
ABDURRAHMAN ÖZALP DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KONULARI  

 

ICC’NİN ULUSLARARASI TİCARET KURALLARI  

INCOTERMS  2020, UCP, ISBP, ISP98, URC 522, URDG 758, ISDGP, URDTT, eUCP, eURC, URR, BPO  

ICC’nin politika ve Uygulama Karar ve Dokümanları  

ICC Görüşleri, DOCDEX Kararları  

SERTİFİKALAR  

 CDCS- Certified Documentary Credit Specialist,  ICC onaylı Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası 

 CSDG-Certificate for Specialists in Demand Guarantees, ICC onaylı Uluslararası Garantiler Sertifikası 

SÖZLEŞMELER  

ICC Model Sözleşme Formlarının Kullanılması  

Sözleşmelere INCOTERMS’ in eklenmesi 

Sözleşmelere -ICC Mücbir Sebep (Force Majeur) ve İFA Güçlüğü (Hardship) maddesinin eklenmesi 

Sözleşmelere ICC Uyuşmazlık Mercilerinin eklenmesi  

UNIDROIT Prensipleri  

CISG (Contracts for the International Sale of Goods) – Viyana Sözleşmesi 

AKREDİTİF - İTHALAT  

Firma çalışanlarına teknik eğitim, CDCS* sınavına hazırlama, akreditif başvuru formunun hazırlanması, açılıştan 

önceki taslak (draft) metinlerin incelenmesi, banka ile iletişimde destek, değişiklik ve diğer yazışmalarda destek, 

süreçteki tüm sorulara cevap, problemli konuların çözümüne destek, gelen belgeleri incelemek, banka ve/veya 

müşteriden işlemle ilgili gelen tekliflerini değerlendirmek, Finansman konularına teknik destek (iskonto, iştira, 

kabul vs.). ICC’nin akreditiflere ilişkin uluslararası kuralları UCP 600, ISBP, ICC görüşleri, DOCDEX Kararları 

konusunda destek. İhtilaf hallerinde ADR, DOCDEX veya TAHKİM’e konusunda destek. 

AKREDİTİF - İHRACAT 

Firma çalışanlarına teknik eğitim, CDCS* sınavına hazırlama, gelen akreditif metinlerini inceleme, risk konularını 

belirleme, ihbar ve teyit konularına teknik destek sağlama, banka ile iletişimde destek, değişiklik ve diğer 

yazışmalarda destek, süreçteki tüm sorulara cevap, problemli konuları çözmek, belge hazırlama aşamasında 

destek, ibrazdan önce son kontrol, rezerv olması halinde uygulama belirlemek, ibraz sonra banka ve firma ile 

yazışmalarda ve ortaya çıkan sorunlarda destek, Finansman konularına teknik destek (iskonto, iştira, kabul vs.). 

ICC’nin akreditiflere ilişkin uluslararası kuralları UCP 600, ISBP, ICC görüşleri, DOCDEX Kararları konusunda 

destek. İhtilaf hallerinde ADR, DOCDEX veya TAHKİM’e konusunda destek. 

GARANTİLER / KONTRGARANTİLER / STANDBY  

Firma çalışanlarına teknik destek, CSDG* sınavına hazırlama, Garanti, kontrgaranti, standby ön ve başvuru 

formlarını inceleme ve görüş bildirme, uygun metinleri belirleme, metinleri her aşamada inceleme, okuma ve 

firmayı yönlendirme, banka ve firma ile yazışmalara destek sağlama, süreçte ortaya çıkan problemlere çözüm 

önerilerinde bulunmak. ICC’nin URDG-Uniform Rules for Demand Guarantees ve ISDGP-International Standard 

Demand Guarantee Practice kurallarını yorumlamak, ICC Görüşleri ve DOCDEX kararlarını yorumlamak  

VESAİK MUKABİLİ – MAL MUKABİLİ – PEŞİN – BPO    

Firma çalışanlarına teknik destek, baştan sona süreci idare etmek, süreçte ortaya çıkan sorunları çözme ve 

yazışmalarda destek, finansman tekliflerini değerlendirmede destek 

ICC UYUŞMAZLIK 

Akreditif, Garantiler, Kontrgarantiler, Standby ve diğer ödeme yöntemlerinde ortaya çıkan sorunlar için ICC 

Bankacılık Komisyonu, ADR, DOCDEX ve TAHKİM sürecinde destek sağlamak.  

YAPTIRIM KLOZLARI (SANCTION CLAUSES)  

Sözleşme, Akreditif, Garanti, Kontrgaranti ve Standby’larda yer alan veya alacak olan yaptırım klozlarının 

değerlendirilmesi ve görüş verilmesi  

ABDURRAHMAN ÖZALP  

ICC Türkiye Bankacılık Komisyon Başkanı 

ICC Merkez URDG &GUARANTEES TASK FORCE üyesi 

ICC Merkez Dijitalleşme ve Finansal Riske ve Suçlar Grup üyesi 

ICC Merkez DOCDEX eksperi  

 


