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310. Lehtar bir değişikliği kabul veya reddettiğine 

dair bildiri vermediği takdirde durum nasıl 

yorumlanır? 

 

Lehtar bir değişikliği kabul veya reddettiğine ilişkin bir bildiri 

vermediği takdirde akreditife ve henüz bildiri vermediği değişikliğe 

uygun bir ibraz lehtarın o değişikliği kabul etmiş olduğuna ilişkin 

bildiri olarak sayılır. Akreditif o an itibariyle değiştirilmiş olur. Henüz 

bildiri vermediği değişikliği dikkate almadan önceki duruma uygun 

ibraz da bulunması halinde o değişikliği reddetmiş sayılır. 

Asıl akreditifin (veya evvelce kabul edilmiş değişiklikleri içeren bir 

akreditifin) şartları, bir değişikliği ihbar eden bankaya lehtarın bu 

değişikliği kabul ettiğini bildirmesine kadar lehtar için yürürlükte 

kalır.  

 

311. İhbar bankasının değişikliğin kabul veya red bildirisi 

konusunda yükümlülüğü nedir? 

 

Bir değişikliği ihbar eden bir bankanın, değişikliğin kabulü veya 

reddi ile ilgili olarak aldığı herhangi bir bildiri hakkında değişikliği 

aldığı bankaya bilgi vermesi gerekir.  

 

312. Bir değişikliğin lehtar tarafından kısmi olarak kabul 

edilmesi mümkün müdür? Ayrıca bir değişikliğin kabulu 

tek taraflı olarak süreli bir şarta bağlanabilir mi?  

 

Hayır, bir değişikliğin kısmen kabulüne izin verilmez; kısmen kabul 

o değişikliğin reddedildiğine ilişkin bildiri olarak görülür. Aşağıdaki 

akreditif değişikliğinde 4 değişiklik vardır (31E, 32B,44B,79 

alanları) lehtarın sadece 31E’yi kabulu ret anlamındadır. Lehtarın 4 

değişikliği kabul veya reddetmesi gerekir. 

20:LC124345            MT 700 

31D:080921 

50:BUYER CO. 

59:SELLER AS 

32B:EUR.5000 

20 :  LC124345      MT 707 

21 :  AKR.5555 

23 :  LC124345 

52A or D:   

31C :070930 
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39A:10/10 

41A:XXXTRISX   BY PAYMENT 

43P:ALLOWED 

43T:ALLOWED 

44A:PARIS 

44B:ISTANBUL 

44C:070901 

45A:COLOR TV 

46A:INVOICE, B/L, ATR 

47A: L/C NR.MUST BE MARKED 

ON THE DOCS. 

49:CONFIRM 

72:SUBJECT TO UCP.600 

30 :070930   

26E :1 

59 :SELLER AS 

31E :071120   

32B :EUR.20.000 

44A : 

44B :  MERSIN 

44C :   

44D :   

79 :  THIS L/ IS 

DISCOUNTABLE 

72 :   

 

Bir değişikliğin kabulu tek taraflı olarak süreli bir şarta 

bağlanmamalıdır. Bir değişiklikte yer alan ve belirli bir süre içinde 

lehtarca reddedilmediği takdirde o değişikliğin yürürlüğe gireceğine 

ilişkin bir şart dikkate alınmaz. 

Örnek;  

Aşağıdaki değişikliğin kabulu bir şarta bağlanmıştır (72 alan). Bu 

şart dikkate alınmaz. Bu değişikliğin kabulu lehtarın yazılı kabul 

bildirisi vermesine veya bu değişikliğe uygun ibrazda bulunmasına 

bağlıdır.   

MT 707  

20 : LC124345  

21 : AKR 5555 

23 :  LC124345 

52A or D:   

31C :071012 

30 :070930   

26E :2 

59 :SELLER AS 

32B : EUR.80.000 

34B :EUR.85.000 

44A : LYON 

79 :  ATR NOT REQUIRED 
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72 : This amendment shall become valid unless rejected by the 

beneficiary within 10 days. 

 

313. Bir akreditifte şu şart vardır; bir değişikliğin (varsa) 

kabul edip edilmediği lehtar tarafından belge olarak ibraz 

edilecektir. Akreditifte bir değişiklik yapılmışsa lehtarın 

ibraz ettiği belgelerin arasında değişikliğin kabul veya 

reddedildiğini bildiren bir belgenin ibrazı gerekir mi? Bu 

durum 10(c) maddesinin değişikliği anlamına gelir mi? 

 

Evet, lehtarın değişikliği kabul veya reddettiğine ilişkin bir bildiri 

(notification) bir belge olarak istenmişse lehtarın buna uyması 

gerekir yani akreditifin değişikliğine ilişkin bildiriyi belge olarak 

ibraz etmesi gerekir. Bu durum 10(c) maddesinin değişikliği 

anlamına gelir. (FAQ under UCP 600, Volume I, Collyer Consulting)  

 

314. İhbar bankası lehtardan değişikliğin kabul edilip 

edilmediğini isteyebilir mi? 

 

İhbar bankası isteyebilir ancak lehtar ibrazdan önce bildiri vermek 

zorunda değildir. 

 

315. Teyit ilave edilmeyen değişikliğe denk gelen kısmın 

ibrazı teyit bankasına yapılabilir mi? 

 

Evet, yapılabilir ancak teyit bankası teyit ilave etmediği kısımları 

teyidi kapsamında karşılamak veya iştira etmekle yükümlü değildir. 

Örneğin; USD.100.000’lık bir akreditife teyit bankası teyidini 

eklemiş olabilir. Daha sonra akreditif USD.50.000 artırılmış ancak 

teyit bankası bu kısma teyidini eklememiş olabilir. Bu durumda 

ibraz USD.150.000 olarak teyit bankasına yapılabilir ancak teyit 

bankası sadece USD.100.000’lık kısmı karşılar veya iştira eder 

USD.50.000’lık kısma ilişkin taahhüdü yoktur. Amir banka 

USD.150.000’lık kısmı karşılamak ile yükümlüdür.  

 

MADDE 11 

 

316. Telekomünikasyon aracılığıyla gönderilen akreditif ve 

değişikliklere ilişkin UCP’de nasıl bir düzenleme vardır? 
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UCP’de telekomünikasyon ile gönderilen akreditif ve değişikliklere 

ilişkin düzenleme şu şekilde yer alır; Şifreli telekomünikasyon 

aracılığıyla gönderilen bir akreditif veya değişiklik, üzerinden işlem 

yapılacak (operative)  akreditif veya değişiklik olarak görülecek ve 

daha sonra alınan herhangi bir posta teyidi dikkate alınmayacaktır.  

Telekomünikasyon aracılığıyla gönderilen bir mesaj ‘ayrıntıların 

tamamı gönderilecektir’ (full details to follow) (veya benzer 

anlamdaki sözcükleri) içerdiği veya gönderilecek olan posta 

teyidinin, üzerinden işlem yapılacak akreditif veya değişiklik 

olacağını belirttiği takdirde anılan mesaj, üzerinden işlem yapılacak 

akreditif veya değişiklik olarak sayılmayacaktır. Bu durumda amir 

banka, üzerinden işlem yapılacak akreditifi veya değişikliği 

telekomünikasyon aracılığıyla alınan mesajla uyumsuz olmayan 

şartlarda gecikmeksizin göndermelidir.  

 

317. Telekomünikasyon araçları nelerdir?  

 

SWIFT, teleks, faks, elektronik mesaj ve benzeri araçlardır. 

 

318. SWIFT ile gönderilen bir akreditifin içerisinde ek şart 

(full details to follow vs.) yer almadığı halde daha sonra 

posta ile aynı akreditif mektup formatında alınırsa 

hangisi dikkate alınmalıdır? 

 

SWIFT ile gönderilen akreditif dikkate alınmalıdır. Daha sonra gelen 

mektup dikkate alınmaz.  

 

319. SWIFT ile gönderilen bir akreditifin içerisinde ek şart 

(full details to follow vs.) yer almadığı halde daha sonra 

posta ile aynı akreditif mektup formatında alınırsa ve 

aralarında fark varsa hangisi dikkate alınmalıdır? 

 

SWIFT ile gönderilen akreditif dikkate alınmalıdır. Daha sonra gelen 

mektup dikkate alınmaz. Ancak mecburiyet olmamakla birlikte bu 

durumu amir bankaya bildirmek ve mutabık kalmakta fayda vardır. 

Bu tür bir uygulama bir hata varsa düzeltilmesi konusunda faydalı 

olacaktır.  
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320. Gönderilen bir akreditifin içerisinde ek şart (full 

details to follow vs.) yer alıyorsa ancak herhangi bir 

detay gelmeden lehtar ibrazda bulunursa bankanın ne 

yapması gerekir? 

 

SWIFT ile gönderilen bir akreditifin içerisinde ek şart (full details to 

follow vs.) varsa ve herhangi bir detay gelmemişse lehtarın ibraz 

da bulunmaması gerekir. Akreditif henüz geçerli (operative) 

değildir. Banka böyle bir akreditif ihbar etmişse lehtarı uyarması ve 

ibrazı işleme almaması gerekir.   

 

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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