
 

 

BİR TAHSİL İŞLEMİNDE POLİÇE VE BANKA AVALİ KONUSUNDA BİR ICC GÖRÜŞÜ 

3 temmuz 20xx de USD 38,775.20 tahsil belgeleri gönderi bankası tarafından tahsil bankasına gönderilir. 

Tahsil talimatı üzerinde aşağıdaki bilgiler vardır.  

Please confirm due date by Tested/Authenticated SWIFT. 

Documents to be delivered against acceptance.  

Please acknowledge receipt of documents.  

This collection will be subject to URC 522. 

27 Temmuz 20xx tahsil bankası şu mesajı gönderir: 

“on DA basis under the avalised draft”.  

Tahsil bankası bir mesaj ile vadenin bildirilmesini ister ayrıca ilk defa şu şekilde avalden bahseder “make 

sure that the advice of acceptance is avalised by your good office”. Ilk tahsil talimatında aval’den 

bahsedilmemiştir.  

24 Eylül 20xx de tahsil bankası şu mesajı gönderir: 

 “We want to confirm the acceptance of draft by drawee, their signature on draft. This is to be paid by 

November 23, 2020. This has been avalized by us.” 

Vade geldiğinde ödeme yapılmaz. Tahsil bankası avalini inkar eder, teyidinin tahsilata ilişkin olduğunu, alıcı 

ödeme yaparsa ödeme yapacağını bildirir, onların talebine istinaden avali teyit etmesinin banka 

yükümlülüğü anlamına gelmediğini söyler.   

Bu tartışma bir kaç mesaj ile devam eder. Tahsilin URC 522’ye tabi olduğu ve 522’nin hiç bir yerinde bir 

garantiden bahsedilmediğini belirtir. Ayrıca yazışmaların zaten mt999 gibi bilgilendirme mesajlarıyla 

yapıldığını dolayısıyla şifreli mesaj kullanılmadığını, sadece imzaları aval ettiklerini, ödemeyi etmediklerini 

ileri sürer. Poliçede kimin imzası varsa onun ödeme taahhüdü olduğunu, kıymetli evraklarda böyle 

olduğunu, kendilerinin poliçe üzerinde fiziki imzaları bulunmadığını belirtirler. Kısaca, 24 Eylül de 

gönderdikleri mesajlarının  kendileri için ayrı bir ödeme taahhüdü doğurmadığı iddiasındadırlar.   

ICC ‘den görüş talep edilir.  

 

ICC Görüşü: 

Tahsil bankasının 24 Eylül tarihli mesajında açıkça aval verildiği bilgisi vardır. Aval verildiği görüldüğüne göre 

Alıcının ödeme yapmaması halinde tahsil bankasının poliçeyi vadesinde yerel hukuka uygun ödemesi 

gerekirdi. Herhangi bir faiz talebi ve oranı URC 522 sayılı kuralların kapsamı dışındadır.   

 

Abdurrahman Özalp  

ICC Bankacılık Komisyon Başkanı  

 

Sorumluluk Alınmaması :  

Bilgi amaçlıdır, gerçek işlemlerde orijinal kural ve görüşlerin esas alınması gerekir.  

Önceki görüşleri www.abdurrahmanozalp.com sitesinde bulabilirsiniz.  917 


