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30. Amir’in ibraz edilen belgeler üzerinde rezerv tespit 

etme ve amir bankaya karşı ileri sürme hakkı var 

mıdır? 

 

UCP kapsamında amir bir akreditif işleminde taraf olmadığı için 

ibraz edilen belgeleri inceleme, rezerv tespit etme ve belli bir 

sürede red etme hak ve yükümlülüğü bulunmamaktadır, ancak 

yerel hukuk çerçevesinde uygun olmadığı halde amir banka 

tarafından karşılanan bir ibrazı kabul etmeme ve hakkını arama 

girişiminde bulunması mümkündür. 

 

31. Amir istediği zaman akreditifi değiştirebilir veya iptal 

edebilir mi? 

 

Hayır, amir akreditif açıldıktan sonra tek taraflı olarak akreditifi 

değitiremez veya iptal edemez. Akreditif değişikliği veya iptali için 

amir banka, varsa teyit bankası ve lehtarın onayı gerekir. 

 

32. Akreditifte amir değişikliği yapılabilir mi? 

 

Amir banka tarafından akreditifte amir değişikliği yapılabilir. Bu 

değişikliğin geçerli olabilmesi için lehtar ve varsa teyit bankası 

tarafından kabul edilmesi gerekir. 

 

33. Amir değişikliği için yeni amirin yeni bir “Akreditif 

Açtırma Teklif Formu” vermesi ve amir bankanın yeni 

amir ile yeni bir kredi ilişkisine girmesi gereker mi? 

 

Evet, amir bankanın yeni amir için kredi tesis etmesi ve yeni 

talimat alması gerekir. Bu olay amir banka ile amir arasında olup 

UCP’nin dışındadır. 

 

34. Bir akreditifte birden fazla amir yer alabilir mi? 

 

Evet, UCP’de bunu engelleyen bir durum yoktur. Böyle bir durumda 

amirin gerekli önlemleri alması gerekir. Örneğin; Belgelerde iki 

amirin birlikte mi yer alacağı yoksa bazı belgelerde bir amirin mi 

yer alacağı konusunda akreditifte tereddütte yer vermeyecek 

düzenlemeler yapması gerekir. Lehtarın da böyle bir akreditifi 

dikkatle incelemesi ve kendisi için uygun gözükmeyen şartları 

düzeltme yoluna gitmesi gerekir. 

 

35. Amir banka tarafından karşılanan uygun bir ibrazın 

amir tarafından ramburse edilmesi zorunlu mudur? 
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Evet, amir banka tarafından karşılanan uygun bir ibraz için amirin 

amir bankayı ramburse etmesi gerekir. 

 

36. Amirin (applicant)  amir bankanın müşterisi 

(customer) olması zorunlu mudur? 

 

Hayır, zorunlu değildir. Amir, talebi üzerine akreditif açılan taraftır. 

Amir bankanın müşterisi olmak zorunda değildir. 

 

37. Amir banka kendisi amir olabilir mi? 

 

Evet, olabilir. Amir banka kendi ihtiyacı için akreditif açabilir veya 

banka olmayan bir amir akreditif açabilir. Banka olmayan bir amirin 

akreditif açması halinde UCP’de amir banka için belirtilen 

yükümlülükler banka olmayan amir için geçerli olur. 

 

Banking day (Banka iş günü) 

 

38. UCP’ye göre banka iş günü ne anlama gelir? 

 

UCP’ye göre banka iş günü; bir bankanın UCP’de yer alan kurallara 

tabi bir işin/eylemin gerçekleştirileceği yerde düzenli olarak açık 

olduğu bir gün anlamına gelir. 

 

39. UCP’de yer alan kurallara tabi bir eylemin 

gerçekleştirileceği yerde düzenli olarak açık olduğu gün 

ile kastedilen nedir? 

 

Bankanın müteakip işlemlerden bir veya birkaçını yapabilmek üzere 

açık olduğu gün kastedilmektedir.  Bu işlemler şunlardır; akreditif 

açmak, ihbar yapmak, değişiklik yapmak, bir ibrazı kabul etmek, 

bir ibrazı incelemek, bir ibrazı karşılamak veya iştira yapmaktır. 

Örneğin; bir banka sadece parakende (retail) bankacılık işlemleri 

yapmak üzere Cumartesi günü açık bulunuyorsa bu kapsamda 

banka iş günü değildir. Ancak bankanın yukarıdaki işlemleri yapan 

operasyon bölümleri de Cumartesi günleri çalışıyorsa o halde 

Cumartesi günü bu kapsamda banka iş günü olacaktır. 

 

40. Banka iş günü ile ülkenin iş günü arasındaki fark 

nedir? 

 

Ülkenin iş günleri (Business Days) o ülke tarafından iş için kabul 

edilen tatil günleri dışındaki günlerdir. Örneğin; Türkiye’nin iş 

günleri; Cumartesi, Pazar, dini ve resmi bayramlar dışında kalan 
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günlerdir. Bankanın iş günleri bankanın düzenli olarak çalıştığı 

günlerdir. Banka Cumartesi günleri tüm bölümleriyle birlikte 

çalışmayı kabul etmiş ve çalışıyorsa o halde Cumartesi ülkenin tatil 

günü olduğu halde banka için iş günü olacaktır. Ancak banka 

Cumartesi günleri sadece parakende bankacılık işlemleri için açık 

olmayı kabul etmişse ve bunun için açık kalıyorsa bu durumda 

Cumartesi günleri akreditif açmak, ihbar yapmak, değişiklik 

yapmak, bir ibrazı kabul etmek, bir ibrazı incelemek, bir ibrazı 

karşılamak veya iştira yapmak gibi işlemler açık olmayacak ve 

dolayısıyla da Cumartesi günü banka iş günü olmayacaktır. 

 

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 
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