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410. URR’ye tabi bir “Rambursman Taahhütname” 

sinde hangi bilgilerin bulunması gerekir?   

 

Rambursman taahhütnamesinde taahhüdün şartları ile birlikte 

aşağıdaki hususların yer alması gerekir; 

i. Akreditif numarası ve Amir  Banka; 

ii. Rambursman Yetkisinin döviz cinsi ve tutarı;  

iii. Ödenecek ek tutarlar ve varsa tolerans; 

iv. Rambursman Taahhüdünün döviz cinsi ve tutarı; 

v.Herhangi bir ertelenmiş ödeme süresi dahil talebin 

ibrazı için son tarih; 

v. Amir Bankadan başkası ise Rambursman Taahhüt komisyonunu 

ödeyecek taraf.  Rambursman Bankası, talep edilecek tutardan 

düşeceği kendi masrafları varsa bunları da belirtmelidir. 

 

411. URR kapsamında rambursman taahhütnamesi altında 

bir ibraz kapalı olan bir güne rastlarsa ertesi iş gününe 

uzar mı? 

 

Bir Talebin ibrazı için şart koşulan son gün Rambursman 

Bankasının kontrollü dışındaki nedenlerden dolayı kapalı olduğu bir 

güne rastlarsa talebin son ibraz günü Rambursman Bankasının açık 

olduğu gelecek ilk güne uzar. 

 

412. URR’ ye tabi dönülemez rambursman yetkisi 

(içerisinde “Rambursman Taahhütnamesi” verilmesi 

istenen vs.) tek taraflı değiştirilebilir veya iptal edilebilir 

mi? 

 

Bir Dönülemez Rambursman Yetkisi Rambursman Bankasının onayı 

olmadan değiştirilemez veya iptal edilemez. 

i. Bir Amir Banka Dönülemez Rambursman Yetkisini 

değiştirdiği zaman evvelce Rambursman Taahhüdünü vermiş 

olan bir Rambursman Bankası bu değişikliği yansıtmak için 

kendi taahhüdünü değiştirebilir. Bir Rambursman Bankası kendi             

Rambursman Taahhüdünde değişiklik yapmama yolunu 

seçtiğinde bunu gecikmeksizin Amir Bankaya duyurmalıdır. 

ii. Dönülemez Rambursman Yetkisinde değişiklik yapan bir Amir 

Banka bu değişikliğe ilişkin bildiriminin tarihi itibariyle 

dönülemez biçimde bağlı olacaktır. 
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ii. Orijinal Dönülemez Rambursman Yetkisinin (veya evvelce 

kabul edilmiş Dönülemez Rambursman Yetkisi Değişikliklerini 

içeren bir Yetkinin) şartları, Rambursman Bankasının yapılan bir 

değişikliği kabul ettiğini Amir Bankaya bildirmesine kadar 

Rambursman Bankası için yürürlükte kalacaktır. 

iii. Bir Rambursman Bankası bir Dönülmez Rambursman Yetkisi 

Değişikliğini kabul veya red ettiğini Amir Bankaya bildirmelidir. 

Bir Rambursman Bankası kendi Rambursman Taahhüdünün 

Değişikliğine ilişkin kabul veya red bildirisini Talep Bankasından  

alıncaya kadar bir Dönülemez Rambursman Yetkisi Değişikliğini 

kabul veya red etmek zorunda değildir. 

 

413. URR’ ye tabi bir yetkiye istinaden verilen 

“Rambursman Taahhüdü” tek taraflı değiştirilebilir veya 

iptal edilebilir mi? 

 

Bir Rambursman Taahhüdü Talep Bankasının onayı olmadan 

değiştirilemez veya iptal edilemez. 

i.Rambursman Taahhüdünde değişiklik yapan bir Rambursman 

Bankası bu değişikliğe ilişkin bildiriminin tarihi itibariyle dönülemez 

biçimde bağlı olacaktır: 

ii. Orijinal Rambursman Taahhüdünün (veya evvelce kabul edilmiş 

Rambursman Değişikliklerini içeren bir Rambursman Taahhüdünün) 

şartları Talep Bankasının yapılan bir Rambursman Taahhüdü 

değişikliğini kabul ettiğini Rambursman Bankasına bildirmesine 

kadar Talep Bankası için yürürlükte kalacaktır. 

iii. Bir Talep Bankası bir Rambursman Taahhüdü Değişikliğini kabul 

veya red ettiğini Rambursman Bankasına bildirmelidir.  

 

414. URR kapsamında bir rambursman talebi hangi 

formatta gönderilmelidir? 

 

Talep Bankasının rambursman talebi tel gönderisi (swift, teleks vs) 

veya orijinal mektup olabilir. Rambursman bankası şifre veya imza 

isteyebilir. Tel gönderisi için posta teyidi gönderilmez. Bu yüzden 

bir çifte rambursman söz konusu olursa talep bankası sorumlu olur.  

 

415. URR kapsamında bir rambursman talebinde 

bulunması gereken asgari standartlar nelerdir?  

 

Rambursman talebi uygun bir fortmat ile gönderilmeldir. Örnek: 

SWIFT MT 742  formatı veya şifreli bir teleks kullanılabilir. 

Akreditifin numarası ve Amir Banka açıkça belirtilmelidir,  
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Talep edilen ana para, ek tutarlar ve masraflar ayrı ayrı 

gösterilmelidir, 

Talep Bankasının Amir Bankaya gönderdiği ödeme, ertelenmiş 

ödeme, kabul veya iştira bildiriminin bir kopyası olmamalıdır. 

Örneğin; MT 754  mesajı gönderilmemelidir. 

Birden fazla talep bir mesaj veya mektupta gönderilmemelidir. Ayrı 

ayrı olmalıdır.  

Rambursman Taahhüdü varsa bu Taahhüdün şartlarına uygun 

olmalıdır. 

Rambursman Bankası üzerine vadeli poliçe çekilmesi durumunda 

Talep Bankası poliçeyi 

Rambursman Talebi ile birlikte işleme alması için Rambursman 

Bankasına göndermeli ve akreditifte ve/veya Rambursman 

Taahhüdünde öngörülüyorsa talebinde aşağıdaki hususlara yer 

vermelidir:  

Malların ve/veya hizmetlerin genel tanımı,  

Menşe ülke,  

Varış yeri / hizmet yeri  ve işlem mal sevkiyatını kapsıyorsa;Sevk 

tarihi, Sevk yeri. 

Talep Bankaları bir ödemenin, kabülün veya iştiranın rezerv altında 

veya bir kefaletname/taahhütname karşılığında yapıldığını 

Rambursman Talebinde belirtmemelidirler.   Rambursman bankası 

bunlarla ilgilenmez. Talep bankası ya rambursman talebinde 

bulunmalı veya bulunmamalıdır. Buna kendisi karar vermelidir. 

Sorumlu kendisi olur.  

Talep Bankası URR maddelerindeki hükümlere uymadığı sürece 

rambursman bankası herhangi bir işleme almama olayından veya 

işlemde olacak gecikmeden doğabilecek sonuçlardan dolayı 

yükümlülük ve sorumluluk üstlenmez. 

 

416. URR kapsamında rambursman talebi ne kadar süre de 

karşılanmalıdır? 

 

Rambursman Bankaları, talepleri işleme almak için Rambursman 

Talebinin alındığı günü izleyen üç banka iş gününü aşmamak üzere 

makul bir süreye sahiptirler. Bu süre içerisinde karşılanması 

gerekir.  

 

417. URR kapsamında banka çalışma saatleri dışında 

rambursman talebi alınabilir mi?  

 

Evet, alınabilir ancak banka çalışma saatleri dışında alınan 

Rambursman Talepleri bir sonraki banka iş gününde alınmış sayılır. 
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418. URR kapsamında bir rambursman talebinde ön ihbar 

süresi nasıl dikkate alınır? 

 

Amir Banka, hesabına borç kaydının önceden ihbarını istemiş ise bu 

önihbar süresi Rambursman Talebinin alındığı günü izleyen üç 

banka iş gününü aşmayan (makul bir süre)  işleme alma süresine 

ek olur. 

 

Örnek; 

Akreditifte ve Rambursman Yetkisinde Ön ihbar süresi 2 iş günü 

olarak belirtilmiş ve rambursman bankası ile talep bankası bunu 

kabul etmiş olsun.  

 

Rambursman bankası çalışma saatleri        :  

9:00 ve  18.00     

Rambursman talebinin alındığı gün ve saat:  

6 Şubat 20XX Cuma  18:45 

Ödeme günü : 

16 Şubat 20xx       

Pt Salı Çarş. Perş. Cuma  C.tesi Pazar  

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22   

 

 

419. URR kapsamında rambursman bankası talebi 

karşılamayacaksa ne kadar sürede bildirimde 

bulunmaldır? 

 

Rambursman bankası talebi karşılamayacaksa en hızlı yol ile 

talebin alındığı günü izleyen üçüncü        banka iş günü (artı ön 

ihbar vs.sure) içerisinde amir banka ve talep bankasına neden 

belirterek bildirimde bulunmalıdır. 

 

420. URR kapsamında rambursman bankası eski valörlü 

(back value) talepleri karşılamak zorunda mıdır? 
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Hayır, rambursman bankaları talep bankasından gelen back value 

(Rambursman Talebinin tarihinden önceki bir tarihin valör tarihi 

olarak verilmesi) isteklerini işleme almak zorunda değildirler.  

 

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 

 

 

 

 

 


