ICC 600 ile Gelen Yenilikler
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro
tarafından yürütülmektedir.

ICC 600 ile Gelen Yenilikler
Bu çalışmada;
Akreditiflerin gelişimi,
Akreditifler altında ibraz edilen belgeler,
Rezerv konuları,
Milletlerarası Ticaret Odası (MTO)'nın yayınladığı
ve 1 Temmuz 2007 tarihinde kullanılmaya başlayan
UCP 600 ve
Getirdiği yeniliklerle birlikte bu yeniliklerin
akreditifli işlemler üzerine olan etkileri ele
alınacaktır.

AKREDİTİF KULLANIMI VE
REZERV KONULARI
MTO'na göre, akreditif karşısında belgelerin
uygunsuzluğu yüzde yetmiş gibi yüksek oranlarda
seyretmektedir.
Bir çok durumda, ihracatçı firmalar ödememe riskine
maruz kalmaktadırlar.
UCP 500'de yer alan 7 madde (9.md, 13.md, 14.md,
21.md, 23.md, 37.md ve 48.md) yetersiz kalmaktadır.
UCP 600 için henüz istatistiki bilgi sağlayacak bir süre
geçmediği için bu kapsamda sorun yaratacak
maddelerin neler olduğu hakkında biraz daha
beklenilmesi gerekecektir.

AKREDİTİF KULLANIMI VE
REZERV KONULARI
REZERV KONUSU

NEDEN

SORUMLULUK

Uyumsuz Bilgiler

Farklı dökümanlarda yer alan farklı bilgiler

İhracatçı

Belge Eksikliği

Akreditifte belirtilen belge yok

İhracatçı

Diğer

Diğer belgesel eksiklikler

İhracatçı, Üçüncü taraf
(imalatçı, taşıyıcı vs.)

Geç İbraz

Yüklemeden 21 gün geçtikten sonra vesaikin
ibrazı (ya da akreditifte belirtilen süreden)

İhracatçı

Taşıyıcının
Belirtilmemesi
ve İmza Eksikliği

Taşıyıcı ismi konşimentoda belirtilmemiş veya
taşıyıcı adına imz al anmamıştır.

Taşıma Hizmet
Sağlayıcısı

Yanlış Bilgi

Belgeler üzerindeki bilgiler akreditif ile uyumlu
değil

İhracatçı

Akreditifin Vadesinin
Dolması

Akreditif vadesi dolduktan sonra belgelerin ibrazı İhracatçı

Yanlış Mal Tanımı
Cironun Eksikliği veya
Yanlış Yapılması
Geç Yükleme

Akreditifte yer alan mal tanımından farklı bir
tanımın belgelerde yer alması
Konşimento, sigorta belgesi ve poliçe'nin
ihracatçı veya diğer taraf tarafından
cirolanmaması
Yükleme için verilen günden sonra yüklemenin
yapılması

İhracatçı
İhracatçı veya Sigorta
Şirketi
İhracatçı/Taşıyıcı

REZERV BULMA NEDENLERİ
Amir bankaların herhangi bir sorun çıkması
ihtimaline karşı mümkün olduğunca çok
rezerv bulma içgüdüsü,
Amir bankaların özellikle son yıllardaki bir
uygulama olarak rezervli vesaik için kesinti
yaparak bu hususu akreditiflere özel bir
madde ile eklemeleri,

TEMEL FARKLILIKLAR
Madde 2:
UCP 500'de değişik
yerlerde ve dağınık
bir şekilde yer alan
bazı tanımlar derli
toplu şekilde bir
araya getirilmiş
ve bir nevi
sözlük maddesi
oluşturulmuştur.

Advising bank,

Issuing bank,

Applicant,

Nominated Bank

Banking day,

Honour,

Beneficiary,
Confirmation,
Confirming
bank,
Credit,

Complying
Presentation,
Negotiation,
Presentation,
Presenter

TEMEL FARKLILIKLAR
Madde 3:
UCP 500'de yer alan
bazı ifadeler bu
maddede bir araya
getirilmiş ve tarifleri
verilmiştir.

Dönülemezlik, el
yazısı ile imza ve
onaylanma
karşılığında kullanılan
ifadeler

Legalized,
Visaed,
Certified

Belgeyi düzenleyen
tarafı tanımlamak için
kullanılan ifadeler

First class,
Qualified,
Independent,
Official,
Competent,
Local

Diğer tanımlanmış
ifadeler

On or About,
To‐Until,
From‐After

TEMEL FARKLILIKLAR
Madde 3:
Bir akreditif dönülemez (irrevocable) olduğu
belirtilmese o akreditif dönülemez kabul
edilir.
Bu anlamda, revocable akreditifler UCP 600
kapsamında standart işlem olarak yer
almamaktadır.

TEMEL FARKLILIKLAR
Madde 6
Görevli banka gişesinde kullanımda olan
bir akreditif aynı zamanda amir banka
gişelerinde de kullanımdadır.
UCP 500'de "freely negotiable" olarak
geçen ifade "freely available" olarak
değiştirilmiştir. Böylelikle herhangi bir
banka gişesinde
olacak
kullanımda
akreditif tüm yöntemlerle
kullanıma
açık hale gelmektedir.

TEMEL FARKLILIKLAR
Madde 7 & 8:
Amir bankanın yükümlülüğü (Md.7) ve teyit bankasının
yükümlülüğü (Md.8) ayrı ayrı belirtilmiştir.
Amir banka ibrazı karşılamakla, akreditifin başka
bankada geçerli olması ancak bu bankanın da
görevini
yerine
getirmemesi durumundaki
yükümlülükleri detaylı bir şekilde sıralanmıştır. (Md.7)
Vadeli ve kabul kredili akreditiflerde amir bankanın
ödeme vadesinde yapacağı ödemenin iskonto işlemi
yapıp yapmadığına bakılmaksızın ödeme vadesinde
gerçekleştirilmesi hükme bağlanmıştır. (Md.7)

TEMEL FARKLILIKLAR
Madde 10 & 12
Madde 10:
Değişikliklere ilişkin yükümlülükler, değişikliklerin ret veya
kabulünün nasıl belirleneceği ve bu ret veya kabul
bildiriminin nasıl olması gerektiği de yeni bir madde ile kurala
bağlanmıştır.

Madde 12:
UCP 600 kapsamında tüm akreditifler iskontoludur.
Bir poliçeyi kabul etmesi veya vadeli ödeme yükümlülüğüne
girmesi için bir bankayı görevlendiren amir banka, görevli
bankanın kabul ettiği bir poliçeyi veya girdiği vadeli ödeme
yükümlülüğünü satın alması veya ön ödeme yapması için o
görevli bankayı yetkili kılmaktadır.

TEMEL FARKLILIKLAR
Madde 14

Belgelerin incelenmesine ilişkin standartlar ve uygun ibrazın belirlenmesi
de yine UCP 500'deki gibi ayrı bir madde ile ele alınmıştır.
Bir ibrazın uygunluğunun incelenmesi için ibraz gününü izleyen azami beş
banka iş gününe kadar bankanın vesaik inceleme süresi bulunmaktadır.
Öte yandan, rezervlerin azaltılmasına ilişkin yeni bir bakış açısı ve yorum
getirilmiş, bu kapsamda "birebir aynılık" yerine "ters düşmeme" prensibi
getirilmiştir.
Yükleme tarihinden sonraki 21 takvim gününden daha geç olmamak
kaydıyla, fakat her durumda akreditifin vade tarihinden geç olmamak
üzere ibraz gerçekleştirilmelidir. Buradaki ibraz süresi orijinal
belgeler için geçerlilik arzetmektedir.
Bir taşıma belgesinin taşımacı, araç sahibi, kaptan veya kiralayandan başka
herhangi bir tarafça düzenlenebileceği hükmü getirilmiştir. Buna göre
lehtar da taşımacı veya taşımacının acentesi sıfatıyla taşıma belgesi
düzenleyebilir.

TEMEL FARKLILIKLAR
Madde 19‐27

Madde 19‐25:
Taşıma belgelerine ilişkin hususlar her bir taşıma belgesi için ayrı
ayrı belirtilmiştir.
SWIFT uygulaması ile gelen 44E ve 44 F alanları limanları
göstermektedir.

Madde 27:
Bir akreditif bir taşıma belgesinin "clean on board" olması
şartını içerse bile "clean" sözcüğünün bir taşıma belgesinde
gözükmesi gerekmemektedir.
Bu husus aynı ifade ile Md. 27'de açık bir şekilde belirtilmiştir.

TEMEL FARKLILIKLAR
Madde 28 & 31

Madde 28:
Sigorta Belgesi, Kapsamı ve tutarına ilişkin düzenlenen madde ile
acenteye vekil (proxy) kavramı da eklenmiştir.
Akreditifte istenen sigorta tutarı belirli bir yüzde oranı olarak
belirtildiği durumda bu oranın asgari bir oran olarak anlaşılması
gerekmektedir.
Bir sigorta belgesi herhangi bir risk muafiyeti klozuna (exclusion
clause) ilgi kuran bir kayıt içerebilir.

Madde 31:
Kısmi kullanımlar veya kısmi yüklemeler ile ilgili olarak, ibraz birden
fazla taşıma belgesi takımından oluştuğu takdirde bu belgelerde
gösterilen yükleme tarihlerinden en geç olanı yükleme tarihi olarak
alınacaktır.

TEMEL FARKLILIKLAR
Madde 35 & 36

Madde 35:
UCP 500 kapsamında da aynı husus yer almış olmasına rağmen, burada
vurgulanmıştır.
Görevli banka bir ibrazın uygun olduğunu belirlediği ve belgeleri amir
bankaya veya teyit bankasına gönderdiği takdirde, görevli banka ibrazı
karşılamış veya iştira etmiş olsun olmasın,belgeler görevli banka ile amir
banka veya teyit bankası arasında kaybolması halinde görevli bankaya veya
lehtara korunma sağlanmaktadır.
Bu kapsamda, amir banka veya teyit bankası ibrazı karşılamalı veya iştira
etmeli veya o görevli bankayı ramburse etmelidir.

Madde 36:
Terör eylemleri de mücbir sebeplere eklenmiştir.

UCP & ISBP
UCP 500'den UCP 600'a geçişin aynı
zamanda yine MTO tarafından yayınlanan
Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması
(ISBP) ile birlikte düşünülmesi
gerekmektedir.
ISBP 645 no'lu yayın UCP 500'e yönelik
olarak hazırlanmış ve UCP 600 ile birlikte
yeni ISBP 681 yürürlüğe girmiştir.
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