi bir şubesine yapılabilir mi? 

 

Hayır, akreditifte belirtilen şube veya departmana yapılmalıdır. 

Akreditifte ibraz için özellikle bir adres veya departman 

gösterilmişse ibrazın o adres veya departmana yapılması gerekir. 

 

213. İbraz en son ne zaman yapılmalıdır?  

 

UCP 600’ın 29.Maddesinin a fıkrası haricindeki durumlar dışında bir 

ibrazın lehtar tarafından veya lehtar lehine en geç ibraz için son 

tarih (expiry date) veya bu tarihten önce yapılması gerekir.  

 

MT 700 Issue of a Documentary Credit  

Sender : SANAYESAXXX  

SANA BANK  - YEMEN      (Amir bankanın bulunduğu yer) 

Receiver : RANATRISXXX           

RANA BANK - TURKEY  

. 

. 

31D: Date and Place of Expiry  

Date : 30 November 2009 TURKEY  (ibraz yeri)  

.             

. 

41A: Available With …By …  

RANATRISXXX  

RANA BANK A.S.   

ISTANBUL TURKEY     (Görevli bankanın bulunduğu yer)                
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BY PAYMENT                        ibraz yeri 

 

Yukarıdaki örnekte ibrazın en geç 1 Aralık 2009’da RANA BANK’ın 

İstanbul şubesine yapılması gerekir. 30 Kasım 2009 Pazartesi 

bayram günüdür, bu nedenle ibrazın en geç ertesi iş günü olan 1 

Aralık 2009’da yapılması gerekir.  

     

214. Lehtar dışında bir tarafın ibraz yapması mümkün 

müdür? 

 

Evet, bir ibraz lehtar adına başkası tarafından yapılabilir. Bu lehtar 

adına hareket eden bir temsilci, vekil, banka veya navlun 

komisyoncusu olabilir.   

 

215. İbraz lehtar dışında biri tarafından yapılırsa ret 

bildirisi kime gönderilmelidir? 

 

İbraz uygun değilse ve reddedilmesi gerekiyorsa ret bildirisinin 

ibrazın alındığı tarafa yapılması gerekir.  

 

216. İbraz görevli banka, teyit bankası veya ihbar bankası 

dışında bir banka veya kişiden gelirse ret bildirisi nereye 

yapılmalıdır? 

 

İbrazın alındığı taraf yukarıdakilerden farklı bir banka veya kişi olsa 

bile ret bildirisinin ibrazın alındığı tarafa yapılması gerekir.  

 

217. Görevli bankanın olduğu bir akreditifte veya teyitli bir 

akreditifte ibraz direkt olarak amir bankaya yapılabilir 

mi? 

Evet, yapılabilir. Akreditif özellikle yasaklamamışsa görevli banka 

veya teyit bankasının “by-pass” edilmesi mümkündür? 

 

218. Görevli banka veya teyit bankasının “by-pass” 

edilmesi halinde ibraz eden bu bankalara ibraz yapma 

hakkını kaybeder mi? 

 

Hayır, kaybetmez. Bu bankaların “by-pass” edilerek amir bankaya 

ibraz yapılması bu bankalara ibraz yapılmasını engellemez. Amir 

bankaya yapılan ibrazın amir banka tarafından karşılanmaması 

halinde ibraz süreleri müsaitse ibraz eden amir banka tarafından 

kendisine iade edilen belgeleri veya yeni bir takım belgeyi görevli 

veya teyit bankasına ibraz edebilir. 
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219. Görevli veya teyit bankasının “by-pass” edilerek amir 

bankaya ibraz yapılması halinde amir bankanın bu 

bankalara bilgi vermesi gerekir mi? 

 

Görevli veya teyit bankasının “by-pass” edilerek amir bankaya ibraz 

yapılması halinde amir bankanın bu bankalara bilgi verme 

mecburiyeti yoktur, ancak güvenlik açısından ibrazı karşılamadan 

önce bu bankalar ile temasa geçmesi ve bu bankalara bir ibraz 

yapılıp yapılmadığını öğrenmesi önemlidir. Bu şekilde bir uygulama 

önerilir.    

 

MADDE 7 

 

220. Amir bankanın yükümlülükleri nelerdir? 

 

UCP 600’e göre amir bankanın yükümlülükleri; 

Akreditifte istenen belgelerin görevli banka veya amir bankaya 

ibraz edilmesi ve belgelerin uygun bir ibrazı oluşturması halinde 

amir bankanın ibrazı karşılaması gerekir, eğer akreditif 

i. amir banka nezdinde ibrazda ödeme, vadeli ödeme 

taahhüdüne girme veya kabul yöntemi ile kullanımda ise; 

ii. bir görevli banka nezdinde ibrazda ödeme yöntemi ile 

kullanımda ise ve görevli banka ödeme yapmaz ise; 

iii. bir görevli banka nezdinde vadeli ödeme taahhüdüne 

girme yöntemi ile kullanımda ise ve görevli banka vadeli ödeme 

taahhüdüne girmez ise veya vadeli ödeme taahhüdüne girdiği 

halde ödeme vadesinde ödeme yapmaz ise; 

iv. bir görevli banka nezdinde kabul yöntemi ile kullanımda ise 

ve görevli banka üzerine çekilen bir poliçeyi kabul etmez ise veya 

üzerine çekilen bir poliçeyi kabul ettiği halde poliçenin vadesinde 

ödeme yapmaz ise; 

v. bir görevli banka nezdinde iştira yöntemi ile kullanımda ise 

ve görevli banka tarafından iştira yapılmaz ise. 

a. Amir banka akreditifi açtığı an itibariyle geri dönülmez biçimde 

ibrazı karşılama ile yükümlü olur. 

b. Amir banka uygun bir ibrazı karşılayan veya iştira eden ve 

belgeleri kendisine gönderen görevli bir bankayı ramburse 

etmekle yükümlü olur. Bir kabul veya vadeli akreditif altında 

görevli bankanın erken ödeme (iskonto) yaptığına veya satın 

aldığına (iştira) bakılmaksızın uygun ibrazın bedelinin 

rambursmanı vadede sağlanır. Amir bankanın görevli bankayı 

ramburse etme taahhüdü amir bankanın lehtara karşı olan 

taahhüdünden bağımsızdır. 
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Kaynak :    

“AKREDİTİF, RİSKLER VE UCP, Tüm Sorular ve Cevaplar” kitabı  

 Abdurrahman Özalp, Türkmen Kitabevi, 910 sayfa,  

 1500 adet soru/cevap 

 

 

 

 
 

 

Sorumluluk alınmaması: Her işlem kendi özel şartlarında 

değerlendiridiğinden dolayı buradaki bilgilerin kullanılmasından 

dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bilgi amaçlıdır 

 

 

 

 

 


