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Nominated banka (Görevli banka)
100.

UCP’de görevli banka nasıl tanımlanmıştır?

UCP’de görevli banka, akreditifin kullanımda olduğu banka veya
herhangi bir banka nezdinde kullanılabilir biçimde açılmış bir
akreditifte herhangi bir banka anlamına gelir.
Görevli bankanın akreditifte yer aldığı durumlar
MT 700
Amir Banka :
ABC BANK PLC DUBLIN
Görevli Banka :
XYZ BANK A.Ş. ISTANBUL

MT 700
Amir Banka :
ABC BANK PLC DUBLIN
Görevli Banka :
XYZ BANK A.Ş. ISTANBUL

41D: Available With …By …
XYZ BANK A.S.
BY PAYMENT
49:Confirmation Instruction
WITHOUT

41D: Available With …By …
XYZ BANK A.S.
BY PAYMENT
49:Confirmation Instruction
CONFIRM

MT 700
Amir Banka :
ABC BANK PLC DUBLIN
Görevli Banka :
XYZ BANK A.Ş. ISTANBUL

MT 700
Amir Banka :
ABC BANK PLC DUBLIN
Görevli Banka :
XYZ BANK A.Ş. ISTANBUL

41D: Available With …By …
XYZ BANK A.S.
BY DEF PAYMENT
49:Confirmation Instruction
WITHOUT

41D: Available With …By …
XYZ BANK A.S.
BY DEF PAYMENT
49:Confirmation Instruction
CONFIRM

MT 700
Amir Banka :
ABC BANK PLC DUBLIN
Görevli Banka :
XYZ BANK A.Ş. ISTANBUL

MT 700
Amir Banka :
ABC BANK PLC DUBLIN
Görevli Banka :
XYZ BANK A.Ş. ISTANBUL

41D: Available With …By …
XYZ BANK A.S.
BY ACCEPTANCE
42C: Drafts at …
SIGHT
42D: Drawee
XYZ BANK A.Ş.

41D: Available With …By …
XYZ BANK A.S.
BY ACCEPTANCE
42C: Drafts at …
SIGHT
42D: Drawee
XYZ BANK A.Ş.

49:Confirmation Instruction
WITHOUT

49:Confirmation Instruction
CONFIRM

MT 700

MT 700
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Amir Banka :
ABC BANK PLC DUBLIN
Görevli Banka :
XYZ BANK A.Ş. ISTANBUL

Amir Banka :
ABC BANK PLC DUBLIN
Görevli Banka :
XYZ BANK A.Ş. ISTANBUL

41D: Available With …By …
XYZ BANK A.S.
BY NEGOTIATION
42C: Drafts at …
SIGHT
42D: Drawee
ABC BANK PLC – DUBLIN

41D: Available With …By …
XYZ BANK A.S.
BY NEGOTIATION
42C: Drafts at …
SIGHT
42D: Drawee
ABC BANK PLC – DUBLIN

49:Confirmation Instruction
WITHOUT

49:Confirmation Instruction
CONFIRM

Bu akreditifler teyitsizdir.
Görevli banka yerine “ANY
BANK” kullanılırsa herhangi bir
banka görevli banka olur.
Örneğin;
41D: Available With …By …
ANY BANK BY PAYMENT

Bu akreditifler teyitlidir. Görevli
banka akreditife teyit eklerse
görevli banka aynı zamanda
teyit bankasıdır.

101.

Görevli bankanın fonksiyonu nedir?

Görevli banka, bir akreditif işleminde ibrazı karşılamaya (honour)
ve iştira işlemi yapmaya yetkili bankadır. Amir banka tarafından
atanır. Amir banka tarafından görev verilen bankanın ismi
akreditifte belirtilirse o akreditif sadece o banka ve amir banka
nezdinde kullanılabilir veya görevli bankanın ismi olarak “any bank”
kullanılırsa o halde o akreditif herhangi bir banka ve amir banka
nezdinde kullanımda olur.
102. Her akreditifte görevli bankanın yer alması zorunlu
mudur?
Bir akreditifte görevli bankanın
ve
görevinin ne olduğunun
gösterilmesi gerekir. Ancak, her akreditifte amir bankadan ayrı bir
görevli bankanın yer almasına gerek yoktur. Görevli bankanın
olmadığı akreditiflerde görevli bankanın fonksiyonunu amir banka
yerine getirir. Zaten görevli bankanın görevleri (ibrazı karşılama
vs.) amir bankanın asli görevleridir.
103. İhbar veya Rambursman bankaları görevli bankalar
mıdır?
Amir banka tarafından akreditifte sadece kendisine ödeme
(rambursman) veya ihbar yetkisi verilen bankalar bu anlamda
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(ibrazı karşılamak/iştira yapmak) görevli banka değildirler. Bunların
görevleri sadece ihbar yapmak veya rambursman talebini
karşılamaktır. Bunların dışında ibrazı karşılama veya iştira
faaliyetinde bulunurlarsa riski kendilerine ait olur.
104. Bir bankanın görevli banka olup olmadığını akreditifte
nasıl anlayabiliriz?
Bir bankanın akreditifte görevli olması için akreditif metni içerisinde
açıkça aşağıdaki gibi kendisinin ve görevinin gösterilmesi gerekir.
Görevli banka :GGG Bank olsun.
SWIFT MT 700 formatında açılan akreditiflerde;
41a: available with GGG bank
by payment
(görevli banka)
(ibrazda ödeme)
by def payment
(vadeli ödeme taahüdü)
by acceptance (Kabul)
by negotiation (İştira)
Mektup, teleks veya diğer yöntemler ile açılan akreditiflerde;
This credit is available with GGG bank
(görevli banka)

by

payment
(ibrazda ödeme)
by def payment
(vadeli ödeme taahüdü)
by acceptance (Kabul)
by negotiation (İştira)

Görevli
banka
açıkça
akreditifte amir
banka
tarafından
görevlendirilmediği halde bir görev icra etmeye karar verirse ve bu
nedenle yükümlülük altına girerse riski kendisine ait olur, lehtara
karşı girdiği bir taahhüt varsa bu nedenle kendisi sorumlu olabilir
ancak bu durum UCP’nin dışında olup o banka ile lehtar arasındaki
bir durumdur.
UCP 500 ve 600’de görevli banka tanımlanmış ve görevli bankaya
yükümlülükler getirilmiştir. Bundan önceki UCP versiyonlarında
görevli banka için yükümlülükten bahsedilmemiştir. UCP’ye göre
görevli banka kendisine ibraz edilen belgeleri isterse incelemek,
kabul etmek,
reddetmek veya aldığı tarafa iade etmek için,
belgelerin alındığı günü izleyen en fazla beş iş günü bir süreye
sahiptir. Görevli banka teyit bankası olmadığı sürece kendisine
verilen ibrazı karşılama veya iştira etme yetkisi nedeniyle herhangi
bir yükümlülük altında değildir, yani bu görevleri yapmak zorunda
değildir. Lehtara görev kabul ettiğini açıkça bildirdiği durumlar
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kendisi ve lehtar arasındaki mutabakata tabi olup UCP kapsamında
kendisine bir yükümlülük getirmez.
105. Akreditifte belirtilen görevli banka görevi kullanmak
zorundamıdır?
Görevli banka teyit bankası olmadığı sürece ibrazı karşılamayı veya
iştira etmeyi açıkça kabul ederek bunu lehtara açıkça bildirdiği hal
dışında görev kullanmak zorunda değildir ki bu durum dahi lehtar
ile görevli banka arasındaki bir olay olup UCP’nin dışındadır.
106. Görevli bankanın “Ret Bildirisi” gönderme hakkı var
mıdır?
Evet, görevli bankanın ibraz konusu belgeleri incelemesi sonucu
belgelerde eksiklik veya uygunsuzluk tespit etmesi halinde bunları
UCP 600’in 16.Maddesine uygun bir bildiri ile reddetmesi
mümkündür.
107.

Teyit bankası olmadan görevli banka olabilir mi?

Evet, olabilir. Herhangi bir banka amir banka tarafından görevli
banka (nominated banka) olarak görevlendirilebilir.
108.

Teyit ve görevli banka ayrı olabilir mi?

Evet, bir akreditifte teyit ve görevli bankalar ayrı olabilir.
109.

Birden fazla görevli banka olabilir mi?

Evet, bir akreditifte birden fazla görevli banka olabilir ancak
karışıklık olmaması için amir bankanın bu konuda akreditife yeterli
açıklama koyması gerekir.
110. Serbest kullanımda olan bir akreditifte (available with
any bank) görevli banka kimdir?
Serbest kullanımda olan bir akreditifte (available with any bank)
görevli banka dünyadaki her hangi bir bankadır. Amir banka bunu
akreditifinde kısıtlayabilir.
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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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