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Tanım Olarak  

A K R E D İ T İ F 

Akreditif (Akreditif uluslararası 
işlemlerde kısaca L/C - Letter of Credit 
olarak adlandırılmaktadır); ihraç edilen 

malların bedellerinin ödenmesi 
konusunda belirli şartların yerine 
getirilmesinden sonra ödemenin 

yapılacağına ilişkin bir çeşit 

teminattır. 
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Akreditif diğer ödeme şekillerinden 
farklı olarak taraflar arasındaki 

anlaşmanın küşat mektubu adını 
verdiğimiz ve bankalarca tanzim 

edilmiş bir tür sözleşmeye dayalıdır. 

 

Buna göre her iki tarafta mutlak surette 
bu metine göre hareket etmek 

durumundadırlar. 
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Özellikle ihracatçı gerçekleştireceği 
ihracatın tüm özellikleri açısından 
akreditif metnine (küşat mektubu) 
uygun hareket etme zorunluluğu 

bulunmaktadır.  
 

Bu durum ithalatçı açısından dilediği 
şartları tayin etme ve satıcının da 
buna uyma zorunluluğunu ortaya 

koyar. 
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  Böylelikle akreditif bir yandan da tarafları 
disipline etme özelliğini de beraberinde 

getirir.  

 

Zira ihracatçı akreditifin hiç bir şekilde dışına 
çıkmamalıdır, oluşabilecek her hataya 
rezerv (DISCREPANCY) adı verilir ki; 

rezervlerin alıcı tarafından kabul 
edilmemesi halinde ihracatçının mal 

bedelini tahsil edebilmesi riskli hale gelir. 
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KARAR SÜRECİ 
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İhracatçı  
 

 Malların sevkiyatını yaptığım zaman, ithalatçının 
zamanında ödeme yapabileceğinden emin olabilir 
miyim? Ödeme yapılmamasının riskini nasıl 

 minimize edebilirim? 

  
• İhraç ettiğim malları başka bir firmadan satın 

alıyorum, ithalatçının bunu öğrenip asıl imalatçı 
firmayla temas kurarak beni aradan çıkarmasını nasıl 
önleyebilirim? 

• Bankalar ticari alışverişlerde pratik uygulamaların 
düzenlenmesinde bize gerekli dökümanları sağlayarak 
nasıl yardımcı olabilirler? 
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İthalatçı 
 
İhracatçıyı yeterince tanımıyoruz. Malları zamanında 

teslim edebileceğinden emin olabilir miyiz? 

 

 Ödeme yapmadan önce malların siparişimizle uyuşup     
uyuşmadığını nasıl kontrol edebiliriz? 

 İthal ettiğimiz malları tekrar satıncaya kadar ödemeyi 

ertelemeyi düşünüyoruz. 
 Acaba bankamız bu aradaki boşlukta krediyi kendisi 

sağlayabilir mi? 
 Bu sorulara cevap verebildiği için akreditifli ödeme 

ticarette tercih edilen bir ödeme şeklidir. 
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Akreditifli Ödemenin Dünya 
Ticaretinde Çok Yaygın Bir 
Kullanıma Sahip Olmasının 

Nedenleri 
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          İhracatçı Açısından 

 
• Bir bankanın ödeme güvencesine sahiptir. 

(Teyitli akreditiflerde ek olarak ikinci 
 bir bankanın güvencesine kavuşur) 
• Alıcının ülkesindeki politik risk, güvenceden 

dolayı en alt düzeye inmiştir. 
• Akreditif bağlantısı gösterilerek ihracat kredisi 

alınabilir. 
• Yeni pazarlara girerek satışlarını artırabilir. 
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        İthalatçı açısından 
    

• Her şeyden önce, alıcı akreditif koşullarını yerine 
getirmeyen satıcıya ödeme yapılmayacağına ilişkin 
güvenceye sahiptir. 

 Bankalar alıcı adına akreditif koşullarının yerine getirilip 
getirilmediğini incelerler. "En son yükleme tarihi"nin 
saptanabilmesi alıcıya (özellikle ihracatçıyı iyi tanımıyorsa) 

 malları zamanında elde edebilme olanağını sağlar. 
• Mallarını güvence olarak göstererek onları pazarlayıncaya 

kadar çeşitli kaynaklardan borç bulabilir. 
• Eğer satıcı ile anlaşırsa, mal bedelinin belgelerin ibrazında 

değil de, belirli bir süre sonra ödenmesi imkanı 
sağlanabilir. Bu ithalatçıya zaman kazandırarak daha düşük 

 maliyette kredi sağlama imkanı verebilir. 
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Akreditiflerde en az 4 taraf bulunmaktadır. 

Bunlar; 

 

• Amir (Applicant) : İthalatçı firma 

• Amir Banka (Issuing Bank) : Akreditifi açan 
banka 

• Lehdar (Beneficiary) : Satıcı firma 

• İhbar/Teyit eden banka (Advising/Confirming 
Bank) : Akreditifin açıldığını lehdara ihbar/teyit 
eden banka. 
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Akreditifli İşlemlerde Yer 
Alan Bankalar  
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 Akreditif işlemlerinde genellikle ilgili iki banka 
bulunur; Amir banka ve muhabir banka. 

 

 Ancak bazı durumlarda ihracatçı, açılan kredinin 
kendisine yakın bulduğu üçüncü bir banka 
tarafından veya muhabir banka tarafından garanti 
edilmesini ister ve bu banka teyid eden banka 
olarak adlandırılır.  

 

   Diğer taraftan, ihracatçıya akreditifin geldiğini 
ihbar eden ve "ihbar bankası" olarak adlandırılan 
bir üçüncü banka olabilmektedir; ancak bu, 
çoğunlukla muhabir banka olmaktadır. 
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     Amir banka / Açan banka (Issuing / 

Opening bank) 

 
 1- İthalatçının bankasıdır 

 2- Akreditifi açar 

 3- İhracatçı, akreditif vadesi içinde istenilen koşulların yerine 
getirirse ödeme yapmakla yükümlüdür. 

 4- Ödemeyi ihracatçıya dönüş hakkı (rücu hakkı) olmaksızın 
yapar. 

 5- İthalatçının istemi üzerine henüz akreditif açılmadan 

ihracatçıya veya muhabirine "ön bilgi" (preadvice) verebilir. 

 6- Kimi ülkelerde akreditifi doğruca ihracatçıya iletebilir. 
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İhbar bankası / Advising bank 
  

   1- Akreditifin açıldığını ihracatçıya iletir. 

 

   2- Akreditifte, ihracatçıya karşı ödeme konusunda 

herhangi bir yükümlülüğü yoktur. 

 

   3- Bir anlamda postane görevini üstlenmiştir. 
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Teyid bankası / Confirming bank 

 
 1- Amir banka dışındaki bir banka akreditife kendi yükümlülüğünü 

ekleyebilir. Bu banka çoğunlukla ihbar bankası olmaktadır. 
 2- Teyit, amir bankanın yükümlülüklerini yerine getireceğine ilişkin olarak 

bir diğer bankanın kesin taahhüdünü ortaya koymasıdır. 
 3- Teyid eden bankanın birinci derecede sorumluluğu vardır. 
 4- Akreditif koşullan yerine getirilmişse, teyit bankası; 
  1.) İhracatçıya dönüş hakkı olmaksızın ödeme yapar 
  2.) Poliçeleri kabul eder. 
  3.) İhracatçıya dönüş olmaksızın poliçenin müzakere işlemini 

gerçekleştirir. (Devir ve ciro = poliçenin satın alınması) Ancak, akreditifi 
ihbar etmeye karar verdiğinde, ihbar ettiği akreditifin gerçek olup olmadığını 
kontrol etmeye özen gösterir. Eğer akreditifi ihbar etmemeyi tercih ederse 
Amir Bankaya bu konuda gecikmeksizin bilgi verir. 

 5- Sorumluluğu amir bankanın sorumluluğu kadar önemlidir. Akreditif 
koşullarına karşı gelinirse, ihracatçı hem amir bankaya hem de teyit 
bankasına karşı tavır  koyabilir. 

 6- Kendisini birinci derecede sorumlu bir konuma getiren bu hizmet 
karşılığında komisyon alır. 
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AÇMA ŞEKLİNE GÖRE AKREDİTİF 
TÜRLERİ 

 
• Dönülebilir Akreditif (Revocable Credit) : Bu şekilde 

açılan akreditiflerde önceden uyarma veya ihbar 
yapılmaksızın amirin istediği an iptal veya tadil 
edilebilir.İhbar eden banka tarafından tediye anına kadar 
akreditif amir tarafından iptal edilebilir.Bu tip akreditifler 
alıcıya azami elastikiyet sağlarken satıcıyı mal bedelini 
tahsil etme problemi ile karşı karşıya bırakacağından tercih 
edilmeyen bir şekildir. (Kabili rücu) 

 
• Dönülemez Akreditif (Irrevocable Credit) : Bu 

akreditif akreditif vadesinden önce lehdarın rızası 
olmaksızın tadil veya iptal edilemez.Akreditifin lehdarı 
belirtilen koşullara uygun vesaiki ihbar eden bankaya ibraz 
ettiğinde vesaik bedelinin akreditifin ödeme metoduna 
göre kendisine dair akreditifi açan bankanın kesin bir 
taahhüdüne sahiptir. (Gayrikabili rücu) 
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AKREDİTİFLERDE  
İŞ AKIŞI 
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• Alıcı ile satıcı ticaretin gerçekleşmesi 
konusunda uzlaşmaya varırlar. 

• Satıcı alıcının emrine; satışa ilişkin tüm 
şartları gösteren bir Proforma Fatura 
tanzim eder. 

• Alıcı; gayri nakdi kredi limitinin mevcut 
olduğu bir bankaya müracaat ederek, 
proforma fatura ile birlikte akreditif açma 
talimatı verir. 

• Alıcının bankası akreditif metnini tanzim 
eder ve kontrol için müşterisine gönderir. 



31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK   

www.arcgloballogistics.com 

20 

• Kontrollerden sonra oluşan küşat mektubu; 
proformada belirtilen bankaya swift yada telex 
yolu ile gönderilir.(Bazı akreditiflerde proforma 
üzerinde herhangi bir banka adı yazılmayabilir; 
bu durumda alıcının bankası kendi seçtiği bir 
bankaya küşadı yollar)  

• Küşatın ulaştığı banka; metni müşterisine 
(ihracatçı) gönderir, ihracatçı ihbar tarihinden 
itibaren 5 işgünü içerisinde itiraz etme hakkına 
sahiptir.  

• İhracatçı belirtilen şekilde ve zamanda yüklemeyi 
gerçekleştirir, 

• Akreditife konu olan vesaiki akreditif vadesi 
içerisinde kendi bankasına teslim eder,(aksi 
belirtilmedikçe 21 gün) 
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• İhracatçının bankası 5 iş günü içerisinde söz konusu 
vesaiki inceleyerek rezerv tesbitini gerçekleştirir; varsa 
rezervlerin açıklamasını yapar, kendi açıklamaları ile 
birlikte en geç bu süre sonunda vesaiki alıcının bankasına 
gönderir. 

• Alıcının bankası da aynı süre zarfında aynı işlemleri 
gerçekleştirir rezervlerin tesbitini tamamlar, 

• Rezerv olmaması halinde alıcı ; eşyayı kabul etmek 
zorundadır,rezerv olması halinde ise banka tarafından 
rezervlerin kabul edilip edilmediği sorulur; alıcının onayı 
halinde rezervler kaldırılır, 

• Sevk vesaiki alıcıya mal bedelinin ödenmesi mukabili 
teslim edilir (veya poliçe imzalattırılır); alıcının mali 
durumu mal bedelini ödemeye müsait olmasa bile teyitsiz 
işlemlerde banka tarafından bu bedel tazmin edilmek 
durumundadır. 

• Alıcı malı ithal eder, satıcı ise mal bedelinin kendi 
bankasına ulaşması ile parasını tahsil etmiş olur. 
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Teyitli akreditif 
   

    Akreditif açan banka ihracatçı tarafından yeterince 
tanınmıyorsa, ihracatçı kendisini güven içinde hissetmek için 
çekeceği poliçenin ödeneceği konusunda kendi ülkesindeki bir 
bankadan teminat vermesini ister.  

    

    Bu şekilde, çekilen poliçe akreditifi açan bankaca ödenmediği 
takdirde, ihracatçının ülkesindeki banka kendisinin 
ödeyeceğini önceden taahhüt eder.  

 

    Bu taahhüdü veren bankaya teyit eden banka denir. Bankalar 
teyit için ayrıca komisyon aldıklarından ek bir mali külfet 
getirirler ve ithalatçılar genelde teyitli akreditiften kaçınırlar. 
Sadece gayrı kabili rücu akreditifler teyitli olarak açılabilir. 
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Ticari İşlemlerde 
Kullanım Alanlarına Göre 

Akreditif Türleri 
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    Rotatif akreditif (Revolving Credit) 

  
      Rotatif akreditif şartları gereğince bir miktarı veya tamamı kullanıldıkça 

herhangi bir belirli değişikliğe lüzum kalmaksızın eski miktar dahilinde 
yenilenen akreditiflerdir. 

 Yenilemenin amacı, ihracatçının akreditiften aynı şartlarla yararlanarak, ilk 
akreditif şartlarına uygun olmak kaydıyla yeniden ihracat yapabilmesidir. Bu 
tür akreditif genellikle aynı cins malı tek bir ihracatçıdan kısım kısım ithal 
eden ithalatçı tarafından açılır. Rotatif akreditif zamana göre ve değere göre 
ilişkilendirilebilir. Zamanla ilişkili olan rotatif akreditif ikiye ayrılır: 

  
    Kümülatif rotatif akreditif: İlk dönemde kullanılmayan miktar, takip eden 

dönemlere taşınır. 
  
     Kümülatif olmayan akreditif: Belli bir dönemde kullanılmayan miktar 

geçerliliğini yitirir ve bir sonraki dönemlere aktarılmaz. Örneğin: 6 aylık 
periyotta her ay için 15 000 $ kredi sağlanmakta olsun. Her ay bir önceki 
ayda belli bir miktarını çekilip çekilmediğine bakılmaksızın 15 000 $ lık miktar 
otomatik olarak yenilenir. Değerle ilişkili olan rotatif akreditif, belirli geçerli 
dönem içinde kullanıldıktan sonra aynı şekilde ve miktarda yenilenir. 
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Devredilebilir akreditif 
  

    Devredilebilir akreditifte, lehine bir akreditif açılan bir ihracatçı kendi 
ülkesindeki üçüncü bir şahsa yani akreditifte adı geçenden başka ikinci 
ya da daha fazla ihracatçıya akreditifi devredebilir. Devirde ilk 
akreditifdeki esas şartlar değiştirilmemekte sadece miktar, mal fiyatı, 
akreditif vadesi ve son tarihi taraflarınmkabulü ile değiştirilmektedir. 
Akreditifin ilk lehdarı, ikinci lehdarın faturalarından eksik 

 olan kısımları kendi faturalarıyla tamamlar ve akreditifin bu kısmını 
alabilir. Akreditif amiri ile lehdarın ve devredilen üçüncü şahsın adları 
birbirine ve şartların da yeni lehtara banka tarafından bildirilmesi 
gerekir. Akreditif devrolunca, birinci lehdar alıcı durumuna gelmiş olur.  

 
    Bu sebeple banka, birinci lehdarı alıcı olarak göstererek ikinci 
 lehdar için yeni bir akreditif açar. 
 Bu tür akreditifler sadece bir kez devredilebilirler. İkinci lehdar tekrar 

üçüncü bir lehdara açılan akreditifi devredemez. Sadece gayrı kabili rücu 
akreditifler devredilebilir. 
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            Red Clause akreditif 
  

     Bu tür akreditifte akreditif talimatında belirtilen özel bir hükme 
dayanarak muhabir banka, ihracatçı sevk belgelerini ibraz 
etmeden avans ödemesinde bulunur. Bu tür akreditife 
"redclause" denilme sebebi akreditif mektubunda talimatın 
kırmızı mürekkeple yazılmasıdır. Akreditif talimatındaki bu 
hükme dayanılarak verilen avans teminat aranmaksızın makbuz 
ya da benzeri belgeler karşılığında verilmektedir. 

 İhracatçıya verilen avans, malların sevkinde aracı bankaya 
verilen belgelerin  bedelinden kesilerek kapatılmaktadır.  

    

    Eğer íhracatçı yüklemeyi yapmaz ve avansı geri ödemezse 
muhabir banka amir bankadan faizi ile birlikte kendisine geri 
ödeme yapılmasını ister. Aynı şekilde amir banka da ithalatçıdan 
talepte bulunacaktır. 
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 Green Clause Akreditif 
  

     Akreditifi açan banka lehine, akreditifin kullanıcısı tarafından bir 
teminat mektubu verilmemişse, red clause akreditifleri açtıran 
firmalar büyük risklere girerler. Bu riskler green clause 
akreditifler ile en aza indirilebilirler. Green clause akreditifde 
ihracatçının malları sevk etmesinden önce akreditiften tahsilat 
yapmasına olanak tanınmaktadır. Ancak bu peşin ödemeler, 
malların mülkiyetini bankaya devreden ambar teslim makbuzları 
ile garanti altına alınmaktadır. Ambar teslim makbuzları, ambar 
firması tarafından düzenlenir ve depolanan malların değerini 
belirtir. 

  

    Red clause ve green clause akreditiflerin temel amacı, ithalatçı 
tarafından  ihracatçının finanse edilmesidir. İhracatçının 
ülkesindeki kredi faizlerinin, ithalatçının ülkesindeki faizlere 
oranla yüksek olduğu durumlarda, bu tür akreditifler kanalıyla 
düşük maliyetli fonlar ihracatçılara aktarılabilir. 
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 Karşılıklı (Back to Back) Akreditif 
 

 Karşılıklı akreditif ihracatçının lehine açılan akreditifin 
devredilebilir olmadığı zaman veya devredilse bile devir 
işleminin gerektirdiği ticari koşulları sağlamadığı zaman 
kullanılır. İhracatçı ihraç ettiği mallan kendisi üretmiyorsa ve 
yurtdışındaki bir üreticiden ödeme karşılığı satın almak 
durumundaysa karşılıklı kredi gündeme gelir. 

  

    Bu durumda ihracatçı yabancı üretici lehine bir akreditifin 
açılması için bankasına talimat verir. Bankasına teminat 
olarak da ithalatçının kendisi lehine açtığı akreditifi gösterir. 
Ülkemizde reeksport veya transit ticaret yoluyla yapılan 
ihracatta ve mahsup yoluyla yapılan transit ticarette 
karşılıklı akreditif kullanılmaktadır.  
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   Stand-by Akreditif 
 

 Bu tip akreditifler bir ödeme aracından çok bir garanti 
gösterme aracıdır. Taraflar arasında yapılan sözleşmelerde 

(genellikle müteahhitlik sözleşmeleri), taraflardan 

 birisinin (müteahhit firma) yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi durumuna karşın, diğer tarafın (işveren) garanti 
olarak bir teminat istemesi sonucu teminat gösterimi 

 için bankalarca müteahhit taraf adına açılan kredilerdir. 
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Akreditif İşlemlerinde 
Genel Kurallar 
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 Alıcı 
 
• Amir bankaya talimatlarını aşırı detaydan uzak bir açıklıkla 

vermeli ve talimatları kesinlik taşımalıdır. Öyle ki, banka 
ithalatçının ne istediğini tahmin etmek durumunda 
kalmamalıdır. 

• Açılan kredinin amacı alımın bedelini ödemektir. Kredi 
şartları ve istenen belgeler satış kontratı ile uyum içinde 
olmalıdır. 

• Sevkiyattan önce veya sevkiyat sırasındaki malların her türlü 
incelenmesi belgelendirilmelidir. Bu tür belgelerin çıkış 
mercileri önceden kredi anlaşmalarında mutlaka 
belirtilmelidir. 

• Akreditif satıcının sağlayamayacağı belgeleri zorunlu 
kılmamalıdır ve satıcının yerine getiremeyeceği koşulları öne 
sürmemelidir. 
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Satıcı 
 

• Akreditifte belirtilen meblağın kullanımına kadar geçen sürede 
satıcı boş durmamalı gerekli gördüğü değişiklikleri anında 
iletmelidir. 

• Satıcı akreditifte belirlenen süreyi ve koşulları 
karşılayabileceğinden emin olmalıdır. 

• İhracatçı akreditifte belirtilen belgeleri zamanında şartlara 
uygun olarak ibraz etmelidir. Belgeleri mümkün olduğu kadar 
çabuk şekilde akreditifin geçerlilik süresi içinde bankaya ibraz 
etmelidir.   

• Belgeleri bankaya ibrazında akreditifte belirtilen koşullara göre 
gerek zaman gerekse belgelerin nitelikleri açısından uygunsuz 
bir durum ortaya çıkarsa, bankanın belgeleri kabul etmemekle 
yükümlü olduğunu ihracatçı unutmamalıdır.   
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    Akreditif işlemlerinde uygulanan uluslararası 
kuralları nereden öğrenebiliriz? 

  

    Uluslararası Ticaret Odası, "Vesikalı Krediler 
Hakkındaki Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar" 
broşürünü gözden geçirerek 1993 yılında yeniden 
yayınlamıştır. 

 (Unıform Custom and Practise For Documentary 
Credits/U.C.P. No: 600). Bu yayın uluslararası kabul 
görmektedir. Temelde yasal bir yaptırımı yoksa da, 
akreditifli işlemlerde aşağı yukarı her ülke bu kuralları 
uygulamaktadır. Öyleki, ulusal hukuka bırakılan 
anlaşmazlıklarda dahi, yargıçlar U.C.P'yi dikkate 
almaktadırlar. 
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Akreditif işlemlerinin maliyeti 
  
 

Bütün vesaikli krediler, maliyet tespiti açısından 

çeşitli dilimlere ayrılırlar; Akreditif açılması, ihbarı, 

teyid edilmesi, düzeltilmesi, ödeme yapılması, 
poliçelerin kabulü, ciro edilmesi gibi, bütün bu farklı 

dilimler için bankaların aldıkları komisyon 

değişmektedir. 

  

Ayrıca bankalar komisyon bedelini belirlerken, 
tarafların ticari güvenirliliği ve bulundukları ülkelerin 
finans piyasasındaki yeri gibi kriterleri 

değerlendirirler. 
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Akreditif Mektubunda Yer 
Alan Bilgilere İlişkin 

Açıklamalar 
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 1. Amir Bankanın adı ve adresi. ( Amir Banka genellikle ithalatçının kendi 
bankası 

 olup, ithalatçının talimatı üzerine akreditifi açar.) 
 2. Akreditifle ilgili işlemleri içeren banka referans numarası 
 3. Akreditif vadesi 
 4. Akreditifi açtıran ithalatçının adı ve adres 
 5. İhracatçının (lehdar) adı ve adresi 
 6. Akreditifi ihbar eden bankanın adı ve adresi. Bu banka genellikle ihracatçının 
 kendi bankasıdır. 
 7. Akreditifin tutarı ve döviz cinsi 
 8. Akreditifte belirtilen ödeme şekli 
 9. İhracatçının tam sipariş tutarının altında sevkiyat (kısmi sevkiyat) yapmasına 

izin verilip verilmediği 
 10. Malların bir araçtan diğerine aktarma yapılmasına izin verilip verilmediği 
 11. Malların nakliye firmasına teslim edildiği yer ve bunun için verilen en son 

tarih 
 12. Malların gönderildiği yerin adı 
 13. Banka tarafından ödeme yapılmadan önce ihracatçının bankasına sunması 
 gereken belgelerin türü ve miktarına ilişkin liste 
 14. Akreditif vadesi içinde, nakliyeye ilişkin belgelerin verildiği tarihten itibaren 

diğer belirli belgelerin sunulması için verilen süre. 
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Akreditif İşlemlerinde 

Görülen Yaygın Sorunlar 
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• Eğer akreditif vadesi içinde istenilen belgelerle birlikte 

sunulmaz ise geçerli sayılmayacaktır. 

• Eğer İhracatçının (lehdar) ismi doğru olarak 
belirtilmezse akreditife itibar edilmeyebilir.  

• Akreditifte belirtilen tutarın diğer belgelerde belirtilen 

tutarla aynı olması gerekmektedir. 

 Eğer akreditifte kısmi sevkiyata izin verilmiyor ise 

malların tümünün gemiye yüklenmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde akreditif kabul edilmeyecektir. 

• Akreditifte aktarmaya izin verilmediği halde aktarma 

yapılmış ise, gecikmeler ve ekstra maliyetler 

ihracatçıya yüklenecektir. 
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• Eğer akreditifteki yükleme koşullarına uyulmaz ise 
akreditif geçerli sayılmayabilir.  

• Eğer belgeler akreditifte belirtilen gerçek format 
ve sayıya uygun değil ise gecikmeler ve ekstra 
maliyetler olabilmektedir. 

• Eğer belgeler belirtilen zaman içinde sunulmazsa 
akreditif geçersiz 

 sayılabilmektedir. 

• Akreditif örneğinde yer alan bölüm numaralarına 
göre açıklanmaktadır. 
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 Akreditif İşlemlerinde 

Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar 
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 1. İthalatçı ile ihracatçı arasında sözleşme yapıldığı zaman, ihracatçının tam 
olarak ithalatçı tarafından ne tür belgeler istendiğini bilmesi gerekmektedir. 
Daha sonra ihracatçı akreditif koşullarını yerine getirebilmek için akreditif 
vadesinin yeterli olduğundan emin olmalıdır. 

 
 2. İhracatçı, ithalatçı ile olan tüm işlemlerinde adının ve adresinin doğru bir 

şekilde yazıldığından emin olmalıdır. Akreditif ihracatçıya ihbar 
edilmediğinde ihracatçı akreditifte ve sunacağı belgelerde isminin doğru 
olup olmadığını kontrol etmelidir. 

  
 3. Alıcının kısmi sevkiyatı kabul edip etmediği konusu ihracatçı tarafından 

anlaşılır olmalıdır: Eğer kısmi sevkiyat kabul ediliyor ise teslim tarihinde bir 
problem çıksa bile bu durum akreditifin geçerliliğini etkilemeyecektir. 

  
 4. İhracatçının sözleşme tamamlanmadan önce, malları nasıl yükleyeceğini 

bilmesi gerekmektedir. Genellikle yüklemelerde aktarma işlemi 
yapılabilmektedir. Bazen önceden geminin aktarma yapıp yapmayacağını 
bilmek mümkün olmayabilmektedir. Bu gibi durumlar için akreditifin 
aktarma işlemine izin vermesi faydalı görülmektedir. 
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 5. Akreditifte malların gönderildiği nokta ve gönderme 
tarihi, ihracatçı ile ithalatçının akreditif koşullan üzerinde 
anlaştıkları gibi olmalıdır. 

  
 6. İhracatçı, ithalatçının hangi belgeleri istediği 

konusunda emin olmalıdır. İstenilen belgelere göre, 
mallan yüklemeye hazırlarken, ekstra maliyetler ve 
gecikmeler olabilmektedir. 

  
 7. İhracatçı akreditif kendisine ihbar edildiği zaman tüm 

detaylan kontrol etmelidir. 
 Aynı zamanda istenilen belgelerin hazırlanabilmesi için 

yeterli zamanın olup olmadığının ihracatçı tarafından 
kontrol edilmesi gerekmektedir. 
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SWIFT MESAJINDAKİ KOD’LAR 

• :27SAYFA NO 

• :40A AKREDİTİF TÜRÜ 

• :20REFERANS NO 

• :31C DÜZENLEME TARİHİ 

• :31D VADE SONU 

• :50AMİR 

• :59LEHDAR VE ADRESİ 
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• :32B DÖVİZ CİNSİ-TUTAR 

• :39A MEBLAĞ TOLERANSI 

• :41D ADI VE ADRESİ (BANKA) 

• :42C POLİÇE VADESİ 

• :43P KISMİ SEVKİYAT 

• :43T AKTARMA 

• :44A YÜKLEME YERİ 

• :44B VARIŞ YERİ 

• :44C SON YÜKLEME VADESİ 

• :45A MAL CİNSİ 
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• :46A İSTENEN EVRAKLAR 

• :47A ÖZEL ŞARTLAR 

• :71B MASRAFLAR 

• :48EVRAK İBRAZ SÜRESİ 

• :49TEYİT TALİMATI 

• :53A BIC KODU 

• :78BANKALARASI TALİMAT 

• :57A SWIFT ADRESİ 

• :57B ŞUBE ADI YADA ŞEHRİ 

• :72BANKALARARASI BİLGİ 


