
 

 

 

ANY BANK BİR AKREDİTİFTE AMİR BANKANIN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE 
İLGİLİ BİR ICC GÖRÜŞÜ 
 
SWIFT 710 ile gönderilen 2 akreditif vardır.  
 

Applicant  ABC & CBA 

Beneficiary  XYZ 

Amount of LCs  USD 112,000/- and USD 131,000/- 

LC issuance dates January 30, 2018 and April 12, 2018 respectively 

Issuing Bank  Country F 

Advising Bank  Country W 

Second Advising Bank Country P 

Credits advised to beneficiary 
through their bankers located 
in Country P 

 

2 akreditifin 78 alanında şu bilgi var 
 “The issuer will effect payment under this credit to the accepting / negotiating 
beneficiary’s bank in accordance with their instruction upon receipt of the documents 
required fully complying with LC terms and conditions.” 
 
Lehtar 2 akreditifi aldıktan sonra toplam USD 
243,000 (the total amount of both LCs) sevkiyat yapar ve belgeleri bankasına teslim 
eder. Lehtarın bankası belgeleri akreditif şartına göre işleme alır ve akreditifte 
(mt710) belirtildiği gibi Amir bankanın D ülkesindeki ofisine gönderir.  Amir banka 
vadeleri SWIFT 998 ve ihbar bankaları aracılığıyla ihbar eder. Mesaj bilgileri 
aşağıdaki gibidir.   

Case No 1:  Case No.2 

LC No. 01  LC No: 02 

Amount: USD 112,000.00  Amount: USD 131,000.00 

Available by Negotiation with 
any bank  

Available by Negotiation with any bank 

Shipment Date: 6th March 2018  Shipment Date: 22nd May 2018 

Maturity Date: 04th July 2018  Maturity Date: 16-Aug-2018 

Shipment to Country D  Shipment to Country D 

Shipping documents sent to 
Country D 
office of issuing bank 

Shipping documents sent to Country D 
office of issuing bank 

Applicant Country D  Applicant Country D 

Issuing bank Country F  Issuing bank Country F 

Draft drawn on issuing bank  Draft drawn on issuing bank 

1.case de Amir banka rezerv bildirmemiş, sadece vade bildirmiştir.  

2.case de amir banka rezerv bildirmiştir ve vade bildirmiştir.  

Rezerv ve ret bildirisiyle ilgili tartışma yoktur. 

Lehtarın bankası 1.case altındaki poliçeli bedeli iştira eder. Vade geldiğinde Amir 

banka ödeme yapmaz. Mal çekilmiştir.  

Lehtarın bankası poliçeyi gönderir, birkaç akıbet sorar,  



 

 

12(c)’ye göre “Teyit bankası olmayan bir görevli banka tarafından belgelerin alınması veya 

incelenmesi ve gönderilmesi o görevli bankayı ibrazı karşılamakla veya iştira etmekle yükümlü 

kılmadığı gibi ibraz karşılama veya iştira eylemini de oluşturmaz.” 

Amir bankanın ödeme yükümlülüğü var mıdır? Lehtar banka faiz talep edebilir mi?   

ICC Görüşü: 

Verilen bilgilere göre 

1.case de Amir banka, görevi kapsamında hareket eden görevli bankayı ramburse 

etmek yoluyla ibrazı karşılamakla yükümlüdür,  

2.case de Amir banka lehtarın onayını almadan belgeleri Amire teslim etmişse ibrazı 

karşılamalıdır 

Vadesinde ramburse etmemişse geçen günler için faiz ödemelidir, böyle bir faize 

uygulanacak oran ve tutarı UCP’nin dışındadır.   

Abdurrahman Özalp 

www.abdurrahmanozalp.com  

http://www.abdurrahmanozalp.com/

