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DI!  T"CARETTEK"  R"SKLER - XXII 
STANDBY AKREDİTİFLER İÇİN ISB 98 KURALLARI 

Ticari akreditifler; şartlar yerine getiril-
diğinde gerekli benkeler bankaya ibraz 
edildiğinde,  belgeler akreditif koşulları-
na uygunsa para ödemesi yapılır. Diğer 
bir ifade ile işler kurallar gereği tam 
yapılırsa para ödenir. Ancak StandBy 
akreditiflerde ise durum tersine işler. 
Sözleşme konusu işler veya taahhütler 
yapılmadığında standby para ödemesi-
ni yapar.

ISP 98 KURALLARI (ÖZET) 
Standby akreditif konusundaki 
Abdurrahman Özalp’ın kendi makalesi-
ni geçen ay payla"tı#ımızda özetle; 

"eklindeki açıklamarımız yer almı"tı. 

Bu ayki yazımızda ise Standby Akre-
ditiflere ili"kin uluslararası kuralların ne 
oldu#unu anlatan; 

ISB 98 KURALLARI  INTERNATIONAL 
STANDBY  PRACTICE 98

Özet açıklamarına yer verece#iz.

Aralık 2020 ayında ICC (International 
Chamber and Commerce) Türkiye 
Bankacılık Komisyon Ba"kanı,    
Abdurrahman Özalp’ın
kaleminden yayımlanan Standby 
Akreditiflere ili"kin makalenin devamını 
sizlerle payla"ılmaktadır. 
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Genel Prensipler
ISP 98 kuralları standby’lara uygulanır.(1.01)
Bir standby’ın ISP98 kurallarına tabi olması için standby’da 
belirtilmesi gerekir.
         Subject to the ISP98
Standby’da belirtmek kaydıyla bazı ISP98 maddeleri uygu-
lama dı"ı bırakılabilir.
         Article 3.08 is not applicable
Bir standby ISP98 ile birlikte ba"ka kurallarada tabi kı-
lınmı" ise çatı"ma durumunda ISP98 geçerli olur.( 1.02)
Standby ‘da ISP98’in ın bazı maddeleri uygulama dı"ı 
bırakılmamı"sa veya de!i"tirilmemi"se  a"a!ıda belir-
tilenlerin tümü bu kurallara ba!lı olarak idare edilirler. 
(1.04)
Bunlar;
Standby’ açanın lehtar’ ın (standby ‘ kullandı#ı ölçüde) 
ihbar edenin, teyit edenin görev kabul eden ve açılı" tali-
matı veren veya bu kuralları  kabul eden amir’in  diger 
sözle"meleri  Standby’ın kendisi  teyit, ihbar, bildirim, de-
#i"iklik, devir, açılı" teklif formu di#er ilgili  taahütnameler. 

ISP98’in kapsamadı#ı konular;
Standby’ın açanın yetkisi (ISP98 yetkiye bakmaz)
Standby’ın açılması için gerekli formaliteler (imzalı yazı 
vs.)

Tazmin’de öne sürülen savunmalar.(sahtecilik, kötüye 
kullanma vs.) 1.05) Standby açıldı!ı andan itibaren; 
(1.06) 

Dönülemezdir, Ba#ımsızdır, Belgelere dayalıdır, Ba#layıcı 
bir taahüttür. Bu hususları standby’da belirtmeye gerek 
yoktur. Standby açıldı#ı ve de#i"iklik yapıldı#ı andan iti-
baren açan için ba#layıcıdır. Standby’ı. açan kendi ba"ına 
iptal edemez, de#i"tiremez. !ptal ve de#i"ikli#e muhatap 
ki"inin onayı gerekir. Standby’i açanın taahüdü ba#ımsız-
dır.  
Yani,
      Rambursman sa#layamadım,
      Lehtar alaca#ı hak etmemi",
      Rücu edilen anla"ma veya i" konusu bunu gerektir-
miyor,
      Bilgim dahilinde de#ildi gibi gerekçeler ile yükümlü-
lüklerinden kaçamaz. 

Standby’i açanın yükümlülü#ü belgelere dayalıdır. Belge-
lerin ibraz edilmesi ve dı" görünü" itibariyle incelenmeleri 
gerekir. Standby veya de#i"iklik için amir yetki verse de 
vermese de, Standby veya de#i"iklik lehtar tarafından 
alınsa da, alınmasa da Standby ve de#i"iklik için komisyon 
alınsa da alınmasa da Standby açan; açılı" veya de#i"iklik 
yaptıktan sonra tamamen sorumludur.

Standby açanın amir ile olan ili"kisi lehtarla olan ili"ki-
sini etkilemez. (1.07) Amir ve Lehtarın standby açan ile 
ili"kisi ayrı ayrıdır, yani ba#ımsızdır.
Standby açanın sorumlu olmadı!ı durumlar; (1.08)
     Standby konusu i"in yapılmaması veya eksik yapılması
     Evrakların sahte olması, yanlı" olması ve di#er etkileri   
     Kendisi tarafından veya belirledi#i biri tarafından seçil-
mi" olsa bile bir ba"kasının hareketinden
     Açılı" yerinde uygulamada olan veya standby da seçi-
len kurallardan ba"ka kural  veya kanunlardan  

Tanımlar   (1.09)
Elektronik ibraz.  (1.09c)
Elektronik ibraza stanby’da izin verilmi" olması 
gerekir. !braz ortamının standby’da belirtilmedi#i 
durumlarda, talebin ka#ıt ortamında yapılması ge-
rekir.(3.06). Bankaların, "ifreli teleks veya SWIFT ile 
gönderdi#i talep ka#ıt ortamında             yapılmı" 
sayılır. 
Elektronik ortamda iletilen bir belge ka#ıda basılsa 
bile ka#ıt ortamında yapılmı" sayılmaz.
Standby’ açan kendi yetkisinde bundan feragat 
edip elektronik bir talebi kabul edebilir. (3.11) 

Elektronik kayıt;
      Maddi bir ortama kaydedilmi" ve istendi#i 
zaman elde edilebilir olmalıdır. 
       Örnek; diskette olabilir.
       Herhangi bir sisteme elektronik olarak aktarı-
labilmesi gerekir.  
       Uygunluk için istendi#i zaman do#rulanabil-
meli ve incelenebilmelidir. 

Elektronik kaydı do!rulama;

Genel kabul görmü" yöntemler("ifre, imza  vs.) 
ile elektronik kaydın göndericisinin, alıcısının, 
içeri#inin, bütünlü#ünün  ve hatalarının  görüle-
bilmesidir.  

Elektronik imza,
     Elektronik biçimdeki  harfler, i"aretler, sayılar ve 
di#er sembollerdir.
     Elektronik kayda ili"tirilmi" ve mantık ili"kisi 
kurulmu" olması gerekir.
     Elektronik kaydı do#rulamak amacıyla bir tara-
fın kullanması gerekir. 

Elektronik kaydı alma;
    Elektronik kaydın standby’da belirlenen yön-
temle alınabilmesi, i"lenebilmesi  gerekir.
Elektronik kaydın standbyda belirlenen yöntem 
dı"ında gönderilse bile alan tarafından elde edile-
bilir olması gerekir.
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Gereksiz ifadeler;
- Unconditional or abstract 
- Absolute 
- Primary
- Payable from the issuer’s own funds  
- Clean or payable on demand 
- Kullanılmaması gereken ifadeler; 
- and/or

Standby’da kabul edilecek anlamları;
- Sadece istenen belgeler kar"ılı#ı ödemeli
- Dönülemez
- Ba#ımsız
- Ba#ımsız
- Sadece istenen belgeler kar"ılı#ı ödemeli 
- Kullanılırsa kabul edilecek anlamı; 
- !kisinden biri veya her ikisi

Kullanılırsa dikkate alınmayacak ifadeler;
Callable, divisible, fractionable, indivisible, transmissible

- Assignable
- Evergreen
- Reinstate 
- Revolving 

- Temlik edilebilir
- Sürekli
- Yeniden geçerli
- Rotatif  

Sadece kar"ılarındaki anlamlar ile dikkate alınacak ifadeler;

Yükümlülükler
Standby açan, dı" görünü" itibariyle uygun gözüken bir ibrazı zamanında kar"ıla-
mak zorundadır. (2.01a) Kar"ılama ifadesinin nın anlamı;

!braz da ödeme yapmak.
Üzerine çekilen poliçeyi kabul etmek, 
Kabul edilen poliçeyi vadesinde veya sonrasında ibraz üzerine hamiline ödemek
Vadeli ödeme taahüdüne girmek ve vadesinde ödemek. 
Rücu hakkı olmaksızın ibrazda ödemek suretiyle i"tira etmek, (sight poliçenin amir 
üzerine düzenlendi#i durumlarda olur, vadeli poliçede olmaz.)

Standby’a teyit veren, dı" görünü" itibariyle uygun gözüken bir ibrazı zamanında 
kar"ılamak zorundadır. 

Kar"ılama (honour) ifadesinin nın anlamı;
 !braz da ödeme yapmak.
 Üzerine çekilen poliçeyi kabul etmek, 
Kabul edilen poliçeyi vadesinde veya sonrasında ibraz üzerine hamiline ödemek
Vadeli ödeme taahüdüne girmek ve vadesinde ödemek. 
Rucu hakkı olmaksızın ibrazda ödemek suretiyle i"tira etmek, (sight poliçenin açan  
üzerine düzenlendi#i durumlarda olur, vadeli poliçede olmaz.)

Zamanında ifadesinin anlamı;
!zin verilen süre içerisinde !braz edilen belgeleri incelemek, kar"ılamak veya             
reddetmek, Standby’ a teyit veren, ibrazın mutlaka kendisine yapılması gerekti#ini 
teyidinde belirtmesi gerekir. Belirtmezse standby’ açanın kar"ılamadı#ı talebi kar"ı-
lamak zorundadır. Standby’ açan teyit verenin kar"ılamadı#ı talebi kar"ılamak zo-
rundadır. Standby’da ibrazın teyit bankasına yapılaca#ı yer alsa bile açan her zaman 
sorumludur. Standby da ödeme için bir para birimi belirlenmi"se, ödemenin o para 
cinsinden yapılması gerekir. Standby da ödeme için altın vs.teslimatı öngörülmü"se, 
altın vs.’nin teslim edilmesi gerekir.

Standby da ödeme için bir yöntem belirlenmemi"se, standby’in para cinsinden 
anında kullanılabilir fonlarla ödeme yapılmalıdır. Standby açanın "ubesi, ajansı veya 
bürosu  farklı bir ki"idir, sorumlulu#u sadece kabul etti#i  görevle sınırlıdır. (2.02) 

Standby’da  açıkça “not issued” veya “not enforceable” ifadeleri yoksa o standby 
açanın kontrolunden çıktı#ı anda açılmı" sayılır.  (2.03)
Not available, Not operative, Not e$ective vb. !fadeler standby’ ın açılı"ını etkilemez. 
Standby açılmı" sayılır. 

Bir standby  
   • !hbar etmek
   • !braz almak
   • Devir yapmak
   • Teyit etmek
   • Ödeme yapmak
   • !"tira etmek
   • Vadeli ödeme taahü-
düne girmek
   • Poliçe kabul etmek 
üzere bir ki"iyi görevlen-
direbilir. (2.04a) Görev-
lendirilen ki"inin mutlaka 
banka olması gerekmez.

Görevlendirilen ki"i 
sadece aldı#ı görev 
için sorumludur. 
(2.04b) 
Standby’da i"tira(negotia-
tion) için görevlendirilen 
ki"i ibraz edilen belge-
leri satın alma yetkisine 
sahip olur. Standby 
kendisi i"tira edilebilir 
bir enstruman de#ildir, 
ancak belgeleri (poli-
çe olabilir) i"tiraya izin 
verdi#inde i"tira standby’ı 
olur. Bu durumda görevli 
ki"i ibraz edilen evrakları 
i"tira edebilir, yani satın 
alabilir ve açan taraf-
tan veya duruma göre 
teyit verenden ramburse 
olur. Vadeli bir i"lemde 
de vadesinden önce 
evrakları iskonto ederek 
satın alabilir, vadesinde 
ramburse olur. 
Standby açıkça serbest 
i"tiralı (free negotiable) 
oldu#unu belirtmiyorsa, 
i"tira sadece görevli ki"i 
ile sınırlıdır.

Görevlendirilen ki"i, 
kendisine görev veren 
tarafı ba#layıcı ha-
rekette bulunamaz. 
(2.04c)
Görevli ki"i sadece ihbar 
için görevli ise sadece 
ihbar yapabilir. !"tira veya 
ödeme yetkisi yoktur. !h-
bar için görevli ki"i yanlı" 
ihbar yaparsa kendisi 
sorumludur, görev veren 
sorumlu olmaz. Görevli 
olmayan ki"inin yüklen-
di#i taahhütler kendisini 
ba#lar.
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Bir ihbar yapılmayacaksa ihbarı isteyen tarafa makul bir 
zamanda bildirilmelidir. (2.05)
Bir ihbarda ihbarın eksik oldu#u veya henüz do#rulanmadı#ı be-
lirtilmiyorsa, bir ihbar  yapıldıktan sonra, görünü"te do#ru oldu#u  
ve alındı#ı gibi gerçe#i yansıttı#ı  kabul edilir. (2.05) 
Bir ihbarın görünü"te do#ru olması demek;
      SWIFT ile gönderilmi"se gerekli protokollere  uyuldu#u,
      Telex ile gönderilmi"se  "ifreli oldu#u ve "ifrelerin çözüldü#ü,
Mektup ile gönderilmi"se imza sirküllerinden kontrol edildi#i 
ve do#rulandı#ı anlamındadır.  Bir ihbarın alındı#ı gibi gerçe#i 
yansıtması demek; Alınan metnin hiç bir de#i"ikli#e u#ratılmadan, 
orijinal "ekliyle iletildi#i anlamındadır. Bu husus özellikle metnin 
yeniden yazılması durumlarında önemlidir. Harf hataları, satır, 
paragraf atlamaları vs. olabilir.   SWIFT, Telex gibi otomatik print 
veren sistemlerde bu hatalar daha az olmakla birlikte farklı karakter 
basılması, sıkı"ma vb. olabilir.
Bu tür hatalardan ihbar bankası sorumlu olur.  Açan tarafı ba#la-
maz.
Otomatik de#i"iklik; bir standby’da izin verilen hususların ko"ullar 
olu"tu#unda kendili#inden devreye girmesi gibi yorumlanabilir. 
Yani standby’da belirtilen hususlar için ayrıca de#i"iklik  yapılma-
dan o de#i"ikliklerin kendili#inden  yapılmasıdır.  
Örnek : vade bitiminde 1 yıl uzar
         2.kullanımdan sonra tutar kalan bakiye için %50 azalacaktır. 
         Her kullanımdan sonra kalan bakiye %50 artacaktır.
         (Bu de#i"iklikler belli konular ile sınırlı de#ildir)
“Otomatik De#i"iklik” "artı yok ise ;
 Kontrolünden çıktı#ı anda  standby açanı,
 Kontrolünden çıktı#ı anda teyit edeni  ba#lar.
 Teyit eden, teyit eklemedi#ini belirtirse de#i"iklik kendisi-
ni ba#lamaz. 
 Lehtar kabul etmi"se, lehtarı ba#lar.
 Kabul, de#i"ikli#e uygun belgelerin ibrazı ile
Kabul, de#i"iklikten önceki duruma uygun olmayan belgelerin 
ibrazı ile  
    veya
 ihbar eden ki"iye mesaj, mektup vs. ile yapmalıdır. 
Bir de#i"ikli#in açanı, teyit vereni veya lehtarı ba#laması için ami-
rin onayına gerek yoktur.
 Kısmi kabul olmaz, ret anlamındadır.   
 Tüm de#i"iklikler aynı ki"iye ihbar edilmelidir.
Standbay açan de#i"iklikten önceki görevlendirme dahilinde ki 
hareketlerden sorumludur. Standby açanın otomatik uzatımı dur-
duran mesajı zamanında göndermesi gerekir, yoksa görevli ki"inin 
görevlendirme dahilinde yapaca#ı hareketlerden sorumlu olur.

!braz
Standby’da ibrazın yapılması gereken    
      Yer "ehir, ülke vs.
      Zaman,
      Mekan birim, kat, oda, istasyon, muhaberat, posta kutusu, 
departman, bölüm vs.
       Ki"i,
       Ortam elektronik, ka#ıt vs. belirtilmelidir.   

Yukarıdakiler standby’da belirtilmi"se ibrazın bu "artlara uygun 
yapılması gerekir. 
Yoksa, ibrazın bundan sonra açıklanacak olan kurallara göre yapıl-
ması gerekir.
!brazı olu"turan eylem;  !brazın olu"ması için standby’da istenen 
belgelerden birinin ibraz edilmi" olması yeterlidir. Tüm belgeler 
ibraz edilmemi"se bile ibraz yapılmı" sayılır. 

Kimlik belirleme;
!braz, ilgili oldu#u standby’ın kimli#ini belirt-
mesi gerekir 
       Referans, açanın ismi ve yerinin belirtil-
mesi gerekir
        veya 
        standby aslı veya kopyasının ibraza 
ili"tirilmesi gerekir.
        !braz kimlik belirleme tarihinde yapıl-
mı" sayılır.      
        !braz nereye ve kime yapılacak;
Standby’da belirtilen yer ve mekana yapılır, 
yoksa ISP98 de genel kurallara göre yapılır.  

ISP 98 in ibraza ili"kin genel kuralları;
       Standby’ açana ibraz açılı"ın yapıldı#ı i" 
yerine yapılır.
       Teyit verene ibraz  teyidin verildi#i i" 
yerine yapılır.
        Mekan belirtilmemi"se; 
        • Standby’da beliritlen genel posta    
           adresine
        • !braz yerindeki haberle"me servisine
        • !braz yerindeki görünürde yetkili  
           ki"iye
Standby’in açılı"ından sonra ve vadesinden 
önce yapılan ibraz zamanında yapılmı" 
sayılır. (3.05) Mesai bitiminden sonra yapılan 
ibraz ertesi i" günü yapılmı" sayılır. !braz 
standby’da belirtilen ortamda yapılmalıdır. 
Elektronik, ka#ıt vs. Hiçbir ortam belirtilme-
mi"se ibraz ka#ıt ortamında yapılmalıdır. 
!braz sadece bir talepten olu"uyorsa, yani 
belge yoksa; 

           SWIFT, "ifreli teleks vs. "ifreli araçlarla 
gelen talep uygun sayılır.

Standby açan kendi yetkisinde ka#ıt olma-
yan bir ibrazı kabul ederse uygun sayılır. 
Elektronik ortamda iletilen belgeden alan 
ki"i ka#ıt belge üretse bile ka#ıt ortamında 
ibraz sayılmaz. Elektronik ortamda yapılan 
ibrazın alan tarafından do#rulanabilmesi(-
verify) gerekir. Her bir ibraz veya tekrar ibraz 
ayrı ayrıdır, di#er durumlardan etkilenmez.   
(3.07) Uygun bir ibrazın kar"ılanmaması, 
di#er ibrazların da kar"ılanmayacakları an-
lamına gelmez.  Uygun olmayan bir ibrazın 
kar"ılanması, di#er uygun olmayan ibrazla-
rında kar"ılanaca#ı anlamına gelmez.

“Kısmi talep yasaktır” ibaresi varsa ibraz 
tamamı için bir defada yapılır, yoksa daha az 
bir tutar için yapılabilir. “Çoklu talep yasak-
tır”ibaresi varsa ibraz bir defada  tamamı 
veya daha az bir kısım için yapılabilir.   Bir 
talebin standby’dan fazla olması rezerv ne-
denidir, di#er belgelerin fazla olması rezerv 
de#ildir. “takriben”, “civarında” vb.ifadeler 
gösterdikleri tutar için   -,+ %10 tolerans 
ifade ederler. 
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Uzat veya Öde kurallı  (3.09)
Lehtar,  vadenin uzatılmasını, uzatılmadı#ı taktirde 
ödenmesini talep edebilir. Lehtarın uzatın yada ödeyin 
talebi bir ibrazdır ve standby altında incelenmesi gere-
kir.
Lehtarın uzatın yada ödeyin talebi aynı zamanda a"a#ı-
daki eylemleri ifade eder;
        • Lehtar, vade uzatımını kabul eder.
        • Lehtar, açanın amirle görü"üp de#i"ikli#i  
yapmasını ister.
        • Lehtar, de#i"ikli#in yapılması üzerine talebini geri 
çekti#ini kabul eder. 
        • Lehtar, inceleme ve red bildirimi için  ISP de ki 
azami sürelerini kabul eder. 

Standby açanın, standby altında ibraz alındı#ını amire 
bildirme zorunlulu#u yoktur.      

!braz ile ilgili olarak, standby açan amire danı"madan 
kendi yetkisinde "unları yapabilir; yani bazı kurallardan 
feragat edebilir. Bunları yapmasının nedeni; Bu kurallar 
genel olarak ibrazın ve ödemenin düzenli yapılabilmesi 
için standby’ a konulmu" veya ISP 98’e rucu edilerek 
tabi kılınmı" "artlardır, yani amirin istedi#i "artlar de-
#ildir, bu yüzden stanby’ı açan kendi yetkisinde amire 
zarar getirmeden bu "artlardan feragat edebilir.  (Amir 
veya lehtar bu feragat olayını kendi açılarından uygun 
görmüyorlarsa standbyda de#i"iklik veya bazı "artların 
uygulama dı"ı bırakılmasını isteyebilirler, standby üze-
rinde i"lem yapmadan bunların yapılması gerekir.)  
Bunlar ;  

Standby açan, kendi yararı ve i"lem kolaylı#ı için ISP98 
kurallarının aksine a"a#ıdakileri yapabilir. 
        • !stek üzerine belgeleri sonraki bir tarihte almı" 
gibi i"lem yapabilir.3.02
        • Kimlik "artı aramayabilir.3.03
        • Ülke hariç, ibrazın nerede ve kime yapılaca#ı 
"artını aramayabilir. 3.04 b,c,d  
        • Mesai bitiminden sonra yapılan bir ibrazı aynı 
gün kabul edebilir.3.05 b 

(Buradaki feragat sadece yukarıda ki maddelerle sınırlı 
de#ildir, benzer "artlar içinde geçerlidir. Örnek; tale-
bin havayolu kuryesi ile gönderilmesi standby’da yer 
alabilir, fakat karayolu kuryesi ile gönderilen bir talebi de 
stanby’I açan kendi yetkisinde kabul edebilir.  Burada 
amire zarar veren bir olay yoktur, stanby açan sorun çı-
karmamak amacıyla bu "arttan feragat etmi" olur. Fakat, 
amir böyle bir durumu bile kabul etmek istemiyorsa, 
bunu standby’a koydurması veya 3.11 maddesinin uy-
gulanmayaca#ını standby’da belirtmesi gerekirdi. 

Bankalar, operasyonel i"lemlerini kolayla"tırmak için 
standbay’a bazı düzenlemeler koyabilirler, bu düzenle-
meler tesadüfi olarakta amire bazı  faydalar  sa#lasalar 
bile bankalar bunlarıdan  her an feragat edebilirler). 
Standby açan, stanbyda özellikle belirtilen "artların 
bezeri olmamak ko"ulluyla ISP98’in  kurallarının aksine 
a"a#ıdakileri yapabilir;
        • !braz tarihinden önceki bir belgeyi kabul edebilir. 
4.06
        • Standby dilinde olmayan bir belgeyi kabul ede-
bilir.4.04

Standby açan banka direk olarak lehtar ile u#ra"ı-
yorsa, arada ba"ka kimse yoksa, talebi elektronik 
ortamda kabul edebilir. 3.06 b
Teyit verende standby açan gibi bazı "artlardan kendi 
yetkisinde feragat edebilir, Bazı "artlar için standby 
açandan yetki alması gerekir, a"a#ıda belirtilmi"tir. 
Standby açan, kendi yararı ve i"lem kolaylı#ı için ISP98 
kurallarının aksine a"a#ıdakileri yapabilir. 
       • !stek üzerine belgeleri sonraki bir tarihte almı" 
gibi i"lem yapabilir.3.02
       • Kimlik "artı aramayabilir.3.03
       • Ülke hariç, ibrazın nerede ve kime yapılaca#ı 
"artını aramayabilir.3.04 b,c,d  
       • Mesai bitiminden sonra yapılan bir ibrazı aynı 
gün kabul edebilir.3.05 b

Standby açan, stanbyda özellikle belirtilen "artların 
bezeri olmamak ko"ulluyla ISP98’in  kurallarının aksine 
a"a#ıdakileri yapabilir; (Standby Açandan onay alması 
gerekir.) !braz tarihinden önceki bir belgeyi kabul 
edebilir .4.06
(Standby Açandan onay alması gerekir.) Standby di-
linde olmayan bir belgeyi kabul edebilir.4.04 (Standby 
Açandan onay alması gerekir.) Standby açan banka 
direk olarak lehtar ile u#ra"ıyorsa, arada ba"ka kimse 
yoksa, talebi elektronik ortamda kabul edebilir. 3.06 b 
(Standby Açandan onay alması gerekir.) Standby açan, 
kaybolan, çalınan, tahrip veya imha edilen  bir stand-
by’ ın yerine yenisini vermek zorunda de#ildir.

Standby açan, ibrazda aslı gereken bir standby için 
bu "arttan feragat etmek zorunda de#ildir. Aslında 
standby açanın kendi yetkisinde böyle bir hakkı oldu-
#u halde  bunu kullanmak mecburiyetinde de#ildir. 
Standby açan mecbur olmadı#ı halde yenisini vermek 
isterse veya aslının ibrazını istemekten vazgeçerse   
eski standby’ın yerine yenisi verebilir veya kopyasını 
lehtara gönderebilir, bu durmda standby’ın üzerine 
“eskisinin yerine verilmi"tir” (replacement) veya “suret-
tir” (copy) ibaresini koyması gerekir. 
 
Standby açan yenisini vermeye karar verdi#inde 
yine kendi kararı ile lehtardan teminat veya ödeme 
yapılmadı#ı hususunda görevli ki"ilerden güvence 
isteyebilir. 

Bir standby’da vade sonu (ibraz tarihi) tatile denk gelir-
se, i"lem ertesi i" günü yapılabilir.3.13 a Tatilden son-
raki ertesi i" günü ibrazın yapılırsa geçerli olaca#ından 
kendisine ibraz yapılan ki"inin bu durumu standby 
açana bildirmesi gerekir.  3.13 b  
 
!braz yerinin !" gününde kapalı olması nedeniyle ibraz 
yapılamazsa, ibraz için son gün ibraz yerinin tekrar 
açılmasından 30 gün(takvim günü) sonrasına oto-
matik olarak uzar. Standby’da aksine bir "art varsa bu 
kural uygulanmaz.  Standby’da belirlenen "art neyse 
o uygulanır. 3.14 !braz yerinin kapalı olaca#ı tahmin 
ediliyorsa önceden yeni bir ibraz yeri gösterilebilir. Bu 
durumda ibraz yeni yere yapılabilir.   Yeni ibraz yeri 
bildirisi son güne 30 günden daha az bir zaman kala 
gönderilmi" ise ve bu yüzden de ibraz zamanında 
yapılamamı" ise ibraz için son gün, var olan  son gün-
den 30 gün sonrasına uzar.  3.14
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!nceleme
Bir talebin standby "artlarına uygun olması gerekir. 
Bir talebin uygunlu#u; ibraz edilen belgelerin dı" gö-
rünü"leri itibariyle standby’da belirtilen ve tabi kılınan 
kurallar kar"ısında incelenmesi ile saptanır. Standby’da 
istenmeyen belgelerin incelenmesine gerek yoktur. 
Fazla ibraz edilen belgeler dikkate alınmaz. Fazla 
ibraz edilen belgeler iade edilebilir veya sorumluluk 
alınmaksızın iletilebilir. Standby’da istenen belgelerin 
kendi aralarında uyumlu olmaları gerekmez, Stand-
by’da belirtilen "artları ile uyumlu olmaları yeterlidir.
Standby’da istenen belgeler standby’ın dili neyse o 
dilde düzenlenir. Her bir belgenin lehtar tarafından 
düzenlenmesi gerekir. Bir belge yapısı gere#i üçüncü 
taraflarca düzenlenecek tipte ise veya Standby’da 
üçüncü tarafın düzenleyece#i belirtilmi"se o zaman 
lehtarın düzenlemesi gerekmez. Belgelerin tarihi  
ibraz tarihinden küçük olabilir fakat büyük olamaz 
Belge do#ası gere#i imza gerektiren bir belge de#ilse 
veya standby’da ayrıca istenmemi"se, bir belgenin 
imzalı olmasına gerek yoktur.   

!mza ile ilgili kurallar;
        • !braz ortamına uygun herhangi bir tarzda 
atılabilir.
        • !mzalayan kimsenin ismi standby’da belirtil-
mi"se, imzada isimde belirtilir.
        • !mzalayan kimsenin ünvanı/görevi standby’da 
belirtilmi"se, imzada görev/ünvan da belirtilir.
        • !mzanın gerçek ki"iye ait olması istenmi" fakat 

ünvanının belirtilmesi istenmemi"se, atılan imzanın 
atan ki"iye ait oldu#unun gözükmesi gerekir. !mza 
tüzel ki"i/devlet’e ait olacaksa fakat atan belirtilme-
mi"se görünü"te uygun herhangi bir imza uygun sa-
yılır. !mza tüzel ki"i/devlet’e ait olacaksa ve ünvan’da 
belirtilecekse görünü"te uygun gözüken ve ünvan ile 
beraber kullanılan bir imza uygun sayılır.

Standby’da hiçbir belge istenmemi"se bile ödeme 
için bir talep belgesi istendi#i varsayılır.  (4.08)
Standby’da içeri#i belirtilen bir  beyan yazısı istenirse 
ibraz edilen beyanın bu içeri#i ta"ıması gerekir, içerik 
belirtilmemi"se standby’ın içeri#ine uygun bir içerikte 
olması gerekir. 4.09 Tırnak i"areti kullanılarak  belirli 
bir yazı, form veya örne#in standbyda sadece yer 
alması istenmi"se; içeri#i uygun olmak ve standby ile 
uyumsuz olmamak "artıyla hece, bo"luk, harf hataları  
vs.’nin harfiyen aynı olması gerekmez, uygun bir 
tarzda tanımlanabilir. Tırnak i"areti kullanılarak  belirli 
bir yazı, form veya örne#in standbyda tam/aynı(exa-
ct/identical) yer alması istenmi"se; içeri#in, hecele-
rin, bo"lukların, harf hatalarının, imla kuralları vs.’nin 
harfiyen standby daki ile aynı olması gerekir.

Amirin onayına ba#lı belgeler isteyen bir standby’i 
lehtarın kabul etmemesi gerekir. Kabul ederse sorum-
luluk sorumluluk tamamen lehtara ait olur. Standby’i  
açan sorumluluk üstlenmez, bu "arttan vazgeçmek 
zorunda de#ildir. 4.10

STANDBY AKREDİTİFLER İÇİN  
ISB 98 KURALLARI 
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Belgeye ba#lanmayan "artlar dikkate alınmaz. 
(4.11)
Belgeye ba#lanmayan "artlar; Standby’daki "artların 
kanıtlanaca#ı bir belgenin ibrazının istenmemesi, 
Standby’da istenen "artların standby’I açan tarafından 
normal i"lemleriyle saptayamaması. Her ne kadar bel-
geye ba#lanmayan "art olarak gözükse bile a"a#ıdaki 
durumlar Standby açanın normal i"lemleri sırasında 
saptayabildi#i durumlardır.(4.11c) Bunlar; Belgelerin 
standby açana  nerede, ne zaman, nasıl ibraz veya 
teslim edildi#i, Standby’i etkileyen haberle"menin 
standby’I açan, lehtar veya görevli ki"i tarafından 
nasıl, nerede ve ne zaman gönderildi#i veya alındı#ı, 
Standby açanın nezdindeki hesaplara ve hesaplardan 
transfer edilen mebla#lar, Standby açık olarak stand-
by’da yer alan bir formül altında yapılacak olan he-
saplamanın kontrol edilece#ini belirtmiyorsa, stanby 
açanın yapılan hesaplamaları tekrar yapması gerek-
mez.   Sade bir beyan yeterlidir, resmi onay veya ba"-
ka bir formaliteye gerek yoktur.  4.12 Beyana formalite 
eklenmesi istenirse "eklinin belirtilmesi gerekir, yoksa 
beyanın içeri#inde o formalitenin yerine getirildi#i 
gösteren bir ifade, yemin vs. o beyanın formaliteye 
uygunlu#unu ifade eder. Beyana bir kimsenin tanıklı#ı 
istenirse "eklinin belirtilmesi gerekir, yoksa beyanda 
lehtarın dı"ında bir imza bulunması ve tanık oldu#unu 
belirten bir ifade uygunlu#u sa#lar. 

Beyana bir makamın tanıklı#ı istenirse "eklini belirt-
mesi gerekir, yoksa beyanda lehtarın imzasının dı"ında 
bir imza bulunması ve yanında temsil yetkisi ve adına 
hareket etti#i makamın adının bulunması uygunluk 
ifade eder.

Lehtarın kimli#ini saptamada sorumluluk  4.13
Elektronik ibraz "artı olan bir standby hariç olmak 
üzere ibrazı kar"ılayan biri amire kar"ı ibraz yapanın 
kimli#ini saptamak zorunda de#ildir. 
 (Elektronik ibraz "artı olan standby hariç)
 • Standby lehtarına, 
 • Devir lehtarına, 
 • Bildiri yapılmı" temlik lehtarına,
Yasal mirasçıya     
 
Standby’da veya lehtar/görevli ki"inin talep yazısında 
belirtilen hesaba yapılan ödemeler ile standby altında 
ödeme taahüdü yerine getirilmi" sayılır.     
(Elektronik ibraz "artı olan standby hariç)
Standby’ı açan veya teyit veren tarafın ismi de#i"irse 
veya ba"kasıyla birle"irse ibraz edilen evraklarda yer 
alan herhangi bir  referans yeni olu"umun ismine 
veya eski isimlerine ili"kin olabilir.  Yani, eski yeni her 
iki tarafa da refere edebilir. 4.14 !braz edilen bir belge-
nin orjinal olması gerekir. Standby  “Elektronik !braz “ a 
izin veriyorsa, elektronik kayıt orjinal sayılır.   Dı" görü-
nü"ünden ba"kasından üretildi#i anla"ılmayan belge 
orjinal sayılır. Aslından üretildi#i anla"ılan bir belgenin 
üzerindeki imza ve onay asıl ise orijinal sayılır.  “Kopya 
“ nın ibrazına  izin veren bir standby altında  kopya 
veya asıl ibraz edilebilir.  Sadece “Kopya” nın ibrazına 
izin veren veya tüm asılların ne yapılaca#ını belirten  
bir standby altında asıl ibraz edilemez, mutlaka “kopya” 
ibraz edilmesi gerekir. Bir belgeden birden fazla nüsha 
istenirse  en az  bir tanesinin  orjinal olması gerekir. 

A"a#ıdakiler hariç;

“duplicate originals” veya “multiple originals” gibi ifadeler 
varsa tüm nüshaların
 orjinal olması gerekir.
“two copies” veya “two-fold” gibi ifadeler  kullanılmı"sa 
tüm nüshalar orjinal veya
 kopya olabilir.    

Ödeme talebi;  4.16
Ödeme talebi  lehtarın beyanında veya  di#er bir belge 
içerisinde olabilir. Ayrı olması gerekmez. Ödeme talebi 
ayrı olacaksa, yani standby’da ayrı olaca#ı belirtilmi"se, 
"unları içermesi gerekir;
         • Lehtar  düzenlemeli, standby’i  açana veya görevli 
ki"iye yönelik olmalı,
         • Düzenlenme tarihi olmalı,
         • Talep edilen mebla#ı içermeli
         • Lehtar tarafından imzalanmı" olmalı
Bir ödeme talebi poliçe veya  talimat "eklinde olabilir.  
Poliçenin ciro edilebilir form’da olmasına gerek yoktur.   
Standby’da  mektup konusu i"in yapılmadı#ını belirten 
beyan’nın "ekil ve "artları verilmemi"se a"a#ıdakileri içe-
ren  bir beyan yeterli olur.   4.17
           • Talep hakkının do#du#unu belirten ve ödemenin 
yapılmasını isteyen bir ifade,
           • Düzenlenme tarihi,
           • Lehtarın imzası.
Standby’da ciro ve teslim ile devredilebilir bir belge iste-
niyorsa, ciro’nun nasıl ve kime yapılaca#ınıda belirtmesi 
gerekir.  Yoksa, ibraz edilen belge her halükarda rucu 
edilebilir veya edilemez "ekilde düzenlenebilir veya i"tira 
edilebilir, ayrıca cirosuz veya beyaz cirolu olabilir. 4.18
Standby’da istenen resmi belgelerin, mahkeme ve tahkim 
kararlarının vb.belgelerin uygun sayılması için a"a#ıdakileri 
kapsaması gerekir.  
 • Devlet dairesi, mahkeme vs. tarafından düzen-
lenmi" olması gerekir.
 • !sim ve unvan belirtmesi gerekir.
 • !mzalı olması gerekir.
 • Tarih’li olması gerekir.
 • Resmi memurun orjinal tasdi#ini ta"ıması 
gerekir.  
Yukarıdakilerin dı"ında bir belge istendi#inde içeri#i 
belirtilmemi"se, ba"lı#ı aynı olan ve görünü"te o belgenin 
gereklerini yerine getirdi#i gözüken bir belge kabul edilir. 
4.20a Standby altında ibraz edilen bir belge UCP 500 ‘de 
kuralları olan bir belge (Ticari Fatura, Yükleme, Sigorta vs.) 
olsa bile o kurallara bakılmaksızın sadece ISP 98 kural-
ları çerçevesinde standby’ın gereklerine göre incelenir.  
4.20b Lehtar’dan ba"ka bir ki"iye münferit bir taahütname 
vermesi istenebilir, fakat bu durum lehtara standby altında 
ayrı bir hak vermez. Stanby’da taahütnamnin "ekli verilmi" 
olsa veya bu hizmeti için kendisine bir bedel standby’i 
açan tarafından ödenmi" olsa bile durum de#i"mez.  Leh-
tar standby altında sadece kendi hakkını talep edebilir.

Lehtarın verdi#i münferit taahütmane veya onun altındaki 
herhangi bir belgenin standby açana ibraz edilmesine ge-
rek yoktur.  !braz edilirse; incelenmez, iade edilebilir veya 
sorumluluk almaksızın ibraz la birlikte amire gönderilebilir.  
Standby  altında ödeme talebinin bir "artı olarak münferit 
taahütname ve altındaki belgeler istenmi"se o zaman 
incelenir.   
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!hbar,  Red ve Belgelerin durumu
Ödemeyi reddetme bildiriminin ibrazı takip eden makul bir süre 
içerisinde yapılması gerekir. 
     • Makul süre; üç i" günü içerisindeki süre
     • Makul olmayan süre; yedi i" gününden sonraki süredir.
     • Makul süre; ibrazın ertesi i" günü ba"lar
     • Makul süre; ibraz için yakla"mı" bir zaman sınırına ba#lı de#il-
dir. 
     • Makul süre; standby’ da kısaltılabilir, yoksa incelemeyi hızlan-
dırmak 
     • yükümlülü#ü yoktur.
Ödemeyi reddetme bildiriminin en hızlı haberle"me aracıyla yapıl-
ması gerekir.
           1. öncelikle tel haberle"mesi ile yapılması gerekir, yoksa
           2. öncelikle hızlı bildiriye imkan veren di#er bir araç ile yapıl-
ması gerekir. 
Ödemeyi reddetme bildirisi tanınan süre içerisinde alınırsa hızlı 
araç ile yapılmı" sayılır. 
 
Ör. Kurye ile gönderilirse, kuryenin makul süre içerisinde teslim 
etmesi gerekir.
Ödemeyi reddetme bildirimi; ibraz edenin aksine bir talebi yoksa 
belgelerin alındı#ı ki"iye yapılır. Belgelerin alındı#ı ki"i; lehtar, görevli 
ki"i veya teslimi yapan dı"ında bir ki"idir. 
Ödemeyi reddetme bildirisinin tüm rezervleri göstermesi gerekir.  
         • Rezervlerin detaylı olması gerekmez. Kısa ifadeler olabilir. 
      Ör. Talep imzasız, LC’de a"ım var 
          • Vadeden sonra ibraz yapılması rezerv de#ildir., 
          • Standby’dan fazla talepte bulunmak rezervdir.
          • Rezervler bir defada bildirilir, sonradan rezerv ilave edile-
mez. 
          • Tamamı ya kabul edilir veya red edilir.  Kısmi kabul olmaz. 
          • Zamanında ve uygun "ekilde red edilmeyen belge kabul 
edilmi" sayılır. 
          • Bir ba"ka ibraz bundan etkilenmez, her ibraz ayrı ayrıdır. 

Ödemeyi reddetme bildiriminin  yapılmaması veya kabul veya 
vadeli ödeme taahüdüne girildi#ine ili"kin bildirimin yapılması 
standby’I açanı  ödeme vadesinde ödeme yapmakla yükümlü kılar. 
!brazın vade tarihinden sonra yapıldı#ının belirtilmemesi reddet-
meyi geçersiz kılmaz. 5.04

Ödemeyi reddetme bildirimi geçerlili#ini korur.  
Standby’I açan ibrazın uygun olmadı#ına karar verdi#inde;

!brazda amire müracaat’la ilgili bir kıstlama yoksa, standby’I açan 
kendi yetkisinde rezervin kaldırılması için amire müracaat edebilir, 
fakat bu olay hiç bir "ekilde standby açanın yükümlülü#ünü etkile-
mez, süreleri uzatmaz. Ayrıca; Amir rezervi kabul etse bile standby’I 
açan rezervi kabul etmek zorunda de#ildir. !brazda amire müracaat 
ile ilgili kısıtlama varsa, standby’I açan amire müracaat edemez. 
Rezervli belgeleri iade eder.    

!braz eden, ödemenin reddedildi#ine ili"kin bildiriyi aldıktan sonra 
rezervli belgelerin amire sunulması için standby açana gönderil-
mesini isteyebilir. Fakat, hiç kimse rezervli belgeleri göndermek ve 
amirin onayını almaya çalı"mak zorunda de#ildir.
!braz eden açık bir "ekilde ISP 98 kurallarının uygulanmayaca#ını 
belirtmedi#i sürece  amire sunulmak üzere standby açana gön-
derilen belgeler  ISP 98 kurallarına tabi olarak i"leme alınırlar, “for 
approval” veya “for collection” gibi ifadeler ISP 98 kurallarının uygu-
lanmasını engellemez.  
Rezervli belgeler ibraz edenin talimatı üzerine gönderildi#inde ve 
amire sunuldu#unda "u durumlar olu"ur; !braz eden, standby’I 
açan tarafından kendisine bildirilen rezervlere itiraz edemez.

Standby’I açan aldı#ı belgeleri ISP 98 e 
göre  incelemekten kurtulamaz.
Amir rezervi kaldırsa bile, standby açan 
rezervden vazgeçmek zorunda de#ildir. 
Standby açan, amirden cevap alıncaya 
kadar veya ibraz eden belgelerin iadesini 
isteyinceye kadar belgeleri elinde tutmak 
zorundadır. Ödeme reddetme bildirisini 
izleyen on i" günü içerisinde bir yanıt gel-
mezse belgeler ibraz edene iade edilebilir.
Kar"ılı#ında ödeme yapılması reddedilen 
belgeler iade edilmeli, elde tutulmalı veya 
ibraz edenin talimatına göre elden çıkar-
tılmalıdır. Ödemeyi reddetme bildiriminde 
belgelerin durumunu hakkında bilgi ver-
memek red bildirimini sakatlamaz. UCP’de 
bunun tersi sözkonusu idi.  

5.06 md.’deki “ibraz edenin iste#i üzerine 
standby açanın amirden rezerv kaldırma 
talimatı istemesi “ nin söz konusu oldu#u 
durumlarda bu kural uygulanmaz. Bir ibraz 
ile birlikte verilen talimatlar aykırılık yaratmı-
yorsa  i"leme alınabilir. Görevli bir kimsenin 
ibraza e"lik eden ifadeleri aykırılık yaratmı-
yorsa  i"leme alınabilir. Standby’da aksine bir 
taahhüdü yoksa standby’ açan veya görevli 
kimse ibraz eden ile do#rudan i" görebilir. 

Römiz mektubunda rezervlerin belirtilmi" 
olması standby açanı inceleme yapmaktan 
kurtarmaz. Her halükarda standby açanın 
belgeleri incelemesi gerekir.   

Amir hızlı bir "ekilde zamanında bildirimde 
bulunarak standby açanın uygun olmayan 
ibraz altında yaptı#ı ödemeye itiraz edebilir.  
(*) UCP’de yok. 

Makul süre içerisinde itiraz konusu 
rezervlerin standby açana iletilmesi 
gerekir.
Amir makul sürede uygun  itirazını yapa-
mazsa hakkını kaybeder.  Makul süre; belge-
lerin alındı#ı i" gününü izleyen i" gününden 
ba"layan ve 7 i" gününü a"mayan  süredir.

Devir ve Temlik
Bir standby’ın  devredilebilir (transferab-
le) oldu#u açık bir "ekilde belirtilmi"se, o 
standby lehtarın talimatı üzerine görevli 
ki"i (-veya standby açan, -veya teyit eden)
tarafından kabul edilmek suretiyle tamamı 
bir defada devredilebilir. 
      • Standby’ metninde devredilebilir 
(transferable) ibaresinin olması gerekir.
      • Devri yapacak tarafın devir yapmayı 
kabul etmesi gerekir.
      • Devir birden fazla yapılabilir.
      • Devir kısmi yapılamaz.
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Devirin yapılabilmesi için ;
   Devri yapacak ki"inin standby’ın gerçekli#ini 
do#rulatması gerekir.  
   Lehtarın "unları sa#laması gerekir;
 • Devir talebi  (fiili devir tarihi, devir lehtarı 
adı ve adresi’ni içermeli)
 • Standby aslı,
 • !mza sirküleri
 • Yetki belgesi (vekalet vs.)
 • Komisyon ödeme
 • Di#er gerekli formaliteler
Poliçe veya talep üzerinde  lehtarın isim veya 
imzasının bulunması gereken yerlerde devirden 
sonra yeni lehtarın isim ve imzası olmalıdır.  Stand-
by’da açıkca poliçe veya talep dı"ında herhangi bir 
belgede ilk lehtarın isminin yer alması "artı olsa 
bile devirden sonra yeni lehtarın ismi kullanılabilir. 
standby’da de#i"iklik yapılmasına gerek yoktur. Bu 
durumda poliçe ve talep dı"ındaki belgeler  ilk leh-
tarın veya yeni lehtarın ismini ta"ıyabilir.(ikisinden 
biri)  Bu "artın getirdi#i esneklikten amir, standby’I 
açan veya devreden ho"nut de#ilse de#i"ikli#e git-
meleri veya bu "art uygulama dı"ında tutuklarına 
dair standby’a "art koymaları gerekir. 6.04    
Sonuç ta; Devirden sonra; Bir poliçe veya talep, 

devir lehtarı tarafından imzalanmalıdır, ve Gerekli 
di#er belgeler de devir lehtarının ismi devreden 
lehtarın isminin yerine kullanılabilir.

Devir altında ödeme yapan görevli ki"i veya stand-
by açan lehtara ödeme yapmı" gibi rambursmana 
hak kazanır. 6.05 Lehtar, paraların bir kısmının veya 
tamamının ba"ka bir ki"iye ödenmesi için talimat 
verebilir, yani temlik edebilir. Standby açan veya 
görevli ki"i temli#in alındı#ı konusunda bildirim 
yapabilir. Standby açan veya görevli ki"i temli#in 
alındı bildirisini yapmak zorunda de#ildir. Standby 
açan veya görevli ki"i alındı bildirisi yapmadı#ı bir 
i"lemi sonuçlandırmak zorunda de#ildir. 

Kendisine temlik bildirisi yapılan ki"i standby üze-
rinde hak kazanmaz. Kazandı#ı hak sadece temlik 
konusu para ile sınırlıdır. Yani, temlik konusu para 
olu"ursa alındı bildirisi önem kazanır ve olu"an 
paralar alındı bildirisi yapılan tarafa ödenir.  Aksi 
taktirde, paralar olu"madan standby’da de#i"iklik 
olursa veya iptal edilirse ve bu yüzden de para 
olu"mazsa yapılan temlik bildirisi geçersiz olur, 
kendisine bildirim yapılan "ahıs elindeki bildirime 
istinaden bir hak iddia edemez.    
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Kendisine temlik yapılan ki"inin hakla-
rı a"a#ıdakilere tabidir;
      • Lehtara ödenebilecek durumdaki net 
para tutarının varlı#ına,
      • Görevli ki"ilerin ve devir lehtarlarının 
haklarına,
      • Kendilerine temlik alındı bildirisi ya-
pılmı" di#er temlik lehtarlarının haklarına,
      • Amir yasa ailtında öncelik sahibi 
olabilen di#er hak ve çıkarlara.
Standby açan veya görevli ki"i temli#in 
alındı bildirisini yapmak zorunda de#ildir, 
fakat yapmaya karar verirse a"a#ıdakilerin 
kendisine sa#lanması "artına ba#layabilir.  
Yani, a"a#ıdakileri sa#larsanız temlik aldı-
#ımı bildirebilirim diyebilir. Bunlar;
      • !ncelemek veya üzerine kayıt koy-
mak için Standby’ın aslı
      • !mza kontrolu için imza sirküleri
      • Yetki kontrolu için yetki belgesi
      • Alındı bildirisi için hizmet bedelinin 
ödenmesi  
      • Detayları veren lehtarın istek yazısı, 

Temlik alındı bildirisini yapacak olan 
standby’i açan veya görevli ki"i lehtarın 
verece#i istek yazısının kendisinin daha 
önce bu amaç için hazırladı#ı form’da ol-
masını isteyebilir. Bunun için formun yapı-
sını vermesi gerekir. Bu form da daha çok 
riski azaltan, bildiriyi yapacak olan tarafı 
koruyan bilgilerin olaca#ı muhtemeldir.

Temlik konusu para üzerinde çatı"ma 
olursa kendisine alındı bildirisi yapılan bir 
temlik sahibine yapılacak ödeme anla"-
mazlı#ın özümlenmesine kadar askıya alı-
nabilir.   6.09 Alındı bildirisi yapılmı" temlik 
altında ödeme yapan bir görevli ki"i veya 
standby açan lehtara ödeme yapmı" gibi 
rambursmana hak kazanır.    Temlik lehtarı 
banka ise alındı bildirisi  sadece "ifreli bir 
mesaj ile yapılabilir.  6.10
Bir ki"i yasa tarafından lehtarın stand-
by’dan do#an haklarını devralma konu-
sunda yetkili kılınabilir.  
Bu ki"i;
• Mirasçı,
• Temsilci,
• Tasfiye memuru,
• Mutemet,
• Tahsil memuru
• Halef "irket   veya  benzer ki"i
Bunlar, lehtarın yetkili kılınmı" devralanı 
gibi belgeleri kendi adlarına ibraz edebi-
lirler.  

Bu durumda ISP 98’in devire ili"kin mad-
deleri aynen uygulanır.   
Halefin, standby’ın yasal devralanı gibi 
kendi adına ödemede bulunulmasını 
istemesi halinde bir devlet memuru veya 
temsilcisi (bir yargı mercii memuru dahil) 
tarafından düzenlenmi" oldu#u gözüken 
ve a"a#ıdakileri ihtiva eden bir ek belge 
veya belgeler ibraz etmesi gerekir. 6.12

Ek belge veya belgelerde belirtilmesi gereken hususlar;
        !ddia sahibinin;  
      1- Birle"me, konsolidasyon vb. Eylem sonucu ortaya çıkan bir ki"i 
oldu#u,
      2- Tasfiye nedeniyle lehtar veya terekesi namına hareket etmeye 
yetkili kılınmı" oldu#u,
      3- Vefat veya ehliyetsizlik nedeniyle lehtar adına hareket etmeye 
yetkili kılınmı" oldu#u,
      4- lehtarın ismini almı" oldu#u
Halef oldu#unu idda eden bir ki"iden lehtarın ismi dı"ında her bakımdan 
uygun bir ibraz alan görevli ki"i veya standby’I  açan halef ve ibraz’dan 
emin olabilmek için    a"a#ıdakileri isteyebilir.  
      • Bir hukuki mütalaa
      • Bir devlet memurundan alınmı" ek belge
      • Halef/varis olma durumuna ili"kin beyannameler, sözle"meler ve 
güvenceler.
      • Bu belirleme i"lemleri için makul ücretlerin ödenmesi (operasyon, 
ara"tırma 
vs.için)
Devir veya temlik alındı bildirisi için gerekli herhangi bir "ey. Bu emin ola-
bilmek için istenen belgelerin standby’ın geçerlilik süresi ile ilgileri yoktur, 
bunlar süreden sonrada ibraz edilebilirler.  Standby açan veya görevli ki"i, 
emin olmak için istedi#i belgeleri alıncaya kadar ödemeyi veya red etmeyi 
askıya alabilir.  Bu askıya alma i"i standby’da  ibrazı gerekli asıl belgeler için  
son ibraz tarihini uzatmaz.  Belgelerin yine ibraz süreleri içerisinde ibraz 
edilmeleri gerekir.  
Yasal halefe ödeme yapan görevli ki"i veya standby açan  lehtara ödeme 
yapmı" gibi rambursmana hak kazanır. 6.14

!ptal 

Bir standby lehtarın onayı olmadan iptal edilemez.   7.01
Lehtarın onayı  yazılı olarak  veya  standby aslının iadesi ile olabilir. Leh-
tarın onayı bir kez standby açana ula"tıktan sonra  dönülemez  olur. Yani 
lehtar artık cayamaz.
Standby açan lehtarın iptale ili"kin onayını aldıktan sonra iptal i"lemini 
gerçeke"tirmek için a"a#ıdakileri isteyebilir.  Bunları biçimde ve özde emin 
olmak için ister, yoksa bunları istemedende iptal i"lemini yapabilir.  7.02
 • Standby’ın aslı
 • !mza sirküleri
 • Yetki belgesi
 • Bir hukuki mütalaa
 • !stenen formda lehtarın imzalı iptal yetkisi
 • Teyidin iptal edildi#inin kanıtlanması
 • Devir veya ödeme yapılmadı#ının kanıtlanması
 • Di#er herhangi makul bir önlem

Ödeme (rambursman) yükümlülükleri, URR725  (ICC Uniforms Rules 
for Bank to Bank Reimbursements under Documentary Credits)

Uygun bir ibraz altında ödeme yapıldı#ı taktirde 
          • Amir, standby açanı  
          • Standby açan, görevlendirdi#i ki"iyi ramburse  etmek  zorundadır.  
Amir, standby açanı maruz kaldı#ı bütün talepler, yükümlülükler ve so-
rumluluklar (avukat ücreti dahil) kar"ısında tazmin etmek zorundadır.  

Standby açanın maruz kaldı#ı olaylar "unlar olabilir;
Yabancı hukuk
Normal olarak standby da aksi açık bir "ekilde belirtilmemi"se bir standby 
açılı" yerindeki yasaya tabi olur. Standby’da ba"ka bir yasaya tabi olaca#ı 
belirtilmi"se standby o yasaya tabi olur.  !"te bunların dı"ında bir yasa veya 
uygulama’dan dolayı standby açan herhangi bir talep ile kar"ıla"ırsa veya 
bir yükümlülük veya bir sorumluluk altına girmek zorunda kalırsa amirin 
bunu kar"ılaması gerekir. Standby açanın sorumlulu#u standby ile sınırlıdır.
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Yasadı"ı olaylar
Di#er ki"ilerin sahtecilik, dolandırıcılık ve yasa dı"ı eylemleri nedeniyle 
standby açan zarar görürüse amir kar"ılamak zorundadır.

Teyit verenin eylemleri
Teyit eden tarafın haksız olarak yerine getirmedi#i yükümlülükleri 
standby açan yerine getirirse ve bundan zarar görmü"se amir kar"ıla-
mak zorundadır.

Amir,
Standby açanın, ihbar, teyit, ödeme, i"tira, devir, taahüde girme i"leri için 
görevlendirdi#i ki"iye ödemek zorunda oldu#u masraf ve komisyonlar 
için  rambursman sa#lamak zorundadır. Amir, standby açanın standby 
ile ilgili yaptı#ı harcamaları öder.  

Standby açan,
Standby "artlarına göre ödenmesi gereken masraf ve komisyonlar 
varsa bunları ilgili ki"ilere ödemek zorundadır. Görevlendir#i ki"ilerin 
görevlendirme çerçevesinde yaptıkları harcamaları ödemek zorundadır. 
Bazı masraf ve komisyonların lehtardan veya ibraz sahibinden alın-
ması gerekiyorsa bile standby altında ödeme yapılmadı#ından tahsil 
edilememi" veya edilemeyecek durumda iseler yine de standby açan 
tarafından ödenmeleri gerekir. Standby açan ödeme talebini redderse, 
daha önce rambursman elde eden görevli ki"inin faiziyle birlikte iade 
etmesi gerekir. Görevli ki"i, iade ettikten sonra itirazı varsa yapabilir. !ade 
etmi" olması itiraz hakkını engellemez.   

Süre
Standby’ın belli bir tarihte (vade) veya standby açanın makul bir ön 
ihbarı veya ödeme üzerine sona erebilir olması gerekir. Görevli ki"inin 
hakları standby’ın sona ermesinden etkilenmez. 

8.03 ISP 98’e tabi olan bir standby otomatik olarak URR.525’e de tabi 
olur. 8.04 Bankalararası rambursmanlar konusunda ICC’nin ramburs-
manlar hakkındaki standart kuralları geçerlidir, işlemler buna göre 
yürütülmelidir.

Sürenin hesaplanması
Süre ba"langıcı, i"lemin yapılabildi#i i" 
gününü takip eden ilk i" günüdür.   
Örne#in Cuma günü çalı"ma saatleri dı"ın-
da ibraz edilen belgelerle ilgili red bildirimi 
için sürenin ba"langıcı salı günüdür.  

Uzatma süresi, vade tarihini izleyen ilk 
takvim günü ba"lar. (tatil gününe rastlasa 
bile) Örne#in Cumartesi günü vadenin son 
günü ise uzatım pazar gününden itibaren 
ba"lar. Biti" zamanı, vade son günündeki 
bitim zamanı (saat vs.) belirtilmezse, ibraz 
yerindeki mesai bitimi esastır. Ödemeyi 
talep etme hakkı sona eren bir standby’I 
geçerlili#i yoktur, alıkonması her hangi bir 
hakkı saklı tutmaz.  9.05

Sendikasyon,
Bir standby birden fazla açanın imzasını 
ta"ırsa ve ibrazın hangi tarafa yapılaca#ı 
belirtilmezse, ibraz herhangi bir açana 
yapılabilir, tüm açanları ba#lar. Tüm açan-
lar standbyda yer alır, hepsi lehtara kar"ı 
yükümlülük altındadırlar. 

Katılım, 
Amir ve standby açan arasında aksine bir 
anla"ma yoksa, standby açan katılım satı"ı 
yapabilir, amire ait bilgilerin gizli tutulması 
kaydıyla katılımcılara verebilir. Katılımını 
amacı; amir tarafından ramburse edilme-
me riskini da#ıtmaktır. Stanby açan bu 
amaçla katılım satı"ı yapabilir. Standby 
açanın katılım satı"ı yapması standby 
açanın standby altındaki yükümlülüklerini 
etkilemez. Lehtar ile katılımcılar arasında 
herhangi bir ili"ki yaratmaz. Katılımcılar 
standbyda yer almaz, lehtara kar"ı yüküm-
lülükleri yoktur.

Abdurrahman Özalp
ICC Türkiye Bankacılık Komisyonu 
Ba"kanı 
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