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GİRİŞ 

1. S1111"f 

Günümüzde hızla gelişen te.laıik ve finans imkanlanyla doğru orantılı olarak 

licarclin içeriği ve ö~ellikleri yanında boyuiları da büyük oranda dcğişmit ve ulusal 

sırurlann dışına taşmış bulunmal..1adır. Ticaretin btylk çapta geliftiii ve 

globelliştiği günümilz d'Onyasında, bir mkenlıı tek batına biitOn ihtiyaçlannı idamesi 

imkansız hale gelmiştir. Bu sebepledir ki, ithalat ve ihracat muameleri i11kelerin 

ayakta kalması noktasında Z<?runluluk arzetmektedir. Gelişen ve boyutlan 

genişleyen ticaretle bağlantılı olarak, yeni finansman teknikleri ve özellikle 

kuralllan belirli ödeme usullerine olan ihtiyaç da o oranda artmış1ır. Sözkonusu 

ödeme usullerinin başında ise, genel olarak "akrcditir' ve özelde de "belgeli 

abedilif" işlemi ilk sırayı almaktadır. 

Konusunu genellikle bir almı-satmım oluşturduğu smır aşm ticartte alıcı ile satıcı 

için, ülke sınırlan ic;erisinde gerc;ckloştirilen ahın satım işlemlerinden f arJw olarak 

azellilde önem arzeden · husus, karşıhldı edimlerin nasıl ve ne şekilde ifa edilecoji 

problemidir. Çtbı1dl sınır aşın ticarette ab.cı ile satıcı hemen her ı.aman farklı 

tllkelerde olup, genellikle birbirlerini tanımazlar. Böyle bir dununda özellikle iki 
sorun ônem tafJt. Bunlardan ~ acaba sabin konusu mal sözleşme şartlanna 

uygun glhı4erilmiş midir ? .İkincisi de, acaba gönderilen malın bedeli bir takım 

maddi ve hukuki risklerden uzak olarak temin edilebilecek midir ·1 İşte bu noktada 

uluslararası bir ödeme usulü olan belgeli akreditif işlemi devreye girmektedir. 

İşleme, satmı sürletm"inin taraOan yanında, günümüz .linansman ve licarctinde 

vaı.goçilmoz bir yeri olan bankalar da, adeta taraflann uzanan eli olarak katılmak 

suretiyle ve belge ilzerinden yapıtaiı işlemlerle, Olke farklıbğmdan kaynaklıman 

riskleri btiytlk oranda ka!dırarak, karşılıktı ifa (Zug um Zug) imkanı temin ôderler. 

Böyle olunca, brşılıklı edimlerin ifasında önemli bir yeri olan ve Olkeler arası bir 

boyutu da bulunan bu işlemin biltOn yönleriyle incelenmesi ve özellilde taraflann 

hukuki durumlarının, yiikümUUtlldeıinin ve haklannın neler olduğunun açıklanması 

ve değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendinnede iktisadi yöntl de olan akreditif 

işleminin mOmk'On olduğunca bundan anndınlnwı, doğabilecek hukuki 

problemlerin neler olduğunun belirlenmesi gereğinin de aynca vurgulanması icab 

eder. Hemen ifade edelim ki, bir ödeme usulü olan belgeli akredilif iflcmıine bağlı 

hukuki problemlerin doyurucu çözibnlere bağlanabilmesi 90k ylSnUl bir çalıfmayı 
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zorunlu kılmaktadır. Çünkü işlem, iktisadi boyutu yanında hukuki balamdan da 

birden çok hukuk dalıyla ilgili bulunmaktadır. Tüm bunlar i9lcmin incelcmmesindeki 

zorluğu ve aynı zamanda zorunluluğu da ortaya koymaktadu 

iL ÇalqllUllUll Amacı 

Yukarıda kısaca yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı ilzere, genelde akreditif 

işleminin ve özelde de hukuki ilişkilerin ve bu ilifkilcrin taratlannm hukuki 

durumlanmn incelcmmesi ve hukuki sorunlann cıözüme bağlanması öncmı arzedc:r. 

Du çerçevede aJım satını işleminde satıcı, akreditif işlemi dolayısıyla da lehtar 

olarak adlandudığımız tarafın bağlı olduju hukuki ilişkilerin incelenmesi ve hukuki 

durumunun belirlenmesi de bağımsız bir incelemeye konu edilmeye değecek 

derecede önemlidir. Çtııılctt, lehtann d~\ı ve bağlı olduğu ilişkiler esasen işlemin 

karakteristiğini belirlemektedir. 

Gerek btitO.n dOnya Olkelerinde ve gerek Olkemizde sınır aşın ticarette ödeme çoğu 

7.8IDall belgeli akreditif usula ile yapılmakla birlikte, özellikle ilkemizde genel 

olarak akreditifin ve özelde de taratlann hukuki durumlan konusunda yeterli 

hukuki incelemenin yapüdığmı söylemek gü9tür. Bu çalışmamıza başlamadan önce 

ve ~alıtmamız siiRaince lesbil elliğimiz önemli hususlardan biri, talbikalllaki 

yoğunluğun aksine, akreditif konusunda TO.rk doktrininde yapdan yaymlann 8JJlll'h 

olduludur. Oysa İsviçre ve özellikle Almanya hukuk literatO.rO.ııde ve 

uygu)amasuida Olkemizdekilerle kıyaslanamayacak derecede fazla eser ve karara 

rastlamaktayız. Aynca, bizdeki mevcut yayınların bftyftk çoğunluğu genel anlamda 

hukuki nitelik tartışmasını yapmakta ve akreditife özgü aynntıh sonınlara 

eğihnemektedir. Nitekim buna bağlı oJarak yargıya intikal eden bir çok olayla ilgili 

ihtilaflann değerlenctirilmcsi ve karara bağlanmasında, güven uyandıncı ve 

akrcditif e özgü yözüml« yerine, akreditife hakinı genel prcmsiplere aylun sonu\'lara 

vanlmıştır. 

Arzedilen sebeplerle genel hukuki nitelik tartışmaamdan farkh olarak, c;ok taraflı 

ilişkiler bOtO.nil olan akreditif işlemi içerisinde lehtann hukuki durumunu 

incelemeyi uygun görmüş bulunuyoruz. Dolayısıyla tezimizin başhjını "Belgeli 

Akreditifte Lehtann Hukuki Durumu" şeklinde ifade ettik. Bu çerçevede akreditif 

lehtannın taraf olduğu muhtelif iliş~erle ilgili olarak bilgi verilmiş, bu ilişkilerle 

ilgili sorunlar ve bunlarla ilgili çözilm önerileri değerlendirilmiş ve gerektiğinde 
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çözüm bulmaya çalışılııuş, aynca muhtemel birtakım sorunlar ortaya konularak 

bunlarla ilgili çözüm önerileri.ne de yer veribnitür. . 

ııı. i11edan Plmıı ve Ko11•111111 S111alandınlmaı 

Doktora tez çalışmamız, bu girişten soma altı bölOm ve sonuç kısmından 

oluşmaktadır. 

Birinci bölQm, akreditife ilişkin temel açıklamalara aynlmıştır. Bu bölOmde 

özellikle ilerideki çahşmalanmız.a esas teşkil etmesi bakımından akreditif 

müesssesine özgü genel kavram ve kurumlar açıklanmıştır. Bu kapsamda olmak 

üzere öncelikle akreditifin tanımı, hukuki niteliği, taraflar arasındaki ilişkiler e)e 

alınmıştır. Aynca akreditifin uygulamadaki görtın'Omlerinin neler oldujuna da 9ok 

kısa olarak değinilmiştir. Birinci bölOmde geniş bir kısım akreditif tatbikatında 

önemli yeri olan Birörnek Kurallara aynlmıştır. Öncelikle bu kura1lann hukuki 

niteliği Ozerinde durulmuş, daha sonra bunlann uygulanabilirlik fa11lan ve yorumu 

problemine değinilmiştir. Bu bölOmQn son kısmmı ise akreditifin fonksiyonları 

bahsi oluşturmaktadır. · 

İkinci bölOmde, alıcı (akreditif amiri) ile satıcı (akreditif lchtan) arasındaki ilişki ve 

buna bağlı sorunlar incelemniftir. Bmada clnçelikle akreditife esas teşkil eden 
akreditif ldozu, bu .klozun hukuki niteliği ve temel ilifkiyc etkileri ele ahnmqtır. 

İkinci bölümün önemli bir .kısmım ise, akrediüt.if şartına bağlı olarak tarallara 

tekabDJ. eden hak ve borçJann neler olduğu konusu oluşturmaktadır. Durada ise, 

ahcı bakımından akreditif açtuma borcu, satıcı bakımından da belgeleri ibraz borcu 

şeklinde gerçekleşen asli borçlar, bunlann ifası ve ifasında temen1lde bağlı 

sonuçlar tlzerinde durulmuştur. 

ÜçO.ncti bötllmde, akre~tifin açılması ve bunun bildirilmesi ve/veya teyidi ile 

kurulan ödeme ilişkisi safhası incelenmiştir. Burada özellikle bildirim. ve/veya 

teyide verilen anlam ve bunun neticesinde kurulan ilişkinin hukuki niteliği üzerinde 

durulmuş. mukayeseli hukukta buna verilen anlamın ne olduğu da belirtilerek 

vardığımız sonuçlar açıklanmıştır. Ödeme ilişkildnin kurulması ile birlikte üstlenilen 

yükümlülüğün nileliği de bu bölümde incelenmı diğer bir konudur. Bu bölümde ele 

alınan önemli bir diğer huaua da işleme hemen her zaman katılan muhabir 

bankalaniı durumu ve lehtarla ilişkilerinin hukuki nitelikleri ve sonuçlarmın neler 

olduğudur. 
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Dördüncü bölümün konusunu ise, akreditif bedelinin ifası aşamasında lehtann 

hukuki durumu olu.ştuımakt.adır. Bu bölümde geniş bir kısım bc:lgelerin ibra~ 

borcu, bu borcun hul'Ulci niteliği, ibrazdan sonra belgelerin incelenmesi ve kabultı 

ile ilgili değerlendirmelere aynlmıştu. Bununla bağlantılı olarak belgelerin kabulilne 

bağlanan sonuçlarla, kabulden cayılması konulan da aynca değerlendirilmiştir. 

Burada aynca eksile belgelerin ibraz edilmesi durumunda kabule yönelik çöztım 

önerileri ve bunların niteliği ve sonuçlan i\zcrinde de dunıbnuştur. Dördi\ncn 

bôltlmOn ağırlıklı bir kısmı ise, akreditif bedelinin ödenmesi ile ilgilidir. Hu 

kapsamda ödemenin türleri ayn ayn açıklanmıştır. Nakit ödeme ve tartışmalı olan 

takas imkanı, kabul Ve) iş lira yolu ile ödeme usulleri başlıca inceleme konularıdır. 

Durada aynca ödenmesi ertelenmiş akreditif tızerinde de durulmut ve ertelenmiş 

ödemenin anlamı, vadeden önce ödeme ve bu ödemeye bağlanan sonuçlar ve 

bunlann değerlendirmesi yapılmıştır. 

Beşinci böUlm "ifa engelleri" başlığını taşımaktııdır. Bu bölilmde soyutluk ilkesi, 

ilkenin hukuki dayanaklarının neler olduğu ve bu ilkeye bağlı olarak defi ve 

itirazların sınırlandınlması prensiplerine ağırhklı olarak yer verilmiştir. Bu genel 

açıklamalardan sonra akreditifte defi ve itirazlar, ileri stıı1Umesi caiz olan ve 

olmayan defi aynmına tabi tutulmak suretiyle etratlı bir şekilde ele ahnmıştır. Uefi 

ve itirazlann incelendiği bölümde, "hakkın kötüye kullanıldığı defi" ile ilgili 

açıklamalar önemli bir kısmı .olu.şlurmakiadır. Akreditif işleminde en çok 

kartılaşılan bu defi ile ilgili olarak öncelikle hukuki temelinin ne olduğu ve bu 
defiyi belirleyen prt1ann neler olduğu üzerinde durulmuştur. Def'i ve itirazlara 

ilişkin açıkJamaJan müteakiben, geçerli bir sebebe dayanmayan ödeme durumunda 

iade talebi ve şartlan da aynca incelenmiştir. 

Beşinci bölQmde incelenen diğer bir konu da lehtann ödeme talebinin hukuki 

himaye tedbirleri ile engellenmesi<Uf. Konu akreditif ve garanti uygulamasında 

oldukça tartışmalı bir yer tutmaktadır. Bu ·sebeple ilk önce genel bir değerlendirme 

yapılmış ve bu konudaki. glJrftşlerimize yer verilmiştir. Daha sonra da ihtiyati haciz 

ve ihtiyati tedbir konulan ayn ayn ele alınmıştır. ônceli1cle lehtann akreditifle 

bağlantılı olarak haczcdih:bilecek malvarbksal değerlerinin neler olduğu üzerinde 

ayn ayn durulma.k suretiyle bunların haciz fartlan ve bunlara ilişkin sınırlamalar 

belirlenmiştir. İhtiyati tedbirle ilgili olarak da tedbir talebinin konularının neler 

olabileceği belirtilerek bunların geçerliliği ve uygulanabilirilik şartlan açıklanmıştır. 

Tezinünzin altıncı bölümiinde ise, akreditifin lehtar tarafından değerlendirilmesi 

imkanları üzerinde durulmuştur. Bu bölOmde genel bir değerlendirmeden sonra 

uygulamada en çok karşılaşılan akreditifin devri, sırt sırta akreditif ve akreditif 
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alacağlnın devri konulan ele ahnmışt:Jr. Akreditifin devri ile ilgili olarak öncelilcJe 

devrin hukuki niteliği ve devredilebilirlik konulan incelcmmiş, daha sonra da yok 

kısa olarak devrin gerçekliştirilmesi usulti anlatılmıştır. Sırt sırta akreditifle ilgili 

hukuki değerendirme yanında bunu belirleyen karşılık sözleşmesi ve nitelliği 

üzerinde ise aynca durulmuştur. Son olarak da, genel hiikilmlere tabi akreditif 

alacağının devri ve buna ilişkin sorunlar incelenmiştir. 

Sonuç bölDmil ise, çalışmamızda genel olarak akreditif ve özellikle lehtann hukuki 

durumu ile ilgili olarak gözlem ve değerlendirmelerimiz neticesinde tesbit ettiğimiz 

önemli husus~ann belirtilmesinden oluşmaktadır. 

Çalışmamız esasen akreditiftc lehtann hukuki durumu, diğer bir ifade ile lehtann 

bağlı olduğu ilişkilerle smırlandınlmış bulunmaktadır. Anılan sebeple genel 

akreditif ilişkisi içerisinde yer almakla birlikte, akreditif amiri-akreditif bankası veya 

bankalar arası ilişkiler ve bunlara bağlı sonuçlar incelemenin kapsamı dışında 

tutulmuştur. Bu incelememizde aynca, birer tc~ konusu olabilecek belgeler ve 

belge dilzenine ilişkin sorunlarla, iflas konulanna gi.rilmemiştir. Delgeler konusunda 

sadece inceleme ve kabulO belirleyen ve lehtann hukuki durumu ile yakından ilgili 

genel prensipler açıklanmıştır. Özellikle iflas konusu tOm banka sözleşmeleri 

.bakımından çok geni.7 incelemeyi gerektiren ve ayn bir veya birkaç çalışmayı 

gerektirecek nitelikte olduğundan kapsam dışında bırakılmıştır. 
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Birinci Bölüm 

DELGELİ AKREDİTİFE İLİŞKİN TEMEL AÇIKLAMALAR 

§1. BELGELl AKREDİTİFİN DOÖUŞU, TANIMI, HUKUKİ NİTELİGİ VE 

İŞLEYİŞİ 

I. Belgeli Akreditifin Doğuşu 

Belgeli akreditif, herşeyden önce ödeme ve kredi fonksiyonlan olan bir bankacıhk 

işlemidir. Tarihçesine bakılacak ·olursa, ilk ömeldcrinc çok eski çağlarda Atina'da 

özel bankerler (Tra]X'zilai) arasında rasllanmakWhr. Daha sonralan, 17 .yüzyılın 

sonu ve 18. yQzyılın başından itibaren uluslararası ticaretin artması ile birlikte, 

özellikle milletlernrası bre.kteri olan sözleşmelerde, taraflar nrasında ifanın dilzenli 

bir şekilde yapılmasının teminini sağlamak amacı ile kullanılmış ve bir ödeme usulti 

olarak gefü~mijtir.1 Akreditif mtlessesesi, özellikle Birinci Dtınya Savaşından sonra 

önem kazanmış ve bu önem İkinci Do.nya savaşından sonra daha da artmıştır. 2 Bu 

önem ve ihtiyacı göz ·ön1lnde tutan Uluslararası Ticaret Odası, ilk önce 1933 

yılında, bir çok ülkede uygulanan birbirinden ayn düzenlemeleri Birörnek Kurallar 

(Yeknesak Kurallar) olarak lcsbil eımitlir. Uzun bir hazırlıktan sonra Birörnek 

Kurallara 1951 yılında son şekli vcıilmiş ve hazırlanan bu metin hemen hemen 

Frederic Elıaıann, Rechts und Praxis des Dokumenten-Akkreditivs(Rechts und Praxis), 
Heidelberg 1963, s.l 7 vd.~ Oirk H. Mall.ür. Rechtsmissbrauch und eiııstweiliger 
Rechtaohutz bei Dokunıentenakkreditiven und •0arantien auf ersten Anf'ordem•, Fraiık.furt 
a.M 1986, s.9 vd.; Burhan Ul#laa, Bankacılıtın TekimOlü, Ankara 1957, s.18·19.; Johannes 
C.D. Zalın/Ekkard Eberdlng.IDietmar ElarUclı, Zahlung und Zahlungsverkehr im 
Aussenhandel. 6.Bask.ı. Berlin-New York 1986, N. 117 vd. 

Frederie Euemanll/Rolf A ScJUUıe, Du Dokumentena.kkreditiv im internationalen 
HandelBverkehr, Heidelberg 1989, s.45 vd.~ Zalın/Ebudlng/ElarUc}J, N.11 vd.; Osman 
Tolun, Akreditifin Hukuki Mahiyeti, AD. 1957, S.3. s.267.~ Mehmet R. Uluç, Borçlar 
Hukuku A9ıaından Akreditif., Bati.der, C.lll (1966), s.432. 
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bütün ülkelerce kabul gönnüştür.3 Bu kurallar daha sonralan 1962, 1974, 1983 

yıllarında ve en sonda 1993 yılında revize edib:niştir. 4 

Tarihi seyir içerisinde ticarette özel teşebbüs fikrinin ortaya çıkmasıyla birlikte 

gelişen ihl.isaslatma ve uzak pazarlann ket.fi sonucu, yeni finansman teknikleri ve 

garanti işlemleri yanında, kurallan belirli ödeme usullerine olan ihtiyaç da o oranda 

artmaya başlamıştır. Uluslararası satım sözleşmelerinde satım konusu malların 

gönderilmek ilzere y11klenmesi ile bu ma11ann taşınması bir tarafta ve bedelin öden

mesi diğer tarafta olmak üzere, zaman ve yer itibariyle birbirinden aynldığı ölçüde, 

satım konusu edimin ifası ile bedelin ödenmesine ilişkin riskler de o oranda 

çoğalmaktadır. Böyle bir durumda başka bir Ollcede bulunan ahcının; başta ödeme 

gücü olmak üzere ödeme iradesi, ticari güvenilirliği vb. hususlar satıcı açısından 

bi:ryok bilinmezi de içımnekledir. Dolayısıyla satıcı bu konularda ki 9ıkarlanmn le

minat altına alınmasını ön planda tutar. Duna karşılık alıcı da kararlaştırılan 

malların sözleşmeye uygun olarak gönd.erildiii konusunda kesin bir güvence temin 

etmeksizin, önceden bir ödeme yapmakta ve buna bağlı riskleri taşı.maktadır. 

Böylece, tarafların karşılıkh gOven ihtiyacına bağlı olarak akreditifin klasik fonk

siyonlan genişlemiş ve teminat fonksiyonu ön plana çıkmıştır. Bugün akreditifin bir 
ödeme aracı olarak seçilmesinin temel sebebi, bir ödeme yolu olması yamnda, esas 

itiban ile teminat fonksiyonundan her iki tarafinda azami ölçüde yararlanmalarıdır. 

Böylece uluslararası satım veya benzeri sözletmeleriıı niteliği gereği doğan ek risk· 

ler5, akreditifle bQytlk oranda önlenmelı.-tedir. Dir ödeme aracı olarak akreditif 

Akreditif: uluslararası sözleşmelerde ödeme usultınü belirleyen tek kurum değildir. Peşin 
ödeme, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme, malın 9ıkanlmasından sonra ödeme, 
kabul kredili ödeme, açık vadeli ödeme, ahcı firma pretinllJlBmanı, bağlı muamele ve takas 
işlemleri de ha.şhca ödem_e mnıJ1eridir. 

s 

Revize edilen bu kurallada ilgili kmşılaş1ımıah muhtelif değedc:ndirmeler i9in bkz: Rolf Elurtlı, Die 
ReYision von 1974 der Einheitlichen Richtlinien und Gebraeuche filr Dokumenten
Akkreditive, RTW/AWTl 197~,s . 36~ vd.; F.ba1h, T>ie Reviırion von 1983 der F.inheit1ichen 
Richtlinien und Gebraeuche fiir Dokumenten- ı\kktediti.ve, WM 19&4 Sondetbeilııge NR. 4.; 
Jens Nldsen, Die Revision von 1983 der "Einheitlichen Richtlinien und Gebraeuche filr 
Ookumenten- Akk:reditive" (ERA), ZIP 1984, s.230 vd.; Revislonı (191411913), UCP 
197411983 Reviırionıı Compared and F.xplained, Puphlcation Nr.411 der THK, Paris 1984.; Nleüen, 
Neue Richtlinien tlir Dokumenten-Akkreditive, Kommentar zu den Einheitlichen Richtlinien 
und Gebraeuchen tllr Ookumenten-Akkreditive 1993 (ERA 500), Hamburg 1994. 

lfüı.\lams1 satım akitlerine haAl1 olarak doAan rizikolar, doktrinde gene11i1cle transfer riskleri 
ve ifııya ilişkin riskler olarak ayınlm~dır. İfııya ilişkin risk kııvro:mı ile, akdin bor9lu 
tarafından ifası aşamasında mala ve bedele baAJı olarak doğabilecek riskler kastedilir. 
Bunları, diğer bir ifade ile akdin hiç ifa edilmemesi veya kötü ifasını sonuçlayan riskler 
olarak da tamm1ayabiliri7.. örneğin, mahn aY'pl1 olmas1, bedelin ödet1memesi yanında 
taşıma esnasında o.kit konusu mollnnn mnddi basanı uArmnıısı veya herhangi bir şekilde yok 
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7 

8 

9 

8 

işlemi neticesinde, mesafe ile zaman arasında köprü kurulmakta Vf: böylece 

ulualararası licar"lin icra&mda yakJ.atık olarak, karşılıklı v" aym :t.amanda (Zug-um 

Zug) bir ödeme ger9eldeştirilmektedir. 6 Nitekim buradan hareketle gerek 

Yargztay
7 

ve gerek İsviçre Federal Mahksmesi8, doktrindeki genel görilşe de9 

uygun olarak; akreditifin bir ödeme usulü olarak işlev görmesi yanında teminat 

fonksiyonunu da akdin taraflan açısından asıl amaç olarak. görmekte ve 
uygulamaktadır. 

olması şeklindeki riskler, akdi olarak tesbit edilmiş olmalan gereAi, ifaya ilişkin risk 
kapsamındadır. Buna karşın taşımaya ilifkin risk kavramı ile kasdedilenler ise, akdi ilişkinin 
dışında kalan ri.sklerdit. ômejin, taşıma esnasında müobir sebeb neticesi dopn 7.al'Ular 
çoğunlukla taşıma riskleri kapsamında sayılmaktadır. Ancak mücbir sebebin muayyen 
hallerde ifaya ilişkin riskleri sonuçlaması da mOmkOndür.: Emst Colo"'6o, Das Akkreditiv 
und der intemationale Zahlungsverkehr, Zürich 1960, s .12.; Heiner SclıUl',eı', Die 
Rechtsatellung des BegOnstigton im Dokumenten-Akkreditiv, Bem 1980, s.13, dipn.1. 

Rudolf Bobıa, Die Verarre.tienıng von Bankak.kreditiven, Diss., Zürich 1991, s.l.; 
Schuner, s.15.; Rolf H. Weber, Bemer Kommentar zum Obligationenrecht, Band vı. 
l/IV, Einleitung und Vorbemerkungen zu Art. 68-96 N.206. 

" .. Akreditif ve özellikle belgeli akreditif, ayn tilkelerde bulunan ve kambiyo (döviz), ithalat. 
ihracat konulannda değişik rejimlere tabi olan ihracatçı ile ithalatçı arasındaki ilişkilerin 
güven içerisinde yürütülüp sonuçlanmasını sağlar. Bu sayede akitler, ömetin bu alım satım 
akdinin taraflan ayn ttlkelerde olmalanna karşın, malın teslim ve semenin ödenmesi gibi 
edalan karşılıkh olarak yerine getirmek olanağını elde etmiş olurlar.• (11.HD. 10.2.1977, 
E.1976/5881. K.1977/558 (YKD. 1978, S.8. s.1320 vd.) 

BGE 90 il 307 .~ 9J il 342 M Alıcı veya akreditifi açmakla görevlendirilen ~ banka, bedeli 
mutlaka akitte öngörülen ve mallar üzerinde tasarruf yetkisini de temin eden belgelerin 
teslimi karşılıtuıda akreditif bedelini ödemelidir: Aynı şekilde satıcıda sözkonusu belgeleri, 
bedelin akreditifte öngörülen biçimde kendisine ödenecejinden emin olması durumunda 
teslim etmelidir.• Benzer değerlendirmelerin yer aldığı diğer Federal Mahkeme kararlan ise 
şunlardır: BGE 71il42.;17 II 237.; 1811341.~ 100 II 145.~ 104 Il 275.; 113 III 26.~ II4 il 
45. 

Ünal Tekinalp, Banlca Hukukunun Esaslan, İstanbul 1988, § 40 N.1, 21 vd.; Cevdet Yauı, 
Türk Borçlar Hukuku ôzel Hükümler, C il, 2.Bası,. İstanbul 1993, s.331,332.; Sdıaen'er, 
s.23 vd.~ Conrad M. Ulrlclı, Rechtsprobleme des Dokumentenakkreditivs, Diss., Zilrich 
1989. s. l 3 vd. ~. Arthur Meier-Hayoz! Hans Caspar PllR ti# c,ont1, Wertpapierreoht, Bem 
1985, § 31 N.18 vd. ~ Canarls, Bankvertragsrecht. 4. Aufl., Erster Teil, 1988, N.911 
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ll. Belgeli Akreditifin Tanımı, Hukuki Niteliği 

1 J 1 iuıımı 

Milletlerarası Ticaret Odası MTO) tarafından çıkarılan ve akreditife ilişkin tekdüze 

bir uygulamanın sağlanmasını amaçlayan Birörnek KuraUar•m18 "Genel HO.Jdlmlcr 

ve T arumlar" başlığını taşıyan bölümün 2. maddesinde, belgeli akreditif şu şekilde 

tammlanmakladır: 

Belgeli akreditifler, " .. tanımlanış ve adlandmhşlanna balalmaksızm, bir müşterinin 

(akreditif amiri) '41imatına göre hareket eden bankanın (akreditifi a\iaD banka), 

akreditif şartlannın yerine getirilmesi kaydıyla, şart koşulan belgelerin ibrazı 

karşılığında; 

(i) bir üçüncti şahsa (lehtar) veya onun emrine bir ödemede bulunacağını veya 

lehtar tara:findan çekilen poliçeleri ödeyeceğini ve kabul edeceğini, 

veya 

(ii) böyle bir ödemede bulunması veya bu gibi poliçeleri ödemesi veya kabul clmcsi 

için diğer bir bankaya yetki verdiğini, 

veya 

(ili) diğer bir bankayı iştira işlemi yapmaya yetkili kıldığını belirten, bir anlaşmayı 

ifade edm-ler." 

Burada yer alan tanımlama esasen, belgeli akreditifin iktisadi anlam ve içeriği ile 

sınırlıdır.11 Belgeli akreditifin hukuki yapısı ve bwıa bağlı olarak lanımlanması, 
işlemin niteliği gereği ulusal hukuldara bırakılarak, özellikle bir tanımlama 

yapılmamaktadır. Doktrinde ve yargı kararlannda çeşitli akreditif tanımları 

görmekteyiz. Örneğin, ~liJ,IM:lo, akreditifi "Alıcının, alım- satım akdinde ön 

10 

11 

"Vesikalı Krediler Hakkında Yeknesak Teamül ve Kurallar• başlığını taşıyan ve MTO 
tarafından 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 500 sayılı broşür olarak 
yayınlanan bu kurallarla ilgili aynntılı değerlendirme aşaAıda yapılacaktır, bkz. s. 

Elaemann, Rechts und Praxis s.19, 20.; Hans Gafna, Das Dolrumenten-Akkreditiv nach 
schweizerischen Recht und Intemationalen Regulativ von 1933, Doktora Tezi, Bem 1949, 
s.8.; Jörg Hanmann, Die Akkreditiv-Eröffnungsau.ftrag nach den Einheitlichen Richtlinien 
und Gebraeuchen fQr Dokumenten-Akkrediti.v (Revision 1962) und dem schweizerischen 
Recht., Doktora Tezi, Zorich 1974, s.9. 
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görülen özel bir anlaşmaya uyar~ muayyen bazı vesikalann emtiayı temsil eden 

senellerin) teslimi mu.kabilinde semenin kemeli hesabına salıcıya tediyesi için 

bankaya verdiği talimattır"11 şeklinde tanımlarken, Tekina/,p, ,, Akreditif, açtıranın 
talimatı dairesinde havale ödeyicisinin, yani muhatabın, açtıranın ad ve hesabına, 

ödemede bulunan, lehtannda süresi içinde ve şartlara uygun bir tarzda belgeleri 

ibraz etmesi kaydı . ile ödemeyi talep etme yetki.'ini kazandığı bir havalenin 

adıdır"13 demektedir. Akyol ise akreditifi, " .. vekalet verenin, vekil bankaya tediye 

havale emrini ihtiva eden bir kredi mektubu" olarak tanımlamaktadır. l4 y ~gıtay 
Hulcak Genel. K11rllla'nun tanımı ise" .. mal satm almış bir kimsenin, bir banka ile 

yapb.ğı anlqma üzerim,, o bankanın. belli belgelerin satı'-'1 tarafından ibrazı 

karşılığında, bu satıcıya satış parasının ödenmesini hedef tutan akittir." 

şeklindedir. 15 

Z) HuluW nite/ili 

Alman, İsviçre ve Türle doktrini ve yargı kararlannda akreditif daha çok havale 

olarak nitelendirihnekle birlikte16, bunun, akreditif işleminin hukuki niteliğini 

ız 

ıs 

Bedi EJU,meıler, Adalet Dergisi. 1965, S.5·6, s.627. 

Teldnalp, § 40, N.8. Başka bir yerde ise işlemin bir diğer boyutuna değinilerek/Genel 
anlamda akreditif: emri verenin nam ve hesabına onun gösterdiii kişiye kredi aÇllması 
demektir. Görüldüğü gibi akreditif bir çeşit kredi mektubudur(BK.399) .... Böyle bir emir, 
çoğu kez. bir bankanın bir şubesinden diAerine veya bir bankadan batka bank.aya verilir. 
Nadiren de olsa, bir bankanın müşterisi, bankadan, gösterdiği kişiye kredi olarak ödemede 
bulunmasını isteyebilir. Ödemenin yapılması, bazı durumlarda, öngörülen belgelerin ibraz 
edilmesi şartına da bağlanabilir. Birincisine akrediti( ikincisine belgeli akreditif denilir. 
Birincisi "şahıs akrediµf' diye de adlandınlır" tanımlamasını yapmaktadır, (§ 40 N.l, 
dipn.1). 

Şener Akyol., Medeni Hukukta Uygulama örnekleri (Borçlar Hukuku-Özel Borç İlişkileri) 
c.m. İstanbul 1985, s.149 

HOK .• 4.11.1964, E.942/D-T K.637, SıtkıAkyazan, Banka ve Ticaret Hukuku. Ankara 1972, 
s.149 vd. 

Canarls. Bankvertragsrecht, N.922.; Mela-Hqoı/t1on der Cron~. § 3J N.56 vd.; 
Tekinalp, § 40 N. 37 .; Aydın ZevkUler, Borçlar Hukuku. Özel Borç İlişkileri. 3.Bası, Ankara 
1987, s.189.; BOE 78 il 42.~ BGE 100 il 148.; BOE 114 il 45.~ HOK .• 4.11.1964,. E.942/D-T 
K.631(A.kyaıan. s.149 vd.(ISI)=Senai Olgaç. İotihatlarla Bor91ar Kanunu. C iV, Ankara 
1967, s.423-424). 
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açıklamadaki yetersizliğinden17 hareketle; bazı yazarlar itibar emri 

değerlendirmesini yaparken18, diğer ba~ yazarlarca da taraflar arasındaki müslakil 

ilişkiler esas alınmaktadır. 19 Kanaatimizce, akreditifin nitelendirmenin ulusal 

hukuk.tara bırakılması ve böyle bir diizenlemenin de mevzuatımızda yer 

almamasından hareketle; işlemin kendine öı.gü yapı ve işleyişi de dikkate alınarak, 

akreditifın nev'i şahsına münhasır bir muamele olarak değerlendirilmesi gerekir. 28 

Buna ilişkin hukuki değerlendirmemizi § 5 ve 6 da yapacağız. Aynca, aşağıdaki 

incelememizde bu hukuki yapının tarumlanmasmda işlemin .Birôrnek Kurallarda 

düzenleniş biçimi esas alınacak; kavramlar ve taraflar arasındaki ilişkiler, İsviçre

Türk hukuklarında bunlara \/erilen anlamlara göre değerlendirileceklir. 

lll. Akreditifin İşleyişi ve · r araflar Arasındaki İlişkiler 

1. Alaediti.fin iflqifi 

Birörnek Kurallann 2. maddesinde yer alan tanımlama, genel anlamda akreditifin 

işleyişi ve taraflan konusunda asgari açıklamayı da getirmekdir. Buna göre, 

akreditif işlemi: akreditif amiri, 21 akreditif bankası22 ve 1ehtar23 olmak tizere en 

17 

18 

19 

J() 

21 

22 

İşlemin hukuki niteliğini havale ilişkisi biçiminde değerlendinnek. akreditife özgü 
problemleri nihai anlamda çözmemektedir, Teldnalp. § 40 N.37 vd.~ Canarls, 
Bankvertragsrecht, N .922 vd. 

Georg Gllldldıi, Semer Kommentar, K.reditbriet: Kreditauftrag, .. Band VI/215, Art.407-424 
OR. ink.418 v OR, Bem 1973, Art. 407, N.2a vd.; Georg Gaııtschl, Einige Bemerkungen ZUr 
Rechtsnatur des Dokurnentenakk.reditivs, SJZ 39(1942/1943), s.221 vd.~ Necip Bilge. 
Borçlar Hukuku (Özel Bor9 İlişkileri), Ankara 1971, ı.305. 

Erdoğan Gllu, Akreditif Muamalesi ve Hukuki Niteliği, 2.Bası, Ankara 1980, s . .56 vd.; 
Sibel Öıd, Yargıtay Kararlan Eşliğinde Akreditif ve Hukuki Niteliji. İstanbul 199), s.13 vd.~ 
Ünal So,,,,,nt:Mollu, ~editif İşleminde Özellikle ihracat Mevzuatı Açısından Yerel (Aracı) 
Bankalann İhracakçı· Karşısındaki Hukuksal Durumu ve Sorumluluklan, Bati.der, C.XII 
(Haziran 1983), S.l, s . .52/.53.; Uluç, s.4.59 vd. 

Ayıu yönde, Yavııı, s.329.; N.Erdem, Türk Borçlar Kanunu Şerhi ve Davalım. C.III, Adana 
1990, s.465. 

Akreditif ilişkisi dışında, ithalatçı veya temel ilişkisinin tarafı olması sebebiyle alıcı olarak da 
ifade edilen gerçek veya tüzel kişidir. 

Uygulamada; akreditifi açan banka, birinci banka ve amir banka olarak da 
adlandmlrnak.tadtt. 

Satıcı veya ihracatcı olarak da isimlendirilen gerçek veya tü.Zel kişidir. 
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az üç gerçek ve/veya tözel kişinin katıldığı. çok taraflı bir ilişkiler bütünü olarak 

ortaya iıkmak&.adır. 

Asgari üç tarafın katıldığı bu işlem, çoğunlulcla uluslararası niteliği olan 

sözlc:şmelerde uygulama alanı bulmaktadır. 24 Genellikle ithalalyı ile ihracal9ı, 
muayyen malların teslimini ÖJ18ôren sınıraşın bir satım sôzleşmesinde25 ödemenin 

akreditif yolu ile yapılacağı konusunda anlaşırlar.26 Ödemenin akreditif yolu ile 

yapılacağına ilişkin bu anlaşma, satım sözleşmesinde yer verilen akreditif şartı 

(akkreditif klozu), 
21 

ile yapınr28. Temel ilişkinin taraflan, sözleşmede bu anlamda 

bir şarta yer vermekle aynı zamanda açıkça bir ifa modelini de 

benimsemektedirler. 29 içerik itibariyle bu şart; ithalatçıya, ibracatcı lehine bir 

akreditifi açtırma ve satım bedelini bu yolla ödeme borcu getirirken, ihracatcı sıfatı 

ile lehlara da, esas itibariyle salım konusu malların lemini yanında, belirli bir 

zs 

26 

27 

28 

29 

Akreditifin, yabancılık unsuru taşımayan akitlerde de uygulanmasına hukuken bir engel 
bulunmamakla birlikte, bunun tatbikatı yok denecek kadar azdır. Alman hukuk 
uygulamasında bir inşaat yapım işinin finansmanı ile ilgili olarak, banka taraftndan verilen 
teyit işlemi BGB §.780 anlamında soyut bir ödeme emri kabul edilmek suretiyle akreditifte 
yer alan prensiplere bağlı olarak değerlendirilmiştir (OLG Schleswig WM 1980, s.48-51). 

Uygulamada bu anlaşma genellikle bir satım sözleşmesi nite~de olmakla birlikte, eser, 
finansal kiralama, anahtar teslimi fabrika sağlama veya sair bir işgörme sözleşmesi k.arekteri 
de arzedebilir, C1111ons, Bankvertragıwecht, N.924.; Meler-Hayoı/l'OH tle1' Crone, §.31 
N.12.; Sclıuner, s.59.; YOl'UZ, s.334. 

Akreditif şartının taraflar arasındaki sözleşmeye açıkça yaztlması zorunluluğu yoktur. 
Ödemenin akreditif yolu ile gerçekleştirileceği tarafların zımni iradelerinden de anlaşılabilir, 
Adolf Baıı111bael&IK.onrad Dııden/Klaus J Hopt, Handelsgesetzbuch, München 1989, 
s.1242.; Canarls, Bankvertragsrecht, N.1047.; Meier-Ha,01/l'on der Crone, §.31 N.12.; 
Tekinlll/J, §.41, N.2, aynı yerde dipn.2 de " .. ,bedelin konişmentonun tesliminde 
ödeneceğinin belirtilmesi .. " nin zımni akreditif tartının bulunduğu anlamında yorumlanması 
gerektiği belirtilmektedir. 

Akreditif şartı genelllikle şu şekilde ifade edilmektedir: •satım sözleşmesinin konusunu 
oluttutan malların bedeli .. Ban.kut aracılığı ile 119ılan bir cayılamaz/cayılabilir akreditifle, 
aşağıda öngörülen belgelerin ibrazı ve şartlann eksiksiz ve tam olarak yerine getirilmesi 
karşılığında yapılacaktır.• 

Temel ilişkide yer alan bu kloz sözleşmenin özel bir şartı niteliğindedir. Bu şart akreditif 
işleminin kurulmasında merkezi rol oynamaktadır, (Botllııer, s.21.; Roland Soder, Besitz 
der Akkreditierte bei einem bestaetigen unwidcrruflichen Dokuınentenakkreditiv zwei 
konkurrierende Ansprüche gegen die das Akkreditiv eröffuende Bank und gegen die zur 
Ausz.ahlung an den Begünstigten verptlichte (bestaetigende) zweite Bank?, SJZ 49, s.7). Bu 
şart aşağıda§ 5 altında ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Bodmer, s.21,35 . ~ Meier-Hayor/von der Crone. § 31 N.10. ~ Sow, SJZ 49, s.7.; Wolfram 
Wusdy, Die Unabhaengigkeit der Akkreditivvepflichtung von Decl"Ullgbeziehung und 
Kaufvertrag, München 1977, N.7.; Zahn/Eberdlng/Ehrllch, N.2/16 vd. 
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vadede mala ve taşımaya ilişkin muayyen belgeleri ibraz etmesi borcunu yükle

mektedir. 

Akreditif şartında yer alan kayda uygun olarak ithalatçı, akreditif bankasına, lehtara 

belirli şarllan i9enm muayyen bir bedeli havi akn:dilif a9ması konusunda bir 

akreditif emri
39 

vennektedir31. Dunun ithalatçı-banka ilişkisinde akreditif bankası 
açısından anlamı, akreditif klozunda yer verilen şartlann tahakkuku neticesinde 

bankanın, lehtara akreditif bedelini32 ödemede bulunmak ytlldlmlillüğt\ altına 
girmesidir. JJ Buna binaen banka, ithalatçının talimatına uygun olarak leht.ara döntı
lemez veya dönülebilir nitelikte bir akredidif açar ve belirli bir stire içerisinde 
belgeleri ibraz etmesi karşılığında ödemede bulunacağını bildirir. Akreditif bankası 

ile lehtar arasında hukuki ilişki ise ilk önce bu bildirim neticesinde kurulur. 

30 

31 

33 

İsvi9re hukukunda bu emir "beauftragen• (vazifelendionek,tev.kil etmek) kelimesi ile ifade 
edilmektedir. İfade ile bu aşamada kasdedilen hukuki anlamda vekalet değildir. Ancak 
taıatlar daha sonra, "akreditif anlaşması• olarakta adlandınlan (Tetlnaq,, § 40 N.8, 36 vd.; 
Tobln, s.269.~ BGE 98 il 48.~ Cumhur Ör.akman, •Havale İlişmi•run Borçlar Hukuku 
a9unndan incelenmesi. ve Kıymetli Evrak Hukukundaki Görünüşü, İHFM., C.XL, S.l, 
tstanbul 1975, s.260) ve akreditifin şartlannın kararlaştınıdıaı bir sözleşme yapmaktadırlar. 

Türk bankacılık tatbikatında bu emir, akreditif talimatı (mektubu) olarak adlandırılan ve 
bankaya hitaben yazılan, akreditif amirinin imzasını havi yazılı bir belge ile ger9e.k
leştirilmektedir (Elıaıann/Sclıtuz.e, s.84.; Tekinalp, §.4!, N.2.; ZalınlEberdlnglE/ırUdı, 
N.2/54 vd). Ancak, yazılı şekil akreditif emrinin geçerlik şartı olmayıp tamamen hukuki 
emniyetin satıanmasına yöneliktir. 

Akreditif bankası bu bedeli ithalatcıya ya kredi şeklinde sağlamakta veya bizzat ithalatçının 
bankadaki hesabına akreditif bedelini nakden tevdi etmesi karşılığında temin 
etmektedir,(Urban Slongo, Die Zahlung unter Vorbehalt im Ak.kreditivgeschaeft nach den 
Einheitliohen Riohtlinien und Gesraouchen fiir Dokumenten-Akkreditive der Intemationalen 
Handelskammer Paris(Revision 1974). Bem 1979, s .20.; Bodlller, s.26.;Teklnalp § 40 
N.47,74-76). . 

Taraflar aruında bir kı;edi sözle,mesinin bulunduğu durumlarda akreditif amirinin bedeli 
geriye ödeme (reimburse) yulcümlülüğü vardır. Bu yükümüİDğün şartlarını; kredi sözleşmesi 
hükümleri, BK. mad.394 ve ABK. mad. 14 hOkmü belirlemektedir. Bu çerçevede banka iade 
talebini, özellikle garanti yahut sözleşmeden doğan rehin veya hapis hakkı ile güvenceye 
almaktadır. 

Amirin talimatı ile bir akreditifin açılması, onun bakımından aynı zamanda bir kredidir. Bu 
kredide banka, nakdi kredilerden farklı olarak müşterisi lehine (akreditif amiri) bir riski 
garanti etmekte veya belirli şartların gerçekleşmesine bajlı olarak bir yükümlülük 
üstlenmektedir. Doktrinde bu tor krediler •yük.Umülük kredileri• (Verpflichtungskredite) 
olarak da tanımlanmaktadır. Garanti ve kefaletin yarusıra başlıca örneklerden biri de 
akreditiftir, Schwob, Renate/Wem.el, Urs, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken 
und Sparkassen (Herausgegeben von K.1einer und Lutz), Art.4 bis N.3.S/36, Zürich 1993.~ 
Tekinalp,§ 39 N.53. 
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2. Taraft• lll'anndalci ilifkiler 

Akreditif işleminin basit şeklinde, işleme üç farklı tarafın katılması sonucu bunlar 

arasında da üç köşeli bir ilişki kurulmaktadır. Bu ilişkilerden ilkini, akreditif 

amiri(ahcı sıfatı ile) ve lehtar (satıcı sıfatı ile) arasında kurulan lemel ilişki (satım 

sözleşmesi>34 oluşturur. İlişkinin ikinci ayağı ise alıcı ile bankası arasında, alıcının, 
akreditifm açılması talimatı ile kurulan karşılık ilişkisidir15. Haklın öğreti bu ilişkiyi 
vekalet söıleşmesi olarak nitelendirmektedir, (BK. mad. 394 vd. ). J6 Akreditif 

bankasının bu talimata uygun olarak akreditifi açması ve bunu bizzat veya muhabir 

banka aracılığı ile bildirmesi neticesinde, banka ile lehtar arasında ayn ve ilk ilci 
söıleşmeden bağımsız bir hukuki ilişki kurulmaktadır. Ödeme ilişkisi olarak 

adlandınlan bu ilişki dolayısıyla banka, lehtara karşı bildirimin niteliğine göre 

cayıJabilir veya cayılama~ nitelikle bir yükümlülük üsllenmekwdir. Genel anlamda 

akreditif işlemine taraflar arasında kurulan her üç ilişkide dahil olmalcla birlikte, 

hukuki anlamda "Akreditif" ile kasdedilen, banka ile lehtar arasındaki ödeme 

ili. kis'd' 37 ş l ır. 

Uygulamada akreditif işleminin iiç taraflı ilitki şeklinde gerçekleşmesi çok istisnai 

bir durumdur. Normal .olarak akreditif bankası-lehtar ilişkisine hemen her zaman, 

ikametgahı lehtann ülkesinde olan ve muhabir banka olarak adlandınlan bir başka 

banka daha katılmaktadır. Muhabir banka işlemin icrasında yüklendiği sorum

luluğun kapsam ve niteliğine göre ihbar. ödeme veya teyit bankası sıfatlarından biri 

J4 

JS 

. ~6 

. f7 

Çoğunlukla satım akdi niteligindeki bu ilişki. akreditif uygulaması ile ilgili olarak doktrinde 
"temel ilil}kisi•, "valuta ilişkisi" veya "bedel ilişkisi• olarak da adlandınlmaktadır, (Telcinalp, 
§ 40 N 10). 

Alman ve İsviçre doktrininde bu ilişki " Deckungsverhaelf:nis• (Canaris. Bankvertragsrecht, 
N.936 vd, 1010.) veya "Akkreditiv-Eröffnungsauftrag" (Bodmer, s.26 ) şeklinde farklı 
kavramlarla ifade edilmektedir. Türk hukukunda Tekinalp, § 40 N.10 da karşılık ilişkisi 
kavramını tercih etmektedir. Bu kavram doktrinde de benimsenmiştir, (Yavuz. s.334 . 

Gautscld, Berner Kommentar, Art.407 OR, N.4a.; Meler-Hayo1/Yon der Crone, § 31 N.74.; 
A Yon Tuhr/A Esher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band il, 3. 
Autl. Zürich 1979, Nachgedrückt 1984. s.243. dipn.41.; Weber, Einleitung und 
Vorbemerkungen zu Art 68-96 OR N.227.~ Tekinalp,§ 40, N.47.~ YaYuı, ilişkinin hukuki 
niteliğini değerlendirirken, "sui generis" niteliği olan bir vekalet sözleşmesi kavramından 
bahsetmektedir (s.334.).; Benzer bir yak.laşı.ml~ Prustg, sui generis bir istisna akdinden 
sözetmektedir, (Die Rechtsnatur des Waren und Dokumentenakkreditivs, SJZ 22, s.353) . 

Tekinalp, § 40 N. 77 vd.; Bodmer, s.33 vd özellikle 35.; Schaen"er, s.14. 
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ile faaliyet gösterir. 38 Muhabir bankanın aynca akreditif işleminin icrasına 
katılması, gtmcl anlamda işlemin yürütülmesinde sağladığı pratik kolaybklar 

yanında, mesafeli satışlara bağlı olarak doğan rizokolan da büyük oranda kal

dırmaktadır. Akreditif bankasının çoğunlukla akreditif amirinin ülkesinde bir banka 

olduğu dikkate alınacak olursa, bankanın ödeme yeteneğinin lehtar açısından, 

genellikle bir çok bilinmezi oluşturduğu açıktır. Taraflar arasında direkt iletişim 

zorluğu ve mekan farklıhğı dolayısıyla özellilde belgelerin ulaştmlmasmda 

karşılaşılan güçlt\kler,. akreditif bankası dışında 1ehtann ülkesindeki bir b~nın da 

işleme katılması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Muhabir bankanın bu 

yerye-vede sağladığı kolaylıklar yanında asıl ön~mlisi, muhabir bankanın aynı 

zamanda teyit bankası olarak işlem gördüğ(i hallerde lehtara karşı, akreditif 

bankasının yanında bağımsız yiildlmltllük üstlenmiş olmasıdır. 

§2. BANKACil.lK UYGULAMASINDA AKREDİTİFİN ORTAYA ÇIKIŞ 

BİÇİMLERİ 

·Akreditif işlemi üç köşeli bir işlem ohnakla birlikte, özellikle uygulamanın 

doğurduğu iht.iya9lara binaen, birden çok şekilde ve farklı kavramsal başlıklar 

altinda uygulama alanı bulmuştur. Uygulamanın getirdiği bu biçim ve içerik 

farlclılığı, aynı zamanda bir kavram kargaşası sorununu da ortaya çıkarmıştır. Buna 

bağlı olarak da doktrinde farklı alt aynmlar ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Ger

çekte bu kavram kargaşas~ farklı kıstaslardan yola çıkarak, aynı nitelikteki akredi

tifin birden fazla kavramla ifade edilmesinden doğmaktadır. Aşağıdaki ince

lememizde, bankanın sorumluluğunun ve lehtara yapılan ödemenin niteliği esas 

alınmak suretiyle, iki alt başlık altında yapacağımız tasnifle akreditifin pratikte 

görünüş biçimlerine kısaca açıklık getirmek istiyoruz. Bu aynın aym :tamanda 

Dirömek Kurallarda da esas alınmıştır . 

. 18 Akreditif ilişkisine bwtlamı dışında; kabul, iskonto veya iştira işlemleri veya başkaca 
işlemler için görevli bir bankanın(nominated bank) da katılması mümk.ündiit(ABK. mad. 1 O). 
Tüm bu bankaların yanında aynca ödeme kabul veya iştira bankalarını ramburse edecek(geri 
ödeyecek) bir banka da öngörülebilir. Ancak, 1.-ural olarak ramburaaman bankası akreditifin 
taraflanndan değildir, (ABK. mad.19). 
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I. Sorumluluk Kıstasına Göre Akreditifin Şekilleri 

Birörnek Kuralların 6. maddesinde yer alan hOkme göre, akreditifin cayılabilir veya 

cayılamaz nitelikte açılması mümkündür. Akreditif şartında bu yönde açık bir 

kayda yer verilmemi11 bulunulması halinde, akreditifin cayılamaz olduğu kabul 

edilecektir. Gerçekte burada yapılan aynında belirleyici kıstas, bankanın akreditif 

lehtanna karşı üstlenmiş bulunduğu yüküml.QlftAün niteliğidir. Akreditif işleminin 

icrası aşamasında ise, her iki akreditif türü arasında önemli bir değişildik sözkonusu 

değildir. 

1. Cayıüutuu. akreditif 

Cayılamaz akreditifi; akreditif bankasının, akreditifin bildiriminde öngöıillen şartlar 

lehtar tarafından sOresinde yerine getirildiği takdirde, akreditif bedelini ödeme 

zorunda olduğu ve cayma hakkının bulunmadığı akreditif şekli olarak 

tanımlayabiliriz. Lehtar, bedeli tahsil yanınd~ teminat ihtiyacını da ön planda 

tuttuğu durumlarda cayılamaz bir akreditifin açılmasını talep edecektir. Cayılamaz 

bir akreditifte ödemeye· ilişkin şartlar, her ilci taraf açısından da dengeli bir teminat 

ihtiyacını karşılar niteliktedir. 

Cayılamaz bir akreditifin açılması neticesinde, akreditif bankası ve/veya teyit 

bankası lchtara karşı kesin nitelikte bir yükümlülük üstlenmektedir. Bu 

yükümlülüğün bağlı olduğu asli önemli şart ise, akreditif bildiriminde: öngörülcm 

belgelerin tam ve düzenli olarak ibraz edilmesidir. Cayılabilir akreditifin aksine bu 

kesin ödeme yükO.münde yapılacak değişiklik veya bu yiildbnlülükten döntilmesi 

ancak işleme katılan taraflann ortak ve açık iradeleri ile gerçekleştirilebilecektir 
39 (ABK. mad.9a). 

Cayılamaz akreditif teyi~li veya teyitsiz olarak açılabilecektir. 

a) Cayılamaz-Teyitsiz akreditif 

Muhabir bankanın akrc:ıditif işlc:ıminin icrasına salt ihbar bankası olarak kaWdığı, 

lehtara karşı bedelle ilgili herhangi ek veya kesin bir yük-tıınlfilük üstlenmediği 

39 Böyleoe değişildik sözleşmelerin kurulmasına ilişkin prensiplere tabi bulunmaktadır. 
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durumda cayılamaz teyitsiz bir akreditiften bahsedilir. Burada, teyit edilmiş bir 

akreditifin aksine, muhabir banka ile lehtar arasında sözleşmesel bir ilişki yoktur. 

Hukuki ilişki kural olarak lehtar ile akreditif bankası arasındadu. 

Her iki banka arasındaki muhabirlik ilişkisi gereği ihbar bankasının sorumluluğ"7 

akredititifin açıldığının veya akreditifle yapılan değişildilderin bildirilmesi ile sınırlı 

bulunmaktadır. 40 Ancak, bu sorumluluk da lehtara değil, doğrudan akreditif 

bankasına karşıdır. Aynca, bu sorumluluğun kapsamına temsilci sıfatı ile belgelerin 

incelenmesi ve kabultt girmemektedir. Dolayısıyla lehtar tarafindan belgelerin ihbar 

bankasına ibrazı, akreditifle öngörülen sürenin korunması açısından yeterli 

değildir.41 Kısaca ihbar bankası (avis bankası)42 akreditifte sadece teknik bir aracı 
sıfatı ile işlem görmektedir. 

İhbar bankasının lehtara karşı istisnai sorumluluklarından birine ABK. mad. 7'de 

yer verilmiştir. Buna göre ihbar ban.kası, akreditifi ihbar etmeye karar verdiğinde, 

akr~diti.f'ın gen;ek olup olmadığım kontrol dmek i9in makul fü:cm gösterecektir. 

Kawamla neyin kastedildiği açık değildir. Ancak doktrinde bu kawam altında neyin 

anlaşılması gerektiği konusunda somut bazı örneklere yer verilmektedir. örneğin, 

akreditifin açılması bildirimi altındaki imzanın gerçekliği, telgraf veya teleks yahut 

faksla yapılan bildirimlerde akreditife verilen kodun doğruluğu, genel gôrlinüm 

bakımından geçerli bir akreditifın varlığı ve gerçek bir oanka tarafından açılıp 

açılmadığı gibi konular, gerçekliğin makul özenle incelenmesi kapsamında olan 

konulardır. 43 

Muhabir bankanın, akreditifi salt ihbar değil, aynı zamanda temsilci sdatı ile 

belgeleri kabul ve incelemek suretiyle bir ödemede bulunmak konusunda 

yetkilendirilmesi d~ mümkündür. Bu halde de teyitsiz bir akreditif vardır. Muhabir 

40 

41 

42 

43 

İhbar bankasının sorumluluğu teorik olarak bu kapsamda olmakla birlikte, akreditifin 
pratiğinde banka belgeieri incelemekte ve kabul ile birlikte bedeli lehtara ödemektedir. Bu 
tür bir ödeme doktrinde, akreditif işlemi dolayısıyla hukuki bir ilişki içinde olmayan taraflar 
arasında bir kredi işlemi olarak. görülmekte ve hukuken avans olarak nitelendirilmektedir, 
Christoph P. GutıwiUer, Bemerkungen zum Verhaeltnis zwischen Akkreditivbank und 
Korrespondezbank, SJZ 80 (1984), s .161, Sclıaerrer, s.ll5.; Ulriclı, s.31, dipn.98. 

Bu halde belgelerin en geç vade tarihinde akreditifi açan bankaya ulaşmış bulunması 
gerekir. Aynca bkz. § 9, I, 3, a ve b. 

Avis bankası ile ilgili olarak bkz. § 8, il; 1. 

Jens Nielsen, Die Revision 1983 der ERA, ZIP 1984, s.234.; Zalm/Ebe,dbıg/Ehrlich, 
N .2/84. 
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banka, ödeme bankası sıfatı ile, akreditif bedelini lehtara ifa konusunda yetkili ve 

fakal yükümlü değildir. Paranın muhabir bankaya gelmif olması da bunu 

değiştirmeyecektir. Dolayısıyla böyle bir durumda akreditif bankası ödeme 

yükümlüsü olmaya devam etnıektedir.44 Buna karşılık ödeme bank.asının işleme 
katılması lehtara, hukuki ve fıili olarak birçok kolaylık getirmektedir. Öncelikle 

ihbar bankasının aksine belgelerin bu bankaya vadede veya vadeden önce ibraz 

edilmesi ile ilgili süreler korunmuş olacaktır (ABK. mad.42.b.). Aynca malların 

gönderilmesi ve teslimine ilişkin rizikolar (Transferrisiko) da ihracatcı lehine olmak 

üzere kalkmış olacak.dır. 

b) Cayılamaz-Teyitli Akreditif. 

Muhabir bankanın ihracatcı lehine açılan akreditifi, aynca teyidini de ilave etmek 

suretiyle bildiımesi milınkiindtır.45 Birörnek Kuralların 10.b. maddesinde teyidin 

sözkonusu olabilmesi için. amir bankanın aynca muhabir bankayı bu konuda 

yetkilendirmiş veya bu bankadan talepte bulunmuş olması şartı aranmaktadır. 46 

T eyiL işlemi ile birlikle muhabir banka lehlara karşı, kapsam ve unsurlan akreditif 

bankasının sorumluluğu ile aynı nitelikte olan, ancak ondan tamamen bağımsız bir 

ytikütnltilük üstlenmektedir. 47 Birörnek Kurallarda bu yükümlQJ.OjOn niteliği, amir 
bankanın sorumluluğuna ilave kesin bir taahhüd olarak tanımlanmaktadır. Bu 

düzenlemeden hareketle doktrinde ekseriyetle her iki bankanın da lehtara karşı 

müteselsilen sorumlu bulunduğu kabul edilmektedir. 48 

Muhabir bankanın akreditifi teyit etmesi dunununda, çoğunlukla bu banka aynı 

zamanda ödeme bankası sıfatını da haiz bulunur. Ancak taraflar arasında ödemeye 

47 

İfa yeri değişmiş değildir ve akreditif bank.as~ ik.ı:tmetgabı ifa yeri olmaya devam 
etmek"1:edir. Aynca bkz ... f &, ll, 2. 

Teyit işlemi bankacılık uygulamaaında, akreditifin açılması beyaruna eklenen ek bir teyit 
yazısı ile yapılmaktadır. 

Bu anlamda bir yetkilendirme veya talep olmaksızın, lehtarla varılan bir anlaşma sonucu 
muhabir bankarun teyidini eklemesine bir engel bulunmamaktadır. 

Teyitli akreditif: satıcı lehine teminat öğesinin en fazla olduğu akreditif şeklini olW)turur. Dış 
ticaret uygulamasında. taraflar arasında kesin güven ilişkisinin bulunduğu durumlar hariç, 
esas itibariyle teyitli-dönülemez akreditif açılmaktadır. 

Melu-H11yo'z/vo11 lln c,0118, §.31 N.45.~ Herbert Sehl11le, Missbrauch von Akkreditiven 
und Bankgarantien(Missbrauch), SJZ 79 (1983), s.56. 
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ilişkin olarak bu yönde bir anlaşmanın 49 olmaması halinde, akreditif bedeli her ild 

bankada da ödenebilir nilelikledir. Dolayısıyla lehtar, bu 1.akdirde bedeli kimden 

talep edeceği konusunda seçimlik bir hakkın sahibidir. 59 

2 Cayı/.a/Jilir Alaedili.f 

.Esasen cayılabilir ve cayılamaz akreditifle, akreditü işlemininin ifasına ilişkin 

işlemlerin aynı olması yanında, bankanın lchtara karşı doğan yükümlülüklerin 

niteliklerinde de, esaslı bir bir değişiklik bulunmamaktadır. Her iki akreditifle de 

banka, lehtara karşı, muayyen şartlara bağlı ve belirli bir süre ile sınuh olmak üzere 

belirli belgelerin ibraz edilmesi .karşıhjmda bir ödeme yük11mlOltığQ altına girer. 

Ancak cayılabilir akreditifte bu yilldlmlülük, ek olarak banka lehine, cayma 

şeklinde iradi bozucu bir şarta daha bağlanmıştır.51 Akreditif bankas~ bu şarta 
binaen, akreditif sözleşmesinden cayma hakkını her zaman ve aynca önceden 

haberdar etmeksizin kullanabilmek imkanım haiz olur. 52 

Akreditif işleminde cayma hakkının varlığından çok, bunun hangi st\.re içerisinde ve 

en geç ne zamana kadar kullanılabileceği önem arzeder. Doktrinde bu hakkın bel

gelerin ibrazı aşamasında da kullanılabileceği kabul edilmekle birlikte, bunun somut 

olayda hakkın kölüy~ kullanılmcısı halini uluşluımasının her zaman mümkün 

olabileceği haklı olarak ifade edilmektedir. 51 Cayılabilir bir akreditifte, akreditif 

bankasına tarurum bu hakkın en geç akreditif ylikü.miinitn lehtara ifasına kadar 

kullanılması. gerekir. 54 

. ~O 

51 

52 

53 

Taratlar ansında varılan bir anlaşma ile teyit veya akreditif ban.kasından b~ hatta bir 
üçüncü bank.anın öde!lle yeri olarak kararlqtınlmuı da mümkündür. Özellikle teyit 
bankasının lehtann müşterisi bulunduğu banka olmaması durumunda veya bankanın 
lehtann ikametgahının uzağında olması hallerinde akreditif bedelinin bir üçüncü bankada 
(Nominated B~ ABK. mad. 10 b) ödenmesi kararlaştınlmaktadır . 

Aynca bkz. § 8, il, 3. 

Meier-Hayotlvon <Ur Crone. § 31 N.35,16.; Sclıaerrer. s.16/17, 83 vd.; Ulrlch, s.27. 

Cayma hakkının şartlan ve özellikleri ile ilgili olarak bkz. § 7, III, 2. 

CtUUU'is, Bankvertragsrecht, N.898.; Sc/ıaerrer, s.85. 

SchaeTl'er, s.86.; Ulrlch, s.28.; Zahn/Eberdlng/Ehr/ich, N./145. 
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Cayma hakkı kural olarak akreditif bankası tarafından kullamlınakta ve lehtara 

ulaşlınlmaktadır. İşleme akreditif bankası dışında aynca ödeme bankasının katılmış 

olması durumunda55, cayma beyanının bu bankaya ulaşmasından önce yapılan 
ödemeler işleme katılan tüm tara.flan bağlııyacaktır. Bu beyanın daha önce lehtara 

ulaştınlnuş bulunması da bu sonucu değiştirmeyecektir. 56 

Göıiildüğii üzere cayılabilir akreditif cayılamaz akreditife oranla daha az teminat 

sağlamaktadır. Bu tür akreditifte ödeme fonksiyonu teminat fonksiyonunun önüne 

geçmi,tir. Anılan sebebe binaen cayılabilir akreditif yolu ile ödeme, daha· ziyade 

birbirini iyi ~myan ve birbirine güvenen şahıslar arasında yapılmaktadır. Örneğin 

uygulamada daha çok asıl ve yavru şirketler arasında bir ödeme yolu olarak tercih 

edilmektedir. 57 

II. Ödeme Şekli Kıstasına Göre Akreditifin Türleri. 

Akreditif belgelerinin bankaya ulaştnhnasını müteakiben yapılacak ödemenin 

şekline göre farklı bir tasnife gitmek miimkündiir. Bu başlık altında yer verilen 

akreditif şekilleri, cayılabilir veya cayılamaz akreditifle sözkonusu olabilecektir. 

·Aşağıda sadece Birörnek Kurallarda temel ödeme şekli olarak öngörülen aynmlara 

kısaca yer vereceğiı.. 

1. Gi>rllldlJfll11de akretlitif.58 

GörOldüğünde akreditif, bildirimde öngörOlen sair şartların yerine getirilmiş olması 

koşulu ile ifanın. belgelerin ibrazında ve nakit olarak yapıldığı akreditiftir. Nakit 

57 

58 

Cayılabilir bir akreditifte teyidin mtimkün olup olmayacağı tartışmaya açık bir konudur. 
Teorik olarak buna bir engel bulunmamakla birlikte Birörnek Kurallarda sadece caytlamaz 
kaydıyla açılan akreditifin teyidinden bahsedilmektedir (ABK. mad. 9 b.) 

Mder-Hayoı/von du Crone, §.31 N.35.; Ulrich. s.28. 

Sclıurrer. s.17.~ Klaus Peters, Rechtsprobleme des Ak.kreditivgeschaefts, WM.1978, 
s.1031 de, taraflann ekonomik sebeblere binaen, teyit komisyonundan kaçınmak. için de 
cayılabilir akreditifi seçebileceklerini belirtmektedir. 

Uygulamada "Sight L/c• olarakta anılan bu ödeme türü, banka tarafindan yapılan 
bildirimlerde "payment againat documents" veyı.ı "cuh againat doouments" ol.atak. ifade 
edilmektedir. 



21 

olmamakla birlikte, lehtara akreditif meblağı üzerinde doğrudan tasarruf etmek 

imkanını vcmm. çek levdü ve banka nezdindeki hesaba alacak kaydı işlemleri de bu 

anlamda ödeme kapsanunda sayılmak gerekir. 59 

1 Pollçeü akrediti.f. 

Poliçeli akreditif, özellikle denizaşırı satımlarda yer verilen bir akreditif şekli olarak 

gelişmiştir. Taraflar arasında poliçeli bir akreditifin açılmasının öngörülmüş olması 

halinde, akreditif konusu belgelere ilavetcm aynca görüldüğünde veya 

görilldüğtlnden muayyen miiddet sonraki vadeli bir poliçe de bankaya 

ulaştırılmaktadır. Mevcut poliçenin üzerine çekildiği kimse ve poliçe ile amaçlanan 

ödeme biçimi dikkate alınarak bu başlık altında iki alt ayrıma yer verebiliriz; 

a) Kabul akreditift6~ 

Kabul akrc:ditifinin öngörüldüğü durumda lehtar, akreditif konusu belgelc:r ile 

birli11e, çoğu zaman keŞidecisi ve Jehtan bizzat kendisinin bulunduğu bir poliçeyi, 

kesin ödeme yükümliilOğü amir ve/veya teyit bankası üzerinde olmak üzere, 

akreditif amiri, akreditif bankası veya muhabir banka tarafından kabul edilmek 

Uzere ibraz etmektedir. Poliçenin nasıl bir vadeyi61 ve ne tür bir meblağı ihtiva 

edeceği geµellilde akreditif talimatına göre belirlenmektedir. Görüldüğünde 

akreditifin aksine lehtar belgeleri ibrazında akreditif bedelini nakit olarak elde 

etmek yerine, sadece muhatabın kabulünü temin etmektedir. Ancak, lehtann kabulü 

müleakiben mevcul poliçeyi iskonlo eU.irmek sureliyle bedeli lemin elmek imkanı 

her zaman için mevcuttur. 62 

59 

60 

61 

62 

İfaya ilişkin sorunlarla ilgili olarak bkz §10. 

Bu tür akreditife ülkemizde rambur.smanh akreditif: rambur.sman kredi.si. kabullü akreditif 
de denilmektedir. Akreditif uygulamasında "documents against acoeptance=D/A","Das 
Akzeptkreditn veya "Rembours-Akkreditiv• olarak da isimlendirilmektedir. 

Poliçenin vade.si genellikle keşide tarihinden veya görüldüğünden itibaren 30,60,90 ya da 
120 gUn olmak o.zere tesbit edilmektedir. 

İskonto oranı olarak doğan fark, iskonto masrafları veya yabancı para biriminin 
öngörüldüğü durumlarada kut farkı dolayısıyla meydana gelen farklara katlann:uık yükümii 
aksine bir anlaşma bulunmadığı takdirde lehtar ozerindedir. 
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Bu akreditifle alıcıya gayri nakdi bir kredi de temin edildiğinden, aynı zamanda 

kabul kredisinin bir türü olarak nitelendirilir. 6J Zira, alıcının banka hesabı ancak 

vadede ve kabulün karşıhğmı temin amacı ile akreditif bedeli orarunıda borçlu 

hesap olarak yüklenecek veya en geç bu tarihe kadar bedelin onun tarafından nakit 

olarak temin edilmesi gereke~ektir (rambursman işlemi). 64 Buna karşılık alıcı 
belgeleri hemen temin etmiş bulunduğundan, bunlara konu mallan satmak suretiyle 

bedeli önceden temin imkam bulacaktır. 

b) İştira akreditifı65 

Temel ilişkinin taraftan, akreditif bedelinin ödenmesini poliçenin iştiraı yolu ile 

yapılacak şekilde de kararlaştınlabilecektir [ABK. mad. 9 a (iv), b (iv)]. İştira, 

iştiraya yetkili banka tarafından poliç~nin ve/veya vesaikin değerinin verilmesi 

anlamına gelmektedir [ABK. mad. 1 O b (ii)]. 66 Kural olarak iştira akreditifi, po

liçenin kabulü yolu ile ödemenin yapılmasını öngören akreditifle temelli bir 

benzerlik içerisindedir. Farkı ise; iştira akrcditifmdc poliçe ya görüldüğünde bir va

deyi iç.ennekledir ve bu sebele hemen paraya ç.evrilmek.ledir veya görüldüğünden 

daha sonraki tarihli bir vadeyi içermekle birlikte kabulü müteakiben hemen 

iskonto 6 7 edilmektedir. 

63 

65 

66 

67 

Tekinalp,§ 40 N.120. 

Uluslararası uygulamada teamül gereği, akreditifi açan banka, poliçe bedelini vaededen en 
az bir gün önce kabul bankasına ödemektedir. 

Kovram Türk hukukunda "Poliçenin sııtılml1Sll1l(iskontosunu) öngören akreditif" olarak da 
ifade edilmektedir, (Ttldnalp, § 40 N .123.). Bu tür akreditif daha çok Amerika ve uzak doğu 
bankaları uygulamasında "Commercial Letter of Credit, L/C" adıyla kullanılmaktadır. 
Runun karşıhğlnda ·Alman ve tsviçre uygulamasında "Nego7.iienıngsalcreditiv", 
"Handelskreditbrief' kavramları kullanılmaktadır. 

İştira ise, daha çok vadesiz poliçelerin, öderunemeleri halinde keşidecisine müracaat edilmek 
1cayd1 ile(with recoıı~e) veya höyle bir müracaat halclc1 olmalcRmn(without recoııTRe), 
bankalıırcıı sntın ıılırunııs.ı olarak kullarulmaktadır., Turhan Tıunay, Akreditif Hııkkındıı 
Uluslararası Kurallar ve Uygulamaları, İstanbul 1992, s.58. 

Rirömelc Kurallarda iskonto işlemi ile ilgili olarak İngili7.ce nto negotiate a hiU- ifadesinden 
h.ıı.teketle "Negozüerung" kelimesi kullıınılmıı.ktıı olup, bununla kıısdedilen poliçenin o.hm 
veya satımı işlemleridir, Meler-Hayor/von der Crone, §.31 N.93.; Schaerrer, s.20. 

Rıınkac1hlc uygulamamızda, vadeden önce bankaya ihraz edilen senetlerin bedelinin, banka 
tnrafındıı.n, vadeye kadar geçen süreye isabet eden faizin(iskonto faizi) ve banka 
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Poliçenin satılmasını öngören akreditifte, akreditifin açıldığina ilişkin bildiri ile 

birlikle, kural olarak akreditif bankasınca tanzim edilen ve lehlara hitap eden bir 

ticari kredi mektubuna da yer verilmektedir (Com.mercial Letter of Cre

dit,L/C=Handelskreditbrief). Bu mektupla lehtar, iskontosu akreditif bankası 

tarafından garanti edilen bir poliçe keşide etmesi konusunda yetkilendirilmektedir. 

Normal olarak akreditifin açılması beyanında poliçenin üzerine çekileceği banka ve 

poliçeyi iskonto edecek bankaların aynca belirtilmesi gerekir. Bu halde, akreditif 

bankası sadece bu bankalara karşılığı temin etmekle, lehtar da aynı şekilde bel

gelerle birlikte poliçeyi iştira amacı ile bu bankaya ibraz etmekle yükümlüdür. Bu 

lür işlira akredilifı ııygulamada "special lt~ller of credil" olarak adlandırılmaktadır. 

Duna karşın akreditif beyanında bu anlamda bir kayda yer veıilmemif · bulunulması 

halinde ise, lehtar poliçeyi herhangi bir banka dzerine çekmek ve iskonto eÜirmek 

konusunda serbesttir. İştira akreditifinin bu ttııihıe ise "circular letter of credit" 

denilmektedir. 

J. Ödenmesi erteknmq (De/ared Payınent Akkretliti.v) ve vadeden önce 

iJdemeli (Red ClaTJae) akreditifler 

Akreditif ilişkisi gereği normal ödeme şekli, belgelerin ibraz edilmesi karşılığında 

ödemenin nakit olarak, karşılıklı ve aym zamanda (Zug·um~Zug) yapılmasıdır. 

Ancak, temel ilişkisinin taraflarının, ödemenin belgelerin ibrazından önce veya 

sonra yapılması konusunda anlaşmaları da mOmkOndD.r. 

Taraflar, özellikle lehtara mallan temin veya malların yüklenmesi yada 

gönderilmesi konusunda fınans imkam sağlamak üzere, akreditif bedelinin bir 

kısmının belgelerin ifn:azından önce ödenebilmesini aralarında kararlaştı

rabilccektir. Kırmızı .kayıtlı (red clause) olaralc adlandınlan bu tür akreditifte, 

muhabir banka 68 akreditif bedelinin belirli bir miktaruu belgelerin ibraz edilmesin-

68 

komisyonlaruun d~1ilmek. suretiyle lehtaı:a ödenmesi işlemi iskonto olarak. 
adlandırılmaktadır. Kavramlarla ilgili olarak aynca bkz: Tekinalp,§ 9, N.3. 

Muhabir bankanın, belgelerin sonradan gönderilmesi dolayısıyla ileri sürülebilecek iddia 
sebebiyle sorumluluktan kurtulabilmesi için, akreditife ilişkin yetkilendirnıede red clause 
kaydına önceden yer verilmiş olması gerekmektedir. 
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den önce lehtara ödemek konusunda yetkilendirilir. 69 Bu yetkilendirmede aynca 

ödeme şarllan ve belgeltrrle ilgili bağlantılara da yer verilmesi gerekmektedir. 

önceden yapılacak ödemenin muayyen şartlara ve belge düzenine bağlanıp 

bağlanmamasıruı göre ise şartsız kırmızı kayıt ( clean red clauseİ 79 veya kayda 

bağlanmış kırmızı kayıtlı ( covered red clause) 71 akreditiften bahsedilir. 

Buruı karşılık ödenmesi ertelenmiş akreditifin sözkonusu olduğu durumda, belgeler 

lehtar tarafından akreditifın geçerlik si1resi içerisinde görevli bankaya 

ulaştınlmakta, ödeme ise anlaşmada öngörülen daha sonraki bir tarihte ve 

çoğunlukla da taksitle gerçekleştirilmektedir. Ödemeye ilişkin vadenin başlangıcı ve 

si1resinin akreditif şartlarında açıkça belirtilmesi gerekir. Norm.al olarak bu stlre 

belgelerin ibrazını müteakiben ve gün hesabıyla kararlaştınlmaktadır. 12 İktisadi 
olarak ödemesi erlelenmiş bir akreditif, kabul akredilili ile eş nilelik ar:ı.elmekledir. 

Kabul akreditifine kıyasla en önemli farkı ise, kıymetli ewaka özgü iskonto 

edilebilirliğin burada sözkonusu olmamasıdır. Zira ödeme bu halde, tayin edilen 

vadede hesaba alacak kaydedilmek veya nakit ödeme yollarından biri ile ya
pılmaktadır. '1J 

Ödenmesi ertelenmiş alçreditif e genellikle alı~ının bedeli hemen ödeyememesi veya 

kredi temini imkanının olmaması durumunda başvurulmaktadır. Tıpkı kabul 

akreditifınde olduğu gibi, burada da alıcı, mallar üzerinde ödeme yapmadan 

tasarruf imkanını haizdir. Alıcı vadenin ertelenmesi ve mallar Qzerinde tasarruf 

im.kanını haiz bulunması dolayısıyla, aynı zamanda sözkonusu malların satımı 

69 

70 

71 

73 

Bu halde sadece bir makbuz ve lehtann yükümlülüğüne ilişkin yazı karşılığında ödeme 
yapılmaktadır . Asıl belgelerse daha sonra. akreditifin geçerlik süresinde ibraz edilmek 
zorundadır. 

Bu halde muayyen şartlara bağlı olmaksızın belirli bir miktarda ön ödeme yapılmaktadır. 

Ödemenin başta Varant olmak üzere bellili belgelerin ibraz edilmesi kaydı ile yapılmasının 
öngörüldüğü akreditif şeklidir. 

örneğin. bir mak.ina kompleksinin teslimini öngören bir anlaşmada ifanın yerine 
getirilmesinin ertelenm~ akreditif yolu ile ya.pılmaaına ilişkin anlaşma. için şu örnek. 
verilebilir: " Akreditif bedelinin %30 u ilk: otuz gün içinde ödenecek, müteakip %30 luk 
meblağ makinarun gemiye yüklenmesini müteakiben 90 gün içinde, kalan %40 ise 
makinalann kurularak. işletmenin faaliyete geçirilmesi ile birlikte ve bütün ödeme her 
halükarda koni.şmentonun tanzim tarihinden itibaren 6 ay gerçekleştirilecektir.", Örneğe 
Emilio ALbisettV ... , Handbuch des Geld-,Bank-und Börsenwesens der Scbweiz, 4. Aufl., 
Tuhn 1987, s .216 da yer verilmiştir. 

BGE 100 II 145 vd.; Meie,-Hayoı/llon 4a C,one, §. 31 N.100. Aynca ödeme ilgili sorunlar 
için bkz. §.10, iV. 
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neticesinde finans imkanını da elde etmiş olur. Bu şelcilde satıcının alcıya bir kredi 

leminindtm bahsedilir. 

4. DIJner (H.evolving) Akreditif 74 

Döner akreditif, ihracatcı lehine açılmış bir belgeli akreditifin kullanılmasını 

mtiteakiben, aynı snre ve şartlara tabi olmak tizere yenilendiği akreditiftir. .Bu tür 

akreditifler, daha çok taraflar arasında kısım kısım icrası şart edilmiş bir alım satım 

sö:t.leşmesinin · bulunmuı ve bu anlqma geTeği belirli sün~lerle aym nilelikle mal 

tesliminin kararlaştırılmış olması halinde açılmaktadır. Du ttır satımlarda normal 

olarak her yeni mal gönderimi ile ilgili bir akreditifin açılması gerekirken; taraflar 

zamandan ve komisyon masraflarından tasarruf etmek amacı ile, belirli süre ile asıl 

akreditifteki şartlarla ilk akreditifin tekrarlanmasını kararlaştırmaktadırlar. 75 

Döner akreditifin kullanımı sınırsız değildir. Bunun mutlaka belirli bir süre veya 

muayyen bir meblağla sınırlandınlması ve bunun akreditifte bir şart olarak tesbit 

edilmesi gerekmektedir. Yenileme, netice itibariyle tesbit edilen kıstasa bağlı ola

rak, en yüksek oranda .kullanılabilecektir. örneğin, en ynksek miktar kıstasına bağlı 

olarak bir döner akreditifin açı.l.ınış bulunması halinde, yenilenen akreditiflerin 

toplam miktarı, hi~bir şekilde a.kr~tif şartında yer verilen miktarı 

aşamayacaktır. 76 sore kıstasına göre açılan akreditifin, artınmlı (kumulativ) veya 

artırımsız (non-kumulativ) olarak açılması milmkO.ndiir. Artırımsız döner bir 

akreditifte vadesinde kullanılmayan miktar daha somaki devrede kullanılamazken, 

artınmlı döner bir akreditifle belirli bir dönemde kısmen veya tam.emen 

ku11anılmamış olan miktar, izleyen dönemde akreditif miktarına eklenerek 

kullanılabilecektir. 

74 

75 

76 

Türk tatbikatında •yenilenen akreditif", arevolving akreditif' gibi kavramlarla da 
adlandınlmaktadır. Uluslararası uygulamada HRevolving Letter of Credit" veya 
"revolvierendes Akkreditiv" şeklinde kullarulmak.tadır. 

Yeni bir akreditifin kendiliğinden hüküm ifade etmesi halinde döner akreditiften 
bahsedilebilecektir. Buna karşılık. aynı şartlarla da olsa her tekrarlanmada aynca bir bildirim 
şarbrun öngörülmüş olması halinde yeni bir akreditifin bulunduğunun kabul eilmesi gerekir. 
Schaurer, s.21, aksi görüş, Colombo, s.31 . 

Sclıurrer, s.21 . 
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IV. Garanti Akreditifi (Stanby Letters of Credit)77 

Özellikle Amerika .Birleşik Uevletleri'nde uygulama alanı bulan bu akreditifte; 

banka, bir üçüncü şahsın lehtara taahhüt ettiği edimi yerine getirmemesi halinde, 

ödtınıe yükümlülüğü allına gimıekledir. 78 Burada, belgeli akrediliflen farklı olarak, 

satım konusu malların bedelinin ödenmesinin temini değil; tıpkı garanti veya kefalet 

sözleşmelerinde olduğu gib~ lehtar için doğabilecek tehlikelerin banka tarafından 

tistlenilmesi sözkonusudur. Belgeli akreditif ve garanti akretifi farklı fonksiyonlan 

icra etmektedirler. Belgeli akreditif, akdin gerekli şelcilde ifa edilmesi halinde 

semenin ödenmesini temin ederken, garanti akreditifi akdin hiç ifa edilmemesi veya 

kötü ifası hali ile ilgili bulunmaktadır. 79 Netice itibariyle, burada sözkonusu olan 

ger9ekte bir akreditif değil, akreditif şekli verihniş bir garanti işlemidir. IO 

Garanti akreditifi hukuki yapısı ve kavram benzerliğinin yamsır~ işleyişi 

bakımından da belgeli akreditifle büyük· oranda benzerlik göstermektedir. Kural 

olarak, başta belge düzenine sıkı bağlılık ve bağmı.sı.dık prensipleri olmak üzere, 

sair temel hilkümJer garanti akreditifi hakkında uygun düştüğü ölçiide geçerlidir. 11 

Örneğin, bankanın ödeme yilkümü, garanti akreditifi amirinin tahhüdiinü yerine 

getirmemesi ile değil, ilk önce bankaya buna ilişkin bir belgenin sunulması ile 

77 

78 

79 

80 

81 

Türk hukukunda Tuma,, "Stanby Letter of G'redit" kavramıriı, "Garanti akreditifi" şeklinde 
Türkçeleştirmektedir. Bu tercümenin,. işlemin anlam ve amacını kapsaması sebebiyle 
yerindeliği düşüncesindeyiz.. (Tumay, Uluslararası Kurallar, s.11 vd.). İşlemin, garantinin 
akreditif şekline dönüştürülmüş bi9imi olmasından hareketle, Railh 'tk garanti 
akreditifi(Garantieakkreditiv) kavramını kullanmaktadır, Raimund T. Raith, Das Recht des 
Dokumentenak.keriditivs in den USA und Deutscbland, Bonn 1985., Diss., s.54 vd., 113 vd. 

Garanti akreditifinin Birleşik Devletlerde doğması ve gelişmesinde, bankalann, Ullra-wres 
doktrini gereği garanti verememeleri etkili olmuştur. Konu uygulamada tartışmalara sebep 
olmuş, ancak daha sonra mahkeme kararlan ile de bu tür akreditifin caiz olduğu kabul 
edilmiştir. Bugün için belgeli akreditifle ilgili hüküm ve müesseseler garanti akreditifi için de 
aynen geçerli bulurun~tadır. Aynntıh inceleme için bk.z: Rolf Eberth., Der Standby Letter 
of Credit im Recht der Vere1nigten Staaten von Amerika, ZVglRWiss 80 (1981), s.36.~ Marc 
R. Richter, Standby Letter of Credit. Eine systematische Darstellung unter besonderer 
Berücksichtigung des US-amerikanischen Rechts. Schriften zum Bankenwesen. Diss .• 
Zürich 1990.~ EiıtU11ann/Sclı1'tze, s. 76 vd. 

B.Wheble, Documentary Credits, UCP 1974/1983 Revision Compared und Explaind, ICC
Puplikatıon Nr.411. s.11. 

Eberth, Der Standby Letter of Credit, ZVglRWiss 80 (1981), s.29 vd.; 
Zahn/Eberding/EhrUch, N.1/6. 

Nielsen, Neue Richtlinien (ERA 500), N. 4 vd.; Arn1>ldlJJrMsiltıer, The Standby Letters of 
Credit., Uniform Commercial Code Law Joumal, 1978, s.277. 
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doğmaktadır. Ancak, garanti akreditifinin niteliği gereği bunlar mala ilişkin belgeler 

olmaktan c;ok, garanti olayının gerc;ekleştiğini isballayan veya alacak talebini 

gösteren belgeler niteliğindedir. 

Birörnek Kurallarda 1983 yılında yapılan değişiklikle, mevcut dü~enlemcmin, 

uygulanabildiği ölçüde garanti akreditifleri hakkında da geçerli olacağı hükmü 

getirilmiştir. 82 Bu çekinceden de anlaşılacağı üzere, akreditife özgü çoğu 
hüldimlerin ( öme~ vade veya vadenin öngörülmediği durumlarda belgelerin sevk 

tarihinden itibaren 21 gtln içeri.~inde ibrazını öngören hükümler gibi ... ) garanti 

akreditifme uygulanma imkanı yoktur. Ancak belge düzenine ilişkin hükümler ile 

sorumluluklar ve yükümlülükleri düzenleyen 13-18. maddelerin uygun düşrtiğtl 

ölçüde garanti akreditifıne uygulanacağı açıktır. Aynı şekilde ABK. mad. 3,4, 10 a 

ve b fıkra hükümleri de bu kapsamdadır. Doklrinde haklı olarak ihlilafiarın 

önlenmesi için Dirömek Kurallarda yer alan h6ldlmlerin hangi hallerde 

uygulanacağının açıkça dtizenlenmesi önerilmektedir. IJ 

§3. BELGELİ AKREDİTİFİN HUKUK KA YNAKLA.Rl 

1. ".Belgeli Akreditif Hakkında Yeknesak Usul ve TeamUllern(A.BK) 

Belgeli akreditif, bir çok ülke hukuklarında 84 olduğu gibi Türk hukukunda da 

doğrudan dtizenlemesi yapılmış olan bir müessese değildir. Hukukumuzda hak~ 

kında yasal bir düzenleme olmayan bu işlem ülkemizde de hemen bütün ülkelerde 

olduğu. gibi Uluslararası Tican~l Odası Bank.acılık Komisyonu (IIC Banking 

82 

IU 

Birörnek Kuralların garanti akreditifi işleminde uygulanabilmesi için, belgeli akreditiften 
farklı olıuak taratlann bunu açıkça kararlaştmnı• olmaları gerekir, [Nielsen, Neue 
Richtlinien (ERA 500), N. 3.J. 

Nielsen, Neue Richtlinien(ERA 500), N. 4. 

Akreditifin yasal dilzenleme bulduğu ülke sayısı çok sınırlıdır. Müstakil yasal dtizenlernenin 
bulunduğu ülkelere Amerika Birleşik Devletleri (Uniform Commercial Code, m.5) ve İtalya 
(Code Civile, m.1530) örnek gösterilebilir. Aynca Yunanistan. Yugoslavya, Meksika, 
Lübnan ve Çekoslavakyada belgeli akreditif işlemini yasal olarak dfizenleyen ülkeler 
arasındadır. 
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Comınission)85 tarfından düzenlenen ve "Belgeli Akreditif Hakkında Yeknesak 

Usul ve Teamüller" (ABK)86 ba.ylığını taşıyan kurallara bağlı olarak yürütül

mektedir. 87 

Mevcut Birörnek Kurallar hemen bütün dünyaca kabul edilmesine ve: yaygın bir 

uygulama bulmasına karşın, bu düzenlemenin hukuki niteliğinin ne olduğu 

konusunda doktrin ve uygulamada görüş ayrılığı vardır. Bu görüşlerin başlıcafannı, 

pozitif hukuk normu görüşü, ticeri örf ve adet görüşü, ticari teamül görüşü, sui 

generis nitelikte norm benzeri hükilmler görilşü, lex mercatoria görüşü, genel i.'lem 

şartlan gôrüştı ve genel işlem şartlan ile ticari teamüllerin ortaklaşa yer aldığı 

htıktlmler görüşü şeklinde sıralayabiliriz. Aşağıda bu görO.şleri kısaca 

değerlendirdikten sonra bu hükümlerin geçerlik şartlarını ve yorumu problemini in
celeyeceğit. 

1 Bil'IJrnet .K11rallfl1'1ll ll11t11/d tıileliti 

~) Özel hukuk normu görüşü 

Bu kuralların pozitif özel hukuk normu olmadığı, bu gün için doktrinde büyük 

çoğunlukla kabul edilmektedir. Ancak, özellikle 1983 değişikliğine kadar "Genel 

Kurallar ve Kavramlar (a)"88 
da yer alan hnk1lınden hareketle, bu kuralla~ 

85 

86 

87 

88 

Rankac1hlc Komi~yonu daha çok hankac1hlc alanmda ll7.f11an kişilerden oluşmakta ve 
Uluslararası Ticaret Odıısmın bir alt birimi olıınık çahşmuktadıı:. 

Türk hukuk doktrininde TeklRalp Yeknesak Kurallan ABK (Akreditife İlişkin Birörnek 
Kurallar) şeklinde kısa1tmaktad1T( § 40, N. 1 ~ vd., Ö7.eltikle N 33). Ru kurallar Alman ve 
İsviçre doktrinlerinde (İllridı, s.35). ERA veyıı ERİ (Die Einheitliche Richtlinien und 
Gebraeuche für Akkreditive) ve İngiliz hukukunda (Clive M. Sduıtltboff, The Export Tnıde, 
Ninth Edition, London 1990, s .337 vd.) ise UCP (Uniform Customs and Practice for 
nocumentary Cred1t.4') nlarak klsalblmalctadır . 

Bu kurallar bankacılık uygulama.sında geçerli teamüllerden yola çıkarak ilk defa Uluslararası 
Ticaret Odasının Viyana'da yapılan 7.Kongresinde dü.zenlenmiş ve daha sonralan 19Sl, 
1962, 197 4, 19R3 en son 1 Ocak 1994 yıhndan itibaren geçerli olmak ii7.ere 1993 yıhnda 
yenilenmiştir. Türkiye'ninde kabul ettiği bu kurallar ifade edilen başlık altında 500 No'lu 
yayın olarak tercüme edilmiştir. Ülkemizde kularulan asıl metni, bu tercüme 
oluşturmaktadır. 

Yeknesak kunıllann tarihçesi ve değişiklik gerekçeleri ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme için 
aynca. bkz. ElıemanniSchDtıe, s .45 vd. 

Rfrörnelc Kurallann 19R3 reviryonundan önceki dü7.enleme şöyledir. : nTarıı.flann aksinin 
açık veya zımni olarak ko.rıı.rlııştınnamış olmal.ıın halinde, bu genel kaVTillll ve kurnllurla, 



29 

kendine özgü nitelikte uluslararası özel hukuk hükmü89 özel hukuk normu benzeri 

h''küml' 90 ld v ı 1 .... : ... u er o ugu savunu ageuuı.,lır. 

Birörnek Kurallara yasal hüküm niteliğinin verilmesi, ayru zamanda Milletlerarası 

Ticaret Oda.sma(MTO) kanun koyma yetkisi olan bir teşkilat niteliğini 

kazandıracaktır. Oysa, bu teşkilat ne kanun koyma yetkisi olan bir organizasyon91 

ne de devletlerin kabulü neticesinde uluslararası akit olarak nitelendirilebilecek 

anlaşmaları tanzim yetkisi olan bir kuruluştur. 92 MTO gerçekte sadece uluslararsı 
ticari ilişkileri geliştirmek ve bunları yönlendirici kurallar koymak üzere, özel 

şahısların ve özellikle bankalann girişimi ile kurulan hususi bir kuruluştur. 93 

Öncelikle bu nitelikten kaynaklanan görev ve yetki noksanlığı, .Birörnek Kuralların 

maddi ve şekli anlamda bir özel hukuk normları manzumesi olmasını engeller 

nilelik.ledir. 94 Kaldı ki l 993 değişikliğinde bu kurallann uygulanabilmesi taraflann 

somut olayda bunu kararlaştınnıt bulunmalanna bağlanmakla, bu gört\ştin maddi 

dayanağı da ortadan kaldırılmış olmaktadır (ABK. truıd.1).95 

89 

90 

91 

93 

94 

9S 

aşağıda yer alan hükümler akreditifin her türü ve bwılara taraf olanlar hakkında geçerlidir. M, 
[ABK.1974/Genel Kavramlar ve Kurallar,(a)]. Hükmün lafzi anlamda kabulü, Birörnek 
Kurallara Borçlar Kanununda yer alan yorumlayıcı ve tamamlayıcı hükümlere eş bir değer 
verecektir, Schae,,er. s.32.; U/rlch, s.31. 

Eisemann, Rechts und Praxis, s.81 vd.; Eisemann,, AWD 1963, s .139 ve 142. 

Eisenıamı/Sc/,lltze, s.5?158. •Normgütllige eigener Art" 

Canaris, Bankvertragsrecht, N.925. 

Schae,,er. s.32. ;Herbert Sch1J11k. Die Rechtsnatur der Einheitlichen Richtlinien und 
Gebraeuche für Dokumentenakkreditive, NJW, 1968, s.7261727. 

Bodmer, s. 7.~ Christian von Bu, Kollisionrechtliche Aspekte der Vereinbarung und · 
lnıınspruchrulhme von Dok.umentenakkreditiv, ZHR 152 (1988). s.45./46. 

BGE 93 il 340.; Eisemann!Schtıtıe, s.51,53.; Meier-Hayovvon der Crone, §.31 N.52.; 
Schae,,er. s.32. 

Ulrlch, s.38. 
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b) Ör/ve adet hukuku 

Doktrinde .Birörnek Kuralların biltftndntln 96 veya muayyen bir takım 
prensiplerinin91 örf ve adet kuralı olduğu da ileri sürülmektedir. Buna göre 

Birörnek. Kurallann, 'MK. mad. l /2 hükmü gereği aynca bir alıfa gerek olmaksızın, 

ikinci derecede pozitif hukuk nonnu olarak doğrudan doğruya uygulanmalıdır. 

Oysa, bu kurallara pozitif hukuk nonnu niteliğinin verilmesi imkanı yukarıda 

açıklanan gerekçelerle mümkün bulunmamaktadır. 96 Aynca, bir kuralın örf ve adet 

hukuku kuralı olarak kabul edilebilmesi için uzun silre uygulanma,9199 · ve bu 

kurallara uyuJınasının zorunlu bulunduğu konusunda genel bir kanaatın ( opinio 

necessitatis) mevcut olması gerekmektedir. Birörnek Kuralların hemen biltün 

ülkelerde genel bir uygulama aJanı bulduğu a9ık oJmalda birlikte, ikinci şartın 

varlığı şüpheli bulunmaktadır. Zira, bu kuralların uygulanması daha <;ok bankaların 

tek taraflı iradesine dayanmakta ve özellikle içerik itibariyle bankalann 

sorumluluklıınnı .kısıtlayıcı hükümler aşı.makta· ve neticede bu kurallar, lehw veya 

amire tek taraflı olarak kabul ettirilmektedir. JOO 

c) Lex M eı·cato1·ia 

Schmitholrun öncülüğünü yaptığı bir görüş, bütün ülkelerde cari ve uluslarüstü 

niteliği olan, yeknesak uluslararası ticaret hukuku anlamında bir lex mercatoria'dan 

sözetmekte ve bunun başlıca örneğini .ABK'mn oluşturduğunu belirtmektedir. lOl 

Buna göre, tnuslararası Ticaret Odası özel şahısların oluşturduğu bir kuruluş 

98 

99 

He,t>lll/Llppiıch, Bank-und Börsenrecht, 2.Au.tl. 1962, s.51.; Aksi görüş, Herbert Sch/Jnle, 
Die Rechtsnatur der Einb.eitlichen Richtlinien un Gebraeuche für Dokumentena.kkreclitive, 
NJW, 1968, s.727 vd. 

Sch/Jnle, Missbrauch, ŞJZ 79(1983), s.55 de belgelere sıkı sıkıya bağlılık ve belge karşılığı 
ödeme prensiplerinin, W essel.ey ise N. 108 de soyutluk ilkesinin örf ve adet hukuku kaidesi 
olduğu değerlendirmesini yapmaktadır. 

Cmıarlı, Bankvertragsrecht, N.926.~ Rolf E/Jenh, Zur Rechtsnatur der Einheitlichen 
Richtlinien und Gebraeuche für Dokumenten-Ak.kreclitive, FS Neumayer, 1985, s.202. 

Birörnek Kurallarda sık sık yapılan değişiklikler aslında bu kuralın varlığını da tartışmaya 
açık bulundurmaktadır . 

JOO Siegfried Borgreffe, Akkreditiv und Grundverhaeltnis, Diss .• Berlin 1971, s.28. ; Schaerrer, 
s.33. 

101 Clive M. Sclı1'1itthoff, The Sources OfThe Law Of İntemational Trade, !964, s .97. 
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olması ve yasa koyma yetkisinin de bulunmamasma karşılık, va'z ettiği kurallar bir 
çok ülke mabkcmıclm uygulaına8Ulcla örf ve adel hukuku ile bemcr eıkilcri olan 

nev'i phsma münhasır hukuk normlm olarak kabul edilmektedir. 

UJuslarüstii bir hukuk normu görüşü yüzeysel bir dc:ğerlendirmc olup, pol:itif 
hul.-uk nitelemesi ile ilgili birçok prensibi gözden ka9umaktadar. Önc;olilde, ADK 

h'Oldimlerinde başta sözleşmenin kurulması ve nitelendirilmesi olmak Ozere, 

muayyen bazı hususlann tanziminde, iradi olarak bir boşluk bırakılmakta ve 

problemin çözQmil konusunda bağlama kurallarından hareketle uluaal hukuklara 

yollama yapılmaktadır. Aynca, Birörnek Kurallarda cltızenlenen bazı kuralların 

yorumu ve tamam1anmasuun ulusal hukuklara g6re yapılması gereji de bizzat bu 

düzenlemeden an1aşıhnaktad1r '(örneğin, ABK. mad.49). ÖzeUikle, soyutluk 

ilkesinin anlammm ıwbili, l"hlaım lalebinin hakkm kölüye kullanılmmn halini 

oluşturması durumunda soyutluk prensibinin iaıisııalan, defi ve itiraz hakkmın 

kapsamı ile kullamlmaam.daki aııurlaıılaıarm neler olduğu ulusal hukuklarda yer alan 

hOkamlcre uygun olarak yapılacktır. 

e) Ticari Teamill 

Özellikle Alman Fc:deral Mahkcmıeai (BGH, WM 19SB, 456) ve dokırinde bir grup 

yazar, JOZ Dirömek Kurallann &ari team'O.I nitolijinde kurallar oldujuııu ileri 

stırmektedirler.193 

102 

J(JJ 

Ulrich Anıerıbaell. Beitraege zum Institut de8 Dokumenten-.Akkteditiva, Diaa .• WUtzburg 
1966, R.14 vd.; Jens Mmen, Auslandsgesohaeft, Rank nnd Rımkpraxia(RnR), Rd. T, 1978, 
N.S/256.; Teklnaı,, §.40 N.34.~ Erich Sdılnnaer. Um ein Recht des lntemationalen 
HandeJs. ZfRV 1968, s.185 vd. "fesgestellten HandeJsbrauahs".; Heruıig TY111Ul91111, Die 
Vorwertwıg von Anspmchen aua Dokumentenakkreditiven, Diss., Baden-Baden 1981, s.23 
vd.~ Ztduı/Kb#'tllttg/Elırlldı, N.1119. 

Ticari team010n hukuk Jcaynatı sayılabilmesinin JUtlan Alman hukukunnda farkh 
ht\k1Unlere tabi bulunmaktadır. Ticari teamtU niteliibıdeki bir kuralın uygulanabilmesi iqiıı 
aynca taraflann fradeame ihtiyaç bntnnmamakta ve hiT 1nmllm teamiıJ 1nmlh ntmıtunun 
tesbit edilme.si halinde. bunwı dojrudan dojruya uyplanması gerekmektedir. 
(BGB.§. 157 ,24~ HGB.f .346). B6ylece Alman hukukunda ticari teamtU kurallamun 
uygulanması taraf iradelerine dejil, dojrudan kanıma dayanmaktadır. Bc>yleoe ticari team01 
tcaideterine normatif bir karekter ven1me1rtedü-, (lfldJlıwdb•g•mc/aMdl, Hadelageset7.
buch, S. Aufl., Anhang zu § 365, N.31.; Zalın/Eberdl.ngl Elırliclı, N.1/17). 

Oysa Tnrk hukukunda ticari teamtU kurallamım pomif bir hukuk hOkmtı olarak 
uygıılanahilirlijine ilişkin genel bir d07.enleme butumnamaktatbr. Medeni Kanun ve Ticaret 
Kanwıu'ndo ticari teamüle kanun hOkmü olmuk yer verildiii mOstukil hallet dışında. bu 
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ABK hükümlerinin doğuşu, bankacılık pratiğinde uygulanış biçimi ve gelişim seyri 

dikkate alınacak olursa; muayyen bir .kac; kuralın dışmda194 bütünü haklunda ticari 

teamül değerlendirmesi mıim1im bulunnwnaludır. Akreditif tatbikatı ve 

Bankacılık Komisyonunun ABK' da yer alan bir takım kurallara ilişkin 

yorumtanndan
165 

burada dtıze~enen ball hükümlerin geçerlilik ve şartlannda bir 

açıklığın bulunmadığı ortaya çıkmaktadır.186 Aynı şekilde ABK htlkftmlerinde sık 
sık yapılan değişiklikler de teamtiltln varlık şartlanndan "uzun bir sib'e içinde 

uygulanılır olma" özelliği ile bağdaşmamaktadır. Bu h1lldlmlerin bir çoğu, pratik 

gayelerle ve daha önce mevcut bir uygulamaya da dayanmayan düzenlemeler ni

leliğin~dir .191 Özellikle bankalamı surumluluklanıu sınırlayan hükümler, işleme 
taraf olan herkes tarafından isteyerek takip olunan htıktım olmaktan çok, bankalar 

lehine yapılan di1zenlemeler şeklindedir. 

j) Genel İşlem Şartları 

Bizim de katıJdığunız genel işlem şartlan görüşüne göre, Biröme.k Kurallar, gerek 

pozitif bir hukuk hükmü ve gerek örf ve adet hukuku kuralları şeklinde, akreditif 

işlemi ile ilgili olarak dojrudan uygulanma imkanı olan hOkOmler niteliğinde 

dejildirler. Bu kurallann dilzenleniş ve uygulanış biçimleri ·dikkate ahnara.k, genel 

işlem şartlan olarak kabul edilmesi gerekir.1°' Genel işlem şartlannın oluşumunda 

104 

kurallaniı hükme esas te,.kil etmesi m'O.mkün deji.ldir. Ancak irade beyanlannın tetiirinde 
bu 1mra1lann da dikkate ahnmBAtnll bir engel hnlunmamaktad1r. Rnnun dtştnda teamül 
kumllaruun hükme esns teşkil edebilmesi, ııncıık tarat1ıınn bunu orıılıınndn sıırih veyıı zımni. 
olarak .kararlaştmnış olmalan halinde mümlcnn olabilecektir. Bu halde tıpla genel işlem 
şartlarında olduğu gibi, •ıex controctus• olarak team111 hükümleri her iki taraf içinde 
hq1ayıC1 btılunmaktıubr. tsviçte Hu1nı1cunda da ben7.er bir dt\7.enleme buhınmalttad11, 
(P.Juggl/P. G~ Zürcher Kommontur, Bd V, Obligationenrecht, Teilbmıd V/Ib, 3.Aufl., 
Zürich 1980, Art.18 OR, N.522.; Ulrlch, s .39/40). 

Soyutluk ilkeıd, helge kat'§thğt ödeme, belgelere haAhhlc prenRipleri uhıslararaın geçerli1iAi 
olan teıımül kurallıın olıımk değerlendirilebilir, SchlJnle, Missbı:uuch, SJZ 79 (1983) s.SS.; 
Schllnk, Die Rechtsnatur des ERA, N1W 1.968, s.727 vd. 

105 
Opinions ofthe ICC Banking Comissions, Publioationa Nr. 3.99(1980- 1981) ve Publications 
Nr. 434(1984-1986). 

106 

107 

Ulrlch, s.42. 

Ellmıann/SdılU't.e, R.:5:5.; Ebuth, 7.ur Rechtımatur RRA, FS fnr Neumayer, 19R:5, ıd99 vd.; 
Ulrlch, s.42. 

l08 Christoph P. Gutıwlller, Die neuen Einheitlichen Richtlinien und Gebmeuchen filr 
Ookumenten-Alckreditive der Tntemationalen Handelslcammer, SAG :57(19R:'i), R.24.; Iürg 
Hartman, Die Akkreditiv-EröffiıungHuftnıg ruıch den Einheitlichen Richtlinien und 
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aranan maddi ve şekli şartlar Birörnek Kurallarda da mevcut bulunmaktadır. Bu 

k all - d J- n} • w .. f - . • 1 u 109 •ı liw• M k ur- ar, oncc: c:n uze cmmış yıgınsAl so.ueşme şar an m e gı goslerme le ve 

bankalar tarafından diğer llit taraflara kabul ettirilmektedir.119 Aynca, genel işlem 
şartlan niteliği olan bu kuralların bir bölümü, ticari teamül olarak ortaya çıkmış ve 

uluslararası ticarette ve özellikle bankacılık çevrelerinde sürekli olarak uygulanan 

prensipler niteliğindedir .111 
Ancak, bu kuralların ticari teami\l niteliğinde olmaları, 

bunların aynca genel işlem şartlan olarak duzenlenemelerine engel teşkil etmez. 

Birörnek Kuralların genel işlem şartlan olınası sebebiylet bu htikfımlerin akreditif 

işlemi ile ilgili olarak uygulanabilmesi, bunun sözleşmese! ilişkide, ek bir şart (Iex 

contractus) olarak yer almasına bağlı bulunmaktadır. Bu takdirde sözkonusu 

kurallar sözleşme hükümleri haline gelme.ktedir.112 Ancak, bunun Birörnek 

Kurallarda yer alan hükümlerin akdin yorumunda ve tamaınJanmasmda dikkate 

alınması ile kanştınlmaması gerekir. ADK hükQmlerinin yorumlayıcı ve tamam

layıcı nitelikte ticari teamül kur:allan olarak işlem görmeleri tamamen ayn bir 

anlamı ifade etmektedir. Nitekim TK. mad. 2 htlkmii gereği, teamül . kuralları, 

hükme esas olmasa bile, waf iradelerinin yorumunda dikkate ahnaca.klardır. 

2 Birilrnek K11rallaruı 11yg11lan11bilirliti 

AilK.nın akreditif işleminde uygulanabilmesi, işleme katılan taratlann aralarında 

sarih veya zımni olarak (BK. mad. l) bu anlamda bir anlaşmaya varmış olmaları 

109 

110 

111 

112 

Gebraeuchen für Dokumenten-Akkreditiv (Revision 1962) und dem schweizerischen Recht.. 
Doktora Tezi., Zürich 1974, s.3 vd.; Sc/ıaerrer,ı .34. ; Ulrich, s.43.; Weber, Einleitung und 
Vorberner.lrungen zu Art.68-96 OR N.212.; Yargıtay HGK. da 4.lt.1964, 9421637 sayılı 
ictihadında, teklif mektubu veya ekli 'şartlarda bu kuralların uygulanacağına ilişkin hükme 
yer verilmemesinden hareketle, bunların uygulanmayacağına karar vermek suretiyle 
bunlann genel işlem şıvt!an olduğunu ifade etmiştir, (Ak.J'.aıan, s.157).; Türk hukukunda 
aksi görüş, GIJler, Akreditif Muamelesi, s.43, dipn.30. 

Tekinalp.§ 36, N.13 son. 

Canariı, Bankvertragsrecht, N. 927.; Aksi görüş, Euemann/Sch'IUT.e, s.56157; 
Zahn/Eberding/Ehrlich, N.16/17. Aksi görüşte olan yazarlar, bu kuralların gerçekte akte 
taraf olan bankalar tarafından düzenlenmiş bulunmadığı ve genel işlem şartlaruın 
kapsamında olmayan hususları konu edinmiş bulunması gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. 

Canarla, Bankvertragsrecht, N.926. ; Friedrich G. von Westphalen, Rechtsprobleme der 
Export~erung(Exportfinanzierung). 3. Bası. Heidelberg 1987, s.178 ve 199 vd. 

Tekinalp,§ 40, N.35. 
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halinde mümkün olabilecektir.113 Genel işlem şartlan ile ilgili olarak geliştirilen 
kurallar dik.kale: alındığında, Birömc:k Ku.rallann sözleşmeye, ek hükümler 

olarak(lex contractus) dahil edilmeleri çeşitli şekillerde olabilir. Du kuralların 

uygulanması sözleşmede yer alan açık bir hükümle kararlaştınfablieceği gibi, 

uygulanabilirlik şartı anlaşmada yer verilen bir atıfla da gerçekleştirilebilecektir.114 

Genel işlem şartlarının zımni kabulünün mümkün olabileceği genellikle kabul 

edilmekle birlikte, 115 bunun hangi şartlara bağlı bulunduğu konusu, gerek 

doktrinde ve gerek mahkemeler uygulamasında tam anlamıyla açıklığa 

kawştunılmuş değildir.116 Doktrinde çoğunlukla, genel işlem şartlan ile ilgili 

susma, bunların red edilmiş bulunduğu şeklinde yonımlanmaktadır.111 Ancak 

susmayı bu şekilde değerlendirenler de istisnai bir takım hallerle smırb olmak 

üzere, susmanın bir red anlamına gelmc:yeceğini kabul elmek.ledir. Özellikle 

objektif iyiniyet prensibi gereği susmanın kabul beyanı sayılması gereken istisnai 

haller sözkonusu olabilecektir. Örneğin, somut olayda akit tarafın genel işlemin 

varlığını bildiği, ona itiraz edebileceğinin varsayıldığı118 veya akte ilaveten genel 

işlem şartlarının da müşteriye verildiği ve belirli bir süre tanındığı, bu sürenin 

geçirilmiş olması gibi hallerde susmanın zımni kabul sayılması gerekir. Bu konuda 

JJJ 

ıu. 

ITJ 

116 

117 

1111 

HanmtlR, s.3.; Sclıa8"er, s.33.; Ulric/ı, s.45.; Yargıtay HGK'nun ilgili karan şöyledir: "Bu 
olayda Uluslararası Ticaret Odasının kararlaştırdığı hukuki esasların uygulanması 
düşünülemez; çünkü akreditife ilişkin teklif mektubunda veya buna ekli şartlar arasında, 
söıü geç.en hükümlerin dahi uygulanmasını öngören bir madde yoktur." (HGK. 4.11. 1964, 
942/637, Akyaıa1ı, s. 157) 

Uygulamada akreditif emirini içeren standart formlarda genellikle bu atıflara yer 
verilmektedir, SKA s.51 . 

Bunun yarunda aynca Türk bankacılık uygulamasında mUşteriye imzalatılan genel işlem 
şartlarında da taraflar arasında akreditif işleminin sözkonusu olması durumunda yeknesak 
kuralların uygulama alaru bulacağı kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

GunwJUer, SAG 57 (1985), s.24 vd.; BGE 47 ll 160 vd.; 77 Il 154 vd.; Ancak İsviçre-Türk 
tatbikatında susmanın kabul sayılması hususu ihtiyatla yaklaşılan bir konudur, 
GuhVXıllnme,IDurey, Das schweizeriche Obligationenrecht, 8. Autl., Zürich 1991, s.119.; 
Teki1ıalp, § 36 N.34 vd.(38). 

Peter Fornmoaer, Allgemeine Geschaeftsbedingungen und ibre Bedeutung in Bankverkehr, 
Rechtsprobleme des Bankpnı.xis, Bern/Stutgart 1976, s.14. 

Foratmoser, Gesetzgebung und Gerichtspraxis zu den Allgemeine Geschaeftsbedingungen 
in der Schweiz- Eine Standortbestimmung, Allgemeine Geschaeftsbedingungen in Doktrin 
und Pra.xis, Zürich 1982, s.35. 

Tetlnalp, § .36 N.34. 
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önemli bir kıstası da, tacir olanlarla olmayanlar arasında yapılan aynın 

oluşturmaktadır. Tacirler arasında gtmel işlem şartlarının bilindiği varsayılarakıı9 

susmanın kabul sayılacağı öngözillnıekle birlikte; tacir olmayanlar hakkında açık bir 

kabul şartı aranmaktadır. 120 

Dirömek Kurallann sôzleşmesel hükümler (Jex contractus) niteliği gereği, diğer 

sözleşme hükümleri ve özellikle bankalar tarafından müşteriye imzalatılan genel 

işlem şartlan ile ilişkisi sorunu ortaya çıkmaktadır. İsviçre Federal Mahkemesi 

kon~la ilgili bir karannda121 ABK hükitmleri ve taraflar arasındaki an.taşma 
hükümlerinin. yan yana geçerli bulunduğu sonucuna varmış ve tarflar arasındaki 

anlaşma hükümlerinin AHK hükilmlerine öncelik teşkil ettiğini. açık olmamakla, 

birlilcte ifade etmiş bulunmaktadır.112 Birörnek Kurallann, genel işlem şartlan 
karşwnda durumu, larafiu arasındaki sözleşmenin Birörnek. Kurallar karşısındaki 

durumuna kıyasla açıldanabilir.113 Dirömek Kurallar gerçekte bu hilkümlcrin 

yanında ve bunlarla birlikte uygulanmakla birlikte, bu hükümlerle bir çatışmanın 

olduğu noktada, ABK hükümlerinin öncelikle uygulanması ve genel banka 

119 

120 

121 

122 

123 

BGE 78 il 47. •ım Verhaeltnis der beiden als Prozesspartein auftretenden Banken sind für 
Ak.kreditivgeschaefte der vorliegenden Art gemaess allseitig anerkaruıter Aııffassung und 
ausdrüklicher Feststellung der voriru.tanz die von der intemationalen Handel&
kammer .. augestellten "ERA"massgebend" 

BGB '7 ll 160 vd.; 77 il 154 vd.; Ulric/ı, s.46.; Tekinalp. §.36 N.34. 

BGE 88 Il 341 vd.: Bu kararda bir sözleşme hOkmtıntin, yine taraflar arasında uygulanması 
kararlaştınlan ABK. hükümleri ile çelişmesi durumu sözkonusu idi. ABK. 1952/m.20/2 de 
çarter parti yiiklemeye müsade eden bir konişmentonun kabul edilmesi için bu konuda açık 
bir yetkinin varlığı aranmaktaydı. Taratlar arasındaki anlaşmada ise 3. bir şahsa yükleme ile 
ilgili talimat verme yetkisi tanınmakla birlikte, yukarıdaki hususta özellikle bir yedri 
bulunmamakta idi. Federal Mahkeme vermiş olduğu kararda talimat yetkisi olan şahsın bu 
yetkisini ancak ABK. da yer alan hükümler çerçevesinde verebileceği sonucuna varmıştır. 

U/rlch, s.48149.~ Aksi görüş~ Hans Men, Die privatrechtliche Rechtsspreching des 
Bundesgerichts im Jahre 1962, ZBJV 99 (1963), s.369/370. 

Genel işlem şartlan normal olarak aralarında bir banka sözleşmesi bulunan müşteri ile 
bank.ası arasında sözkonusudur. Akreditif işlemi ile bağlantılı olarak bu anlamda bir banka 
sözleşmesi esas itibariyle ilk aşamada akreditif amiri ile bankası arasında mevcut 
bulunmaktadır. Bankalar arası ilişkide ancak açık veya zımnı bir iradenin bulunması halinde, 
genel işlem şartlan geçerli olacaktır. Aksi kararlaftınlmadığı sürece bu ilişkide akreditif 
bankasına ait genel işlem şartlaruun uygulanması gerekir. Banka ile lehtar arasında ise, ilk 
aşamada herhangi bir banka sözleşmesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, genel işlem 
şartlarının uygulanabilmesi. buna açık veya zımni bir atıf yapılmış bulunması halinde 
mümkün olabilecektir. ABK hükümlerine sadece atıf yapılmış olması genel işlem şartlanrun 
uygulanması sonucunu doğuramaz. 
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sözleşmesi ve genel işlem şartlarında yer alan hükümlerin yerine geçmesi 

kir 124 
gım: . 

ABK hükümlerinin uygulanabilirliği aynca seçilen hukuka bağlı değildir. İşleme 

Türk hukukunun uygulandığı hallerde, Birörnek Kuralların lex contraclus niteliği 

gereği yorumu da Türk hukukuna göre yapılacakiır. 115 

J. BiriJrnek K 11rall11'1n Yor11m11 

a) Genel kural 

Lex contractus olarak sözleşmeye dahil edilen ABK hükümlerinin yorumu da, esas 

itibariyle borçlar hukukunda taraf iradelerinin yorumunda geçerli olan prensiplere 

tabi bulunmaktadır.126 Kural olarak Birörnek Kurallann yorumunda, gtıven ilkesi 

ve buna bağlı olarak geliştirilen pnmsipler esastır. İlke gereği, gtmel işlem şartlan 

ve bu niteli1"1eki ADK hükümlerinin yorumu, bütün özel hukuk sözleşmelerinde 

olduğu gibi, objektif iyiniyet prensipleri doğrultusunda ve tarafların bu kurallardan 

ne anlaması gerektiğine bakılarak tesbit edilecektir. 

Gene] işlem şartJannm taraflara standart fohnlar olarak sunulması ve çoğunlukla 

okunmadan imzalanması dolayısıyla, özellikle Alman doktrininde, tarafların 

subjektif iradeleri dikkate alınmaksızın, objektif ve genel geçerliliği olan tek tip bir 

yorum met9du öngörO.lınektedir. Oysa İsviçre Federal Mahkemesi kararlan ve 

doktrinde, Alman hukukundaki bu görliştın aksine, salt objektif yorum metodu 

yerine, somut olayda aynca subjeküf unsurlar da dikkate alınmakta ve bunun 
.. 'b" ' b" ld " ı. .. ı. ı. 1 ı. b lir•!•- k .•!- 111 B" - k guven prensı mın ır sonucu o ugu ııllıı o ara11. e wme leuu . ırorn~ 

Kuralların yorumunda da, açık olmayan ho.ktımlerin ve sözct\klerin bunu 

hazırlayanlar aleyhine yorumlanması (in dubio contra stipulatorem) prensibi 

124 Ulrich, s.53154. 

125 İsviçre hukuku ile ilgili olarak bkz: BGE 78 II 150/2,3~ BGE 8711 283 

126 ABK hükümlerinin yorumu problem.inin, bu hükllmlerle, bir unsurunu oluşturduklan 
sözleşmesel ilişkinin bizzat yorumu ve tamamlanması probleminden ayudedilmesi gerekir. 

127 Fo,stmoser, AGB im Bankverkehr, s .21.; Ulrich, s.56/57.; .BGE 77 11 156.(taraflann tacir 
olması akdin yorumunda dikkate alınmıştır) ; BGE 91 l 16.(Bu kararda ise, akit tarafin 
tecrübesizliği yorumda ölçü kabul edilmiştir) 
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geçerli bulunmaktadır. 128 Bu kuralların düzenleyicisi gerçekte MTO olmakla 

birlikle, bu noktada bankaların Birörnek Kuralları düzenleytm statüsünde kabul 

edilmesi ve bu hükümlerde vaki açık olmayan kuralların ve özellikle bankalann 

sorumluluklarının kısıtlayan hükümlerin bankalar aleyhine yorumlanması 

gerekir.129 

b) Birörnek Kurallarmyorumunda özellikler 

Birörnek Kurallar genel işlem şartlan olarak nitelendirilmekle birlikte, çerçeve bir 

sözleşme niteliğini gösteren genel işlem şartlannın (genel kredi sözleşmeleri) aksine 

özel bir aranı düzenlemekte ve işlemin uluslar.arası yönü bulunmaktadır. Bu 

kuralların akreditife ilişkin problemleri nihai bir şekilde çözmediği dikkate alınacak 

olursa; vaki hukuki boşlukların doldın:ulması veya yorumunda ulusal hukuklara 

gitmek gereği ortadadır (BGE 87 lI 237). Bu anlamda bir çözüm ise, Birörnek 

Kurallarla uygulamada uluslararası bir birlik temin edilmesi amacına aykın sonuçlar 

doğuracaktır. Nitekim doktrin ve mahkemeler uygulamasında bu anlamda bir 

lehlikeyi önlemek. bakımından yukanda yer alan genel yorum kaidesine göre 

öncelik taşıyan ve salt akreditife özgft prensiplere yer verilmiş bulunulmaktadır. 

bviç.te Federal Mahkeme~inin prensip nileliğindeki iki kar~da'JJO ABK hüküm

lerinin yorumunda, ulusal hukukta yer alan yorumlayıcı ve tamamlayıcı hükümlere, 

128 Kavramla ilgili olarak bakınız,. Tekinalp, § 36, N.40. 

129 
BGE 87 II 242.~ Fo,st11ıoser, AGB im Ban.lı:verkehr. s.22. 

130 BGE 78 II 43 vd.: Olayda tartışmalı olan ve yorumu gerektiren hususu teyit bankasının 
ödemiş bulunduğu akreditif meblağını ve işlem dolayısıyla yaptığı masratlan ne zaman 
isteyebileceği proble~i oluşturuyordu. Federal mahkeme kararında, vekalete ilişkin 
yorumlayıeı hükümlere değil, doğrudan taraflar arasındaki ilişkiyi ve bu alanda geçerli ticari 
teamül kurallarını esas almak suretiyle, güven prensibinin gerektirdiği doğrultuda konuyu 
objektif bir yoruma tabi tutmuş. akreditif işleminin içerik ve amacını göz önünde 
bulundurmuştur. 

Federal Mahkemenin bir diğer kararında (BGE 87 I1 235 vd.) ise, akitte yer alan "ungefaehr 
Mitte September"(takriben Eylül ortasında) ifadesinin yorumunda, güven ilkesinden 
harektele objektif iyini.yet pre~ibi doğrultmunda taraflann. buna verdiği anlam esas 
alırunıştır. Neticede burada yer alan "ungefaehr"(takriben) kelimesinin anlamının tesbitinde 
esas itibariyle İBK.76/2(BK.77) yer alan yorumlayıcı hükümler doğrudan ve öncelikle 
uygulama alanı bulmuş değildir. 
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ilk sırada müracaat edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.131 Gerçekten de akreditif 

işleminin ulusal hukuklarda aynca dü~cmhmmc:m.iş bulunrruun sebebiyle, mevcut 

hüliim boşluğunu doldunnak veya yorum yapmak amacı ile bu h0l..1imlere 

öncelikle başvurulması, W'aflann ortak iradelerine veya akreditif işleminin amaç ve 

ruhuna aykırı çözümleri getirebilecektir. Anılan sebeplerle, ABK hükümlerinin 

yorumunda, kural olarak, öncelikle tarafların ortak iradeleri ve akreditif işleminin 

amacının gözönünde tutulması gerekir. Bunun için öncelikle, sözleşmede yer alan 

hüköınlere müracaat edilmesi lazımdır. Sözleşmede yer alan bir hususun tesbitinde 

ise, objektif bir kıstasla akdin bütünü içerisinde ona verilecek anlam esas 

alınacak.lu. Aynca laraf iradelerinin yorumunda sözleşme dışı unsurlara müracaal 

edilebilmesi için, tarafların sözleşmede ilgili bir dilzenlemeye gitmemiş olmalan 

gerekir .. 132 

Yorumda ikinci özellik, uluslararası ticaret ve daha çok buna ilişkin bir ödeme 

usulü olan akredititf işleminin, .kendine özgü prensipleri olan özel bir alanı işgal 

etmesinden kaynaklanmaktadır. Anılan sebeple bu alanda geçerli uluslararası ticari 

örf ve adet hukuku kuralları ve teamnt kaidelerinin, Birörnek Kuralların 

yorumunda öncelik taşıması gerekir. Böyle bir yorum tarzı tarafların ortak 
iradelerine uygun objektif bir çöziimfın temini ve Birörnek Kurallarla amaçlanan 

uygulamada birliğe götürecektir. Federal Mahkeme bir karannda133 belgeli 

akr~dilif işleminin yorumunda öncelikle \ara1lar arasındaki anlaşma şarllan ve 

yazış.malan esas almak suretiyle, burada yer alan hususların açıklığa kaVU§turulmaaı 

zımnında ilgili ticari team\il kaidelerini, uzman kişilerin görüşlerine başwrmak 

suretiyle tesbit etmiş/J-1 ve taraf iradelerini de · bu beyanlar doğrultusunda 
yonımlamıştır.1J5 Akreditü işleminin amaç ve ruhunun gözönünde bulundumlmak 

131 Meier-Hayo'l/~on der Crone •. §.31 N.52.; Schaerrer, s.35/36. ; Ulrlch, s.59/60. 

132 Nitekim Federal Mahke,me yukarıda arzedilen karannda •ungefaehr" (takriben) kelimesinin 
anlamını konuşma dilinde verilen genel anlamdan hareketle tesbit etmiştir. 

133 BGE 90 il 302 vd.Olayda tartışmalı olan hususu akreditif bankasının ibraz edilen belgeleri 
eksik. görerek red etmesine rağmen. bu belgeleri nezdinde bulundurmaya devl\ıt\ etmesi ve 
ilgili malların başka bir yere sevkinin ve depolanmasırun emredilmesi oluşturmaktaydı. 
Federal mahkeme olayın çözümünde ilgili ticari teamül kaideleri ve özellikle uzman kişilerin 
beyanına başvurmuştur . Kararla ilgili olarak aynca bkz. SJZ 61(1965) 56 vd. 

Federal Mahkeme burada uzman kişilerin beyanlarına. uluslararası teamül kaideleri değerini 
vermiş bulunmaktadır,(BGE 90 11 307 N. l Parg.2). 

US Sclıae"e', S.36131 de bunun zamana uygun-siatematik yorum ilkelerine dayandığıru be
lirtmektedir. 
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suretiyle uzman kişilerin görüşlerine başvurulması ve neticede bu beyanlara ticari 

l"amül d"ğerinin verilım:si, ulusal hukuklardan hareketle yapılacak yorumlann ak

sine genel geçerliliği olan ve gerçekte güven ilkesi ile amaçlanan objektif çözOm.leri 

sağlamıştır. 1J6 Nitekim Mahkemenin, belgelerin eksile bulunarak reddedilmiş 
olmasına karşın, bankanın bunları tasarrufunda bulundurmaya devam etmesinin her 

haUikarda onun ödeme yUkümü.nü doğuracağı şeklindeki karan, Birörnek 

Kurallarda 1993 yılında yapılan revizyonda düzenleme alanı bulmuş ve aynen yer 

almıştır. (AHK. mad.14 e). 

Birörnek Kuralların yorumuna özgü bu prensiplerin anlamı, ulusal hukuklara ve 
burada yer alan yorumlayıcı kurallara hiç başvurulmaması değildir. Yorumu 

gerektiren hususun akreditif anlaşması ve ek anlaşma hükümleri niteliğindeki 

Birörnek Kurallarda veya uluslararası ticari teamüllerde herhangi bir hüküm bu

lunamadığı takdirde ulusal hukuldardaki yorumlayıcı hükümlere başvurulması 

zorunluluğu vardır.137 

II. Ulusal Hukuk 

Akreditif işlemi ülkemizde, Merkez Bankası Tebliğleri dışında özel hukuk alanında 

dü~enfome bulmuş bir müessese dc:ğildir. Bu sebeble başta Borc;lar Kanunu olmak 

üzere diğer yasa hn1.11mlerinin işlemle ilgili olarak birinci derecede bir hulıık 

kaynağı olarak anı.lıruısı söz konusu değildir. 

Dağlama kurallan gereği veya anlaşma ile Türk hukukunun uygulanacak hukuk 

olarak tesbit edilmesi halinde, yasa hükümlerinin anlaşma hükümlerinden sonra 

ikinci derecede kaynak olarak uygulanacağı açıktır. Çünkü, akreditif şartına yer 

veren sözleşme ve bizzat akreditif işleminin kendisi, bir özel hukuk sözleşmesi ni

teliğinde olması sebebiyle, mer'i hukuka tabi bulunmaktadır. Örneğin sözleşmenin 

kurulması, ifası veya temerriide ilişkin htiktimler öncelik1e bu hukuka göre 

belirlenecektir. Kaldı ki lex contractus niteliğindeki ABK hükümlerinin emredici 

136 Hartman, s .7. 

r.:1
7 Hartman, s.8.; Schae"er, s.36.; Meier-Hayor/von der Crone, §.31 N.53.; Ulrlch, s .69. 
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yasa hükümlerine aykırı olması düşünülemez.138 Diğer taraftan ulusal hukuklarda 

yer alan yorumlayıcı ve lamamlayıcı hükümler de, sözleşmede:: ve licari teamülde 

hüküm olmayan hallerde yorumlayıcı ve tamamlayıcı hükümler olarak uygu

lanacaktır 

m. Milletlerarası Özel Hukuk 

Akreditif ilişkisinde, taraflardan birinin ülkesi hukukwıa başvunılması mecburiyeti 

doğması halindtt, işlemin çoğunlukla yabancılık unsuru içeren bir iliş.ki şeklinde 

gerçekleşmesi sebebiyle, tabii olarak olaya uygulanacak hulmlaın tesbiti problemi 

ortaya çıkar. Bu problemin olay hakkında karar verecek olan mahkemeninin kendii 

milletlerarası özel hukukunda yer alan bağlama kurallanna göre çözülmesi gerekir. 

J\kreditifte bir özel hukuk işlemi olmak itibariyle tarafların ilişkiye uygulanacak 

hukuku açık olarak.139, ayn bir sözleşme veya temel ilişkide yer alan bir klozla 

kararlaştırmaları mtımkfmdfir. Bu kararlaştmna Tfirk hukukunda da geçerlidir 

(MÖHUK.. md.24). Akreditif uygulamasında çoğunlukla, akreditifin açılması 

emrinde veya banka tarafından önceden hazırlanmış genel işlem şartlan arasın~ 

·akreditifi açan bankanın ülkesi hukukunun uygulanacağı doğrultusunda bir yetki 

ri1m t . dir 1-10 şarlına yer ve e ... le . 

T araflann aralarındaki ilişkiye uygulanacak hukuku seçmemeleri dururnwıda ise, 

karakteristik edimi ifa c:den tarafın ülkc:si hukukunun olaya uygulanması gerc:kir. 

Ancak, sözleşmenin esasına uygulanacak hukuka ilişkin, akreditif işlemi bir btıtön 

olarak ele alınarak tek bir b:sğlama noktasının tesbiti yerine, taraflar arasındaki 

138 

139 

14(} 

Bu noktada özellikle ABK. m.15-21 arasında yer alan sorumluluğa ilişkin hükümlerin 
emredici yasa hükümleri karşısında şartlan ve sırurlanrun tesbit edilmesi gerekmektedir, 
Sclıaerrer, s .39. 

BGE 87 II 199/201 : Federal Mahkeme, bu kararında hukuk seçiminin zımni olarak da 
yapılabileceğine ilişkin kuralı önemli ölçüde sınulıındırmaktadır. 

Schanrer, s.40. 
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ilişkilerin birbirinden bağımsız olarak141 düşünülmesi ve her ilişkiye uygulanacak 

hukukun belirlenmesi gerc:kir.142 

Alıcı ile satıcı arasındaki ilişki birden fazla edimi içeren karşılıklı bir sözleşme 

niteliğindedir. Bu ilişkide mallan imal veya teminle birlikte, muayytm belgelttti 

hazırlamak ve ibraz etmek borçlan bulunan satıcının ediminin karakteristik edim 

olarak tesbiti ve onun ikametgahında geçerli olan hukukun olaya uygulanması 

gerekir.143 

Aynı şekilde, gerek akreditif bankası ile akreditif aı_niri arasındaki ilişk/44 ve gerek 

akreditifın lehtara bildirilmesi ile doğan ödeme ilişkisi., iki taraflı ve birden fazla 

edimi içeren iki ayn sözleşmedU:. Aslında bu ilişkilerin hukuki nitelendirmesinden 

bağımsız olarak, her iki ilişkide de bankanın ediminin karekteristik edim kabul 

edilmesi ve her iki ilişkide de bankanın ikametgahı (llkesi hukukunun uygulanması 

lazıındır.145 

işleme muhabir ban.kanın katılmış olınası halinde, bankanın işleme hangi sıfatla 

katılmış olduğunun ayırdedilmesi gerekir.146 Muhabir bankanın akreditifi 

bildirmesi yanında aynca teyidini de eklemiş olınası halinde teyit bankasının edimi 

karakteristik edimdir. Muhabir bankanın, akreditifi teyit etmeksizin sadece ihbar 

etmesi veya bu bankanın ödeme bankası olarak görevlendirilmiş bulunduğu 

141 

1'2 

143 

144 

Gülören Tekinalp, Milletlerarası Özel Hukuk. 4. Bası, İstanbul 1992, s.283. ; Schu"er, 
s .40 . ~ ZaJın/Ebuding/EhrUcJı. N.1 /35 vd. 

Ttırk hukuk tatbikatında .çoğunlukla akreditifle ilgili ihtilaflarda uygulanacak hukukla ilgili 
tartışmaya girilmeksizin lexfori Türk hukuku uygulaıunaktadır,(HGK 4.11.1964 t. 942/637, 
AkJ•aıan. s .157). Burada, taraflar arasında.ki ilişkilerin hukuki niteliği yetkili mah.Jtemeninin 
ülkesi hukııkuna göre te~bit edilecektir .. 

Schaerrer, s.40. 

Normal olarak akreditif bankası ile akreditif amirinin ikametgahlan ayru ülkede bulunması 
sebebiyle çoğunlukla yabancılık unsuru problemi sözkonusu değildir. 

145 Canaris, Bankvertragsrecht, N.922,924. ~ BGE 51 il 558/63.~ BGE 78 II s .47 . ~ BGE 87 1I 
23'7/8.~ Gıwısclıi, Bemer KommentaI, Art.40'7 OR N .34b ve Art.466 Vorbemerk.ungen 7a:, 
Sclıae"er, s.40.~Tork hukukunda, Tekinalp G., s .283. 

146 Aksi görüş, Gaııtsclıi, Bemer Kommentar, Art.407 OR N .34a. Yazar muhabir bank.anın. 
teyit ve ödeme bankası ayırımı yapmaksızın her halükürda ödemeye yetkili bankarun ülkesi 
hukukunun uygulanması gerektiği görüşündedir. 
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durumlarda, kural olarak ifa yeri değişmemekte ve akreditif bankası ifa borçlusu 

olmaya devam elmekledir.141148 

§ 4. BELGELİ AKREDİTİFİN FONKSİYONLARI 

I. Teminat Fonksiyonu 

Akreditif müessesesinin doğuş gerekçesi ve kullanılış sebebi, uluslararası satımı 

öngören akitte karşılıklı ve aynı zamanda (Zug-um-Zug) bir ifanın olmamasına 

bağlı olarak doğabilecek rizikoların asgariye indirilmesini temin amacıdır. Nitekim 

doktrinde isabetli olarak bu işlem alıcı ile satıcı arasındaki ilişkide "gQvensizliğin 

çocuğu" ("Kind des Misstrauenes'')1"!9 olarak ifade edilmektedir. Akreditifin 

leminal fonksiyonundan farklı ölçülerde olmakla birlikle, kural olarak her iki ak.il 

taraf da yararlanmaktadır. 

Akreditifin açılması ile birlikte lehtar, banka tarafından verilen müstakil, esasta 

temel ve karşılık ilişkilerinden bağımsız oıan150 garanti benzeri151 bir teminat 

edinmiş bulunmaktadu. Böylece lehtar, akreditif konusu belgeleri tam ve noksansız 

olarak temin ve ibraz etmiş bulunması koşuluyla, alıcının ödemeden sarfınazar 

etme veya ödemede acze dflşmesineJS.2 bağlı rizikoların birçoğundan korunmuş 
olur. 

147 Schaerrer, s.41.;E.Schl111ıerer/PAvancinJ, Bankvertraege III. Teil, 3.Autl., Wien 1976, 
s.11.; Aksi görüş, Gautschi, Art.407 OR N.34a.; Zahn/Eberdinx!EhrUch, N.1/40. 

14& 

149 

ISO 

151 

152 

G1111tschi, Bcmer Kommentar, Art.407 OR N.34 a.da ödemeye yetkili bankanın işlemin 
icrasında ikinci bir bankadan· yararlanması halinde sonuncunun ülkesi yasalarının 
uygulanması gerekti~ görüşündedir. 

Rudolf Liesecke, Dic Stellung der Krcditgcbcnden Bank bcim Dokumcntcn-Jnkasso und 
Dokumenten-Ak.kreditiv, FS Fisher, s.406.; Ulrich, s.13. 

Akreditifin sair ilişkilerden bağımsız olması kavramı ulusal hukuklarda yer alan ht\kümlere 
bağlı olarak, farklı anlamlarda kullanılmıştır. Örneğin. kavramın içeriği Alınan hukukunda 
soyut borç vaadi (BGB. § 780) olarak ifade edilirken (C(lltarls, Ban.kvertragsrecht, N.984 vd 
ve orada yer alan açık.lamalara bkz), İsviçre-Türk hukukunda çoğunlukla havale 
htiktimlerinden (OR. mad.486, BK.mad.459) hareketle açıklanmaktadır . Aynca bkz. § 11. 

Meier-Hayotlvon der Crone, §.31 N .23 . ~ Ulrlch, s.13 . 



43 

Lehtar, gönderilen malların mülkiyetini temsil eden akreditife konu belgel~ ancak 

akredilif bedelinin kendisine: ödenmesi ile:: birlikle teslim etmekle ve: böylece 

mesafeli satışlara bağlı rizikolardan büyük oranda korunmuş bulunmaktadır. Lehtar 

açısından teminat fonksiyonunun diğer bir görOndmO de karşılık ve temel 

ilişkisinden doğan defi ve itirazlardan bağımsız bir alacak temin etmiş olmasında 

gözükilr.153 Asıl önemlisi, muhtemel bir rucu davasında taraf sıfatları 
değişm.işmekte ve aksine bir kayıt bulunmadığı stirece, kendi tilkesi mahkemelerinin 

ihtilaf halinde yetkili olmaktadır .154 

Aynı şekilde alıcı da, satım konusu mallan temin etmemiş o!mamasına karşın, 

bunlar üzerinde tasarruf imkanını veren belgeleri banka aracılığı ile sağlamakla, 

bedeli önceden ödemeye bağlı ri.zikolardan önemli ölçüde korunmaktadır. Ancak 

hc::r nc::kadar bu ahcı açısından bir teminat umuru olmakla birlikte::, ayru zamanda. 

onun için büyük bir rizikoyu da içermektedir. Anılan sebeple belgelerin seçimi, 

bankanın bunları makul bir özenle ( ABK.mad. 7) ve belge düzenine sıkı sıkıya 

bağlılık ilkesi doğrultusunda tetkiki bnytik önem arzeder. Zir8> belgeler kural olarak 

malların mevcudiyetini, bunların akde uygun üretilmiş veya temin edilıniş 

olduğunu, kararlaştınldığı şekilde yüklenildiğini ve gönderildiğini155 ve en önemlisi 

bunlar üzerinde devir ve sair tasarruf imkanlarını cıa156 vermektedir.157 Ancak, 

banka aracılığı ile yapılan bu tetkikin şekli bir inceleme ile sınırlı olması, belgelerin 

lahrill veya yanlış lanı.imi lehlikesi vb. sebeblerle malların maddi ayıpla malül 

olması her zaman m<imkündOr. Dolayısıyla, akreditifın teminat fonksiyonunun 

satıcıya oranla çok kısıtlı olduğunu söylemek mO.mkiindtir. Nitekim uygul:ımada 

alıcı, bu ve benzeri rizikolara karşı kendisini güvenceye almak bakımından, 

satıcıdan genellikle sair garantiler almaktadır.158 

153 Defilerin suurlandınlmasına ilişkin ilkeler ve bunların şartlarının neler olduğu konusunda 
bkz. § 11 I. 

1-~4 Canarls, Bankvertragsrecht, N.9L8. 

155 

156 

157 

158 

Ulriclı, s.17. Taşıma belgeleri malların gönderildiğini isbatlama yanında, mala ilişkin 
tanımlamaya ve mal üz.erinde tasarruf etmek imkanını da bahşetmektedir, (BGE 90 II 307.; 
BGE 100 II t50). 

Taşıma belgelerinin yanında aynca bir de emtia senedinin bulunması halinde alıcı, bunu 
kredi temini amacı ile kullanmak. veya aynca mallan sözkonusu senetle biI üçüncü kişiye 
devir etmek imkanını da haiz bulunmaktadır, U/rlclı, s. L 7. 

Meier-Hayoı/von der Crone, §.31 N.19. 
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il. Ödeme .Fonksiyonu 

Belgeli akreditif, çek ve ciro işlemlerine benzer gayri nakdi ödeme usulü 

niteliğindedir. 159 Buna göre borçlu borcunu bizzat ödememekte (BK.67); akreditif 

klozunda kararlaştırıldığı şekilde ifa üçüncü bir kişi (banka) aracılığı ile ger

çekleştirilmektedir. Burada üçüncü şahsın üası, asli ifa tarzı olarak kararlaştınlmış 

bulunmaktadır.169 Alıcının akreditifi açtırması ve muayyen şartlann yerine 

getirilmesi karşılığında bank&1 aracılığı ile y&1pılan ödeme, gerçekte temel ilişkide yer 
alan akreditif klozu ile alıcıya tekabül eden yükümlültllderin ifası niteliğindedir. 161 

Akrediti.fm açılması ile alacaklı, akdi ilişki nedeniyle kendisine tekabiil eden bütün 

yüldimlülükleri yerine getirmiş değildir. Zira; bu ilişkide ödeme gerçekte bizzat 

akreditifin kendisi ile değil, akreditif yolu ile yapılmakta ve buna binaen o, ifaya 

ilişkin bir dizi yükümü yerine getimtek zorundadır. Diğer bir ifade ile, akreditifin 

açılmış olması, ifa anlamında olmayıp; bilakis, ifa amacıyla yapılan bir eda olaralc 

kabul edilmektedir.161 

Aynca, alacaklının temel ilişki dolayısıyla doğan satım bedelini ödeme yükümü, 

BK. 114 anlamında tecdidi de tazammun etmemektedir.163 Buna göre, alıcının 
satını bedelini ödeme yükümü, ger'iekle ancak akreditif bedelinin banka aracılığı ile 

Jehtara ödenmesi neticesinde sona ermektedir. Ancak, bu ytı.ldlmün ifası akreditifin 

geçerliliği süresince direkt .llacaklıdan talep edilemeyecektir. Böyle bir talep 

halinde alacaklının erteleme defi (Stundungseinrede) ileri sürebilmek hakkı 

buhmma.k-ta.dır.164 Alacaklıya karşı bu anlamda bir ifa talebi, ancak bankanın 
ödeme yükümünü ifa etmemesi durumunda sözkonusu olacaktır. Zira, akreditif 

klozu ile taraflar alacak hakkının ilk önce akreditif aracılığı ile talep edileceğini, 
bundan sonuç alınamadığı takdirde ancak temel ilişkiye başvurulabileceğini 

159 Canlll'is, Bankvertragsrecht, N. 916. 

16° Kemal 04uwuuı, Borçlar Hukuku Dersleri. C I. 4. Bası. İstanbul 1987, s.159. 

161 

162 

163 

164 

Meier-Hayoı/von der Crone, §.31 N. 19.~ Schaerrer, s.24. 

G11hl/Merz/Dı"ey, s.508, 509.; Schaerru, 25.; Uuich. s.2.3.; Tekinalp, §.40 N.21 

Schaerrer, s.25. 

Gamschi, Bemet Kommentar, Art.467 N.3a ve 7a.; Meier-Hayoı/vo11 der Cro11e, §.31 
N.28. 
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kararlaştmnışlardır.165 Akreditif meblağının taraflar arasındaki akde uygun olarak 

akredlif yolu ile ifa edilım::si halinde ise, gerçekle sadece akredilille yüklenilen 

ödeme yükümü değil, aynı zamanda temel ilişki dolayısıyla doğan alacak hakkı da 

sona ermiş olaca.ktır. 166 

m. Kredi Fonksiyonu 

Akreditif hemen bütün hukuk sistemlerinde kredi veya benzeri kavramlarla ifade 

edilmekle birlikte167, bu husus doğrudan tarihi süreyle ilgili olup, hukuken işlemin 
kendisi bir kredi değildir. Aynı şekilde akreditif iflemi ile bağlantılı olarak verilen 

kredi anlaşmalarıyla da bu anlamda bir bağlantısı bulunmamaktadır. 168 Ancak 

hukuki olan bu değerlendirmeye karşılık, gerçekte iktisadi anlamda, akreditif ile 

kredi arasında birçok benzerlik bulunmakta, buna binaen doktrinde rahatlıkla 

akreditif işleminin kredi fonksiyonundan bahsedilmektedir.169 

Akreditifın açılması ile birlikte banka, lehtara karşı bir ödeme yüktimü altına 

girmektedir. Bankanın, ödeme yükümü dolayısıyla ödediği/ödeyeceği bu meblağın 

normal olarak akreditif amiri tarafindan, özel bir akreditif hesabı altında banka 

·nezdinde temin edilmesi gerekir. l '!O Bankanın, bu meblağı akreditif amirinden di

rekt olarak temin etmuk yerine, bizzat akreditif bankası veya üc;üncü bir banka 

tarafından bir kredi şeklinde sağlaması da mOmkOndür. Du halde ban.kanın vermiş 

olduğu kredinin teminatını kendisine ibraz edilen belgeler oluşturmaktadır.171 

l6.f Scht1nle, Missbrauch, SJZ 79(1983) s.54.; Oser/Scht1nen/Jerger, Zurcher Kommentar, 
Obligationenrecht. Band V/l, Art. 1-183, Art.116 OR N.13. 

166 Schaener, s.2.5.; Ulrlc/I, s.23. 

167 t . A1m ngilizce (Commercial Letter Of Credit), Fransızca (Credit Documentaıre), anca 
(Akkredltiv), İspanyolca (Carta de credito) kavramlarında kredi unsuru vurgulanmaktadır. 

168 
Meier-Hayor/Von der <.-rone, §.31 N.29. 

169 Canarig, Bank.vertragsrecht, N.918.~ Ulrich, s.24.~ von Weıtphalen, Exportfin.anzierung, 
s.121. Aksi görüt: Tekinalp,~ 40 N. 22, 23. 

170 

171 

Bu halde akreditif amiri mevcut hesap üıerinde bedelin lehtara ödenmesine kadar tasarruf 
edemeyecek.tir. Schae"er, s .25 

Canarls, Bankvertragsrecht, N.918.~ Schaerrer, s.'25126. 



46 

Alıcının kredi temini amacına, lehtarla anlaşmak kaydıyla ödenmesi ertelenmiş bir 

akreditif açtırmak sureliyle ulaşması da mümkündür. Bu halde alıcı mallan lemin 

etmesine karşın ödemeyi daha sonraki bir tarihte gerçekleştirecektir. Nitekim dokt· 

rinde ödenmesi ertelenmiş akreditif bir kredi olarak tanımlanmakta, bunun kredi ve 

akreditifin ayn işlemler olduğu prensibine istisna teşkil ettiği kabul 

edilınektedir. 172 

Aynı şekilde lehtann da akreditif aracılığı ile kredi temini imkanı vardır. Öncelikle 

lehtara belirli şartlara bağlı olarak, lehine açılan akreditifi devredebilmesi (ABK. 

mad.48) imkanı tanınmış olabilir. Böyle bir şartın bulunmaması veya engellenmiş 

olması halinde, lehtann aynı amaca "sırt sırta akreditif"'in173 açılmasını teminle 

ulaşması mümkündür. Bunun dışında bankanın ödeme beyanında bulunması ile 

lehtann kredi güvenilirliği yükselmekte ve buna bağlı olarak, kredi temini imkanı 

kolaylaşmak1adır. 174 Aynca, nakit ödeme yerine kabul akreditifınin sözkonusu 
olduğu durumda, lebtann bu poliçeyi iskonto ettirmek suretiyle nakit temini de 

mümkündür. 

171 
bkz. § 14. 

174 Meier·Hayoı/von der Crone. §.31 N.33.; Zahn/EberdJng/EhrUch, N.216 vd. 
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İkinci Bölüm 

ÖDEME 1LtŞK1S1NtN KURULMASINDAN ÖNCE LEHTARIN 
(SATICININ) HUKUK.1 DURUMU 

§ S. TEMEL İLİŞKİ [BEDEL-VALUTA İLİŞKİSİ] 

.Bir ödeme şekli olarak akreditifin dayanağını, lehtar ile akreditif amiri arasında 

yapılan ve temel ilişki veya bedel (valuta) ilişkisi1 olarak da adlandınlan borçlar 

özel hukuku sözleşmesi oluşturmaktadır. Belgeli akreditif, bir ödeme şekli olarak 

çojunlukla, uluslararası1 satım sözleımolorinde kararlaştınlmalda birlikte, başta 
eser ve eser teslimi sözleşmeleriJ olmak tızere, 4 tipile veya atipik sair borçlar özel 

hukuku sözleşmelerinde de istisnai olarak yer alabilmektedir. 5 İşleme sözkonusu 

borçlar hulruku sözleşmelerinde, akreditif klozu şeklinde ve sözleşmenin esaslı 

şartlanndan biri olarak yer verilmektedir. Aşağıda bu tUr bir akreditif klozuna bağlı 

olar~ sözlcşmenin taratlannm hak ve ytUd\mltUtUderin neler olduğunu in

celeyeceğiz. Bu incelememizde, temel ilişkiyle bağlantıh olarak yapılan 

değerlendirmelerde, aksine bir açıklama bulunmadığı sürece, salım akdi 

kasdedilmekte ve eaa& alınmaktadır. 

Telclnalp, § 40 N.44. 

Akreditif yolu ile ödeme· koşulu çoğunlukla. uluslararası satım sözleşmelerinde yer almakla 
birlikte, sözleşmenin yabancılık unsuru içermesi akreditifin geç~rlik şartı değildir. Aynı 
yönde Canarls, Bankvertragsrech~ N.916.~ Aksi görtiş: Gll•. Akreditif Muamelesi, s.62. 

Kavram için bk.z: Haluk. Tanuıan. Borçlar Hukuku, (Özel Borç İlişkileri) C.11, 3.Bası, 
Ankara 1987, s.l vd.~ Bu meyanda. özellikle bir sanayi kompleksinin üretimi. taşınması ve 
kurulması konulu sözleşmeler yapılmaktadır. von 'IVutphalen. Rechtsprobleme der 
Exportfinanzierung, s.276.; Yon Wutphalen, Rechtaprobleme des Anlagenvertrages, BB 
1971, s.1126 vd. 

Ctınarls, Bankvertragsrecht, N.1047.~ Sdıuner. s.59.~ K.le.us Peters, Rechtsprobleme des 
Akkreditivgesohaefts, WM 1978, ı.1033 . ; Zalın/Eblll'dllıg/EhrUclı, N.2/16. 

OLG Schleswig WM 1980, s.48 vd:(İnşaat yapım sözleşmesi); BGE 6.Februar 1962. 
Sem.jud.85 (1963) s.233 (Hasılat kirası sözleşmesi (K.arm Sclılnle, Missbrauch, SIZ 19 
(1983), s.54, dipn.4 de zikretmektedir). Ya,,.q, s.404 de örnek vermek.sizin finansal kiralama 
sözleşmesinde de akreditifin kullanılabileceğini belirtmektedir. 
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ı. Akreditif Şartı (Klozu) 

1. Akreditif Şlll'taıın Anltunı 

Sözleşmenin taratlanmn satım yahut diğer bir borçlar hukuku ilişkisinde, ödemenin 

temini amacıyla akreditif açılmasına ilişkin varmış olduktan anlaşma, doktrin ve 

tatbikatta akreditif şartı (klozu)6 olarak adlandınlm.aktadtr. Alıcı ile satıcı 
arasındaki sözleşmede bu tür bir kayda yer verilmesi, doktrinde aynı zamanda bir 

ödcınıe anlaşması olarak nilelendlıihnekledir. 1 Bu prl, bedel ilişkisinde 'ioğunlukla 
"Akreditif" kavramına da yer vermek suretiyle, sözleımcde aynntılı ve sarih bir 

hO.kOm olarak yer almaktadır. Ancak, böyle bir dtızenlemo geçerlik şartı olmayıp, 

ödemenin akreditif yolu ile yapılacağının temel ilişkinin yo~undan çıkartılması 

da mftmktindftr. 8 Nitekim· bankacılık uygulamasında kullanılması teamftl haline ge

len; "Akreditif yolu ile <!Jdeme", HDokümanlar karşılığı kasa"', "X bankasında 
dokamanlar karşılıtı "deme", "K.ontşmento karşılıltnda akredttlj'' LRGZ 105, 

s.32,3S] şeklinde kısa ve basit klozlarta16 kaadedilenin de, ödemenin akreditif yolu 

ile yapılması olduğu kabul edihnektedir.11 

Akreditif ldozunda; lchtann ad!, akreditif tutan, akreditifin tiirii ve niteliği, 

akreditifin ayı.hna umanı ve geymilik süresi, satun konusu mala ilif.kin lam ve: 

dttzgtln bir açıklama, bu mallanıı hangi. yolla ve ne tar vasıtayla taşınacağı, satım 

konusu mallara ilişkin ruısıl bir sigortanın istenctiii huswılanna açıkça yer 

verilmelidir: Bu kayıtlann dışında, aynca somut olayın özelliği gereği. , bul~ı 

gereken şartlara aynntılı olarak yer verilmeli veya bu şartı~ hakkında kesin 

Akreditif şarb; Bobur, s.20121.; TdJIUllp, § 40 N.44.; Yawıı, s.399.; Akreditif 
koşululklozu, Gll•. Akreditif Muamelesi. s.62 vd. 

Weııely, N.7. 

Böyle bir durumda seçilen ödeme yönteminin ne oldutu veya yer verilen akreditif klozunun 
i9eriği akdin yorumuna ilişkin pı-enaiplere göre a9ık.lıka kavuşturulacaktır. 

Ancak, akreditife ilişkin ek şartlara yer verilmed.igi sürece, "Belg•ler karıılıf ında /cua • 
şeklinde bir .klo~ ödemenin vesaik mukabili yapılacaAı şeklinde anlaşılması gerekir. 

10 Uluslararası ticari sabm akitlerinde yer alan klozlarla ilgili aynntıh bir deterlendirme için 
bkz: Rudolf Llaecke, Die typischen Klauseln dea intemationalen Handelsverkehrs in der 
neueren Praxis, WM 1978, Sonderbeilage Nr.3. 

11 Sdaurrer, s.59.; SchügeJl>uga/Hefen.elU, N.240.; Ulrlda, s. 7 l. 
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teamül bulunan ortak kavramlarla ifade edilmesi gere.kir.12 Bu tür bir düzenleme, 

başla lehtar olmak üzere işfome katılan tüm taraflar için önem arzctmektedir. Zira, 

ancak bu takdirde lehtar akreditifin öngöriilen şartlara uygun olarak açılıp 

açılmadığını kontrol edebilecek ve gerekli şartlann bulunnwnası halinde değişiklik 

isteyebilecektir.
13 

Oysa ayrıntılı bir düzenlemenin bulunmaması halinde, akreditif 

amirinin takdir yetkisi oldukça genişlemekte14 ve daha sonra yapılacak bir 

değişiklik talebi, ancak sonuncunun onayına bağlı bulunduğu gibi, bu hususun yine 

onun aracılığı ile akreditifi açan bankaya bildirilmesi mecburiyeti bulunmaktadır 

(ABK. mad.9 d.).15 Netice itibariyle tarafların, akreditif ilişkisi ile ilgili hak ve 

yük.ümlülükl~r konwsunda ihlilaflannın en aza indirilmesi bakımından, akreditif 

şartında yer verilen kayıtlann ihtilafa yer vermeyecek biçimde aynntılı olarak 

düzenlenmesinde fayda bulunmaktadır.16 Bu ınr bir düzenleme, hakkında muayyen 

bir ticari teamül bulunmayan sözleşme şartıan17 veya sözleşmenin sair hükümleri 

açısından özellikle önem arzetmektedir. 

Temel ilişkide yer alan bu klozdan akreditifin nasıl ve hangi şartlarla açıldığının 

tam anlaşılamaması veya tarafların burada yer alan bir dtızenleme ile ilgili olarak 

ihtilafa döşmeleri durumunda, bu ihtilafın yomm yolu ile giderilmesi gerekir. 

Böyle bir durumda açık olmayan akreditif klozunun aydınlatılmasında öncelikle 

akdin sair hükümleri göz önünde bulundurulacaktır. Böyle bir yoruma rağmen 

akn:dilif klozunun iç.eriğinin k.~sin olarak. aydınlalılamaması halinde, bu boşluk 

ADK htlk11mleri ile doldurulacaktır. Duna rağmen gerekli bir çöztıme ulaşılamaması 

12 

JJ 

14 

15 

16 

17 

Akreditif klozunda yer alan bu şartlar geniş ölçüde akreditif emrini ve ödeme şartlarını 
belirlemektedir. Nlelsen, Grundlagen. s .43. ; BodRler, s.21.; Viktor Stltter, Zur Abfassung 
der Akkreditivklausel im Kaufvertrag, RIW 1981, s.86 vd. ~ G. Burger, Die Gestaltung der 
Zahlungsbedingungen im Ausfuhrgesohae~ AWD 1962, s.30S vd. 

Schi1D1'er, s.60. 

Ulrlch, s.73, •remel ilişkide yer alan akreditif klozu ne kadar genel ifadelerle düZenlenirse, 
akreditif amirinin tak.Q.ir yetkisi de o ölçüde genişler. Böylece akreditif amiri lehtann 
çıkarlaruıı dikkate almadan kendi istekleri doğrultusunda dOZenlemeler yapabilecektir." 

Ulrlch, s.73.~ Zahn/Eberdlng/ElırUch, N.2/121 vd.(Aenderungen des Ak.k.reditivauftrags) 

Jens Nletsen, Grundlagen des Akkreditivgeschaefts, Köln 1989, s.43 vd.; Bu konuda OLG 
Karlsruhe, 15 U 168176 sayılı karan ile ilgili ilginç bir değerlendirme için bkz.: Stltter, RIW 
1981, s.86. 

OLG Frankfurt, RIW 1977, s .647 . ~ Zahn/Eberdlng/EhrUch, N.21!9.; von Westphalen, 
Exportfinanzierung, s .276, da; akreditif ile ödemeyi içeren madeni yağ (Mineralöl) satımı ile 
ilgili anlaşmada, akreditif şartının yeterli ayrıntıyı ihtiva etmemesinin problem 
arzetmeyeceğlıtl. bu satıma ilişkin uluslararası teamül hükümlerinin akreditifle ödemenin 
şartlannın belirlenmesinde, yeterli olduğunu ifade etmektedir. 
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halinde akreditifin teminat ve ödeme fonksiyonu yanında, akit hukukuna hakim 

genel ilkelerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.11 

Temel ilişkide yer alan ve karşılıkh hak ve borçlar yükleyen söıleşme hQkmti 

niteliğindeki akreditif şartı ile taraflar; satım bedelini ifa borcun~ muayyen bir 

usulde ve ü9üncü şahıs (banka) tarafından yerine getirilmesini asli ifa tarzı19 olarak 

kararlaşlımıış bulunmaktadırlar. ZO Geçerli bir akreditif sözleşmesi ile birlikle, lemel 

ilişkinin taraftan karşılıklı olarak önceden ifa yO.ktımliUDkleri ilatlenmel.1ediler.21 

Bu şart gereği alıcı, lehtatl:ı varılan anlaşmaya uygun olarak bir akreditif açtırmak 

ve bunu banka aracılığı bildirmek yanında, aynca satını bedelini de akreditif yolu 

ile lehtara ödemek yilldlmtı altına girmektedir. Alıcının bıi · ytllcamltUOklerine karşı 

satıcıda kararlaştınlan belgeleri ibraz ve satım konusu mallan akreditif şartlarına 

uygun bir şekilde gönderme y(ltUmlOlOlderi altına girmektedir. 12 

Kural olarak, gerçek akreditifi oluşturan ödeme ilişkisi temel ilişkide dilzenlenen 

akreditif şartından bağımsız olmakla birlikte, bu şartın akreditifin meydana 

gelmesinde çıkış noktasını oluşturması, akreditifin buna göre şekillenmesi ve akit 

laraDann hak ve yükümlülüklerinin esas itibariyle buna göre lesbil ediliyor olması 

sebeplerine binaen, yalandan incelenmesi mecburiyeti vardır. Aynca, akreditif 

klozuna asıl ilişkide yer verilmekle, taraf1ann temel ilişkiden dojan hak ve 

18 

19 

20 

21 

21 

Scluı.errer, s.60/61. 

Oluıman. Borçlar Hukuku. C.I. s.159.; TeklnqlA/urıan/BurcuolbVAltop, Tekinay Borçlar 
Hukuku, s.767 

Uluslararası satımı öngören sözleşmelerde yer alan akreditif klozunun aynca, milletleraııuu 
özel hukuka özgü bir anlamı bulunmamaktadır, BGE 79 il 165.; BGE 25.Mai 1951, 
lalubuch &r intemationalea Recht 10 (1953) ı.338 ve özellikle 343 vd.; Sdılnle, 
Missbrauch, SJZ 79 (1983). s.54. 

Bodmer, s .21 vd.~ Canarls, Bankvertragsrech~ N.1049.~ Nleüen. Grundlagen. s.43.; Bu 
yükiiml1llükler § 6 altında incelenmiştir. 

Meler-Hayoı/von der Crone, §.31 N.54.; Canarls, Bankvertragsrecht, N.1048. Canaris, 
haklı olarak akreditif kolzunun sadece bu yükümü belirlemekle kalmayıp, aynca edimin 
maddi i9erijinln belirlenmesinde ve edimin nitolijinin yorumlanmasında da osu olduğunu 
ifade etmektedir. Bu konuda aynca bkz. BGH WM 1970, s.552 vd. 
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yükümlülükleri birçok açıdan değişikliğe (Modifizierung) uğramaktadır. 2J Ancak 

bu değişiklik, larallann gerek lcmıel ilişki ve gerek ödeme ilişkisi gereği oluşan 

hukuki durumlarına etki etmektedir. Fakat burada üzerinde durulması gereken 

husus, tüm bu yiUdlmliUiilderin temel ilişkinin taraftan arasında sözkonusu 
olduğudur. Banka ile lehtar arasında, bu aşamada hen(iz hukuki bir ilişki kurulmuş 

değildir. 

Akreditif şartı ile birlikte satım akdinde birden çok değişikliğin gerçekleşmesi 

sebebiyle b1m1m hukuki niteliği ve temel ilişkiye etkisinin tetkiki özellikle önem 

arzetmektedir. Aşağıda akreditif şartına verilen bu hukuki anlamın temel ilişki ve 

taratlann bu ilişki gereği mevcut hak ve borçlarına etkisini inceleyeceğiz. 

il. Akreditif Şartının Temel tıi,kiye Etkileri 

1. Akredi.tif şartı gereli alıcı inceden ifa yllkllmlil•ildar: 

tnuslararası satımı öngören temel ilişkinin her iki tarafa da borç yllkleyen 
sözleşmelerden24 olması sebebiyle, kural ol~ak, aksine adet ve mukavele hükmü 

mevcut olmadığı s'Orece, taraflann borçlarını karşılıkh olarak ve aynı (Zug um Zug) 

zamanda ifa etmeleri icabeder, (BK. mad. l 82 f.2). Ancak, tüm mesafe satışlannda 

olduğu gibi, akreditif şartına yer veren uluslararası satım akitlerinde de karşılıklı 

borçlann ifa yerinin farkh olması sebebiyle bu şekilde bir ifa çoğunlukla imkansız 

bulunmakta · ve taraflardan birinin ifayı önceden yapması gerekmektedir. Nitekim 

alıcının akreditifi açtırma borcu bu niteliktedir. Akreditif işleminin kendine ôzgtl 

nitel.iği gereği alıcı, önceden ifa edilmesi gereken bir edimin yükümlüstı 

bulunmaktadır. ZS Akreditif amiri gerçi önceden ödeme yükdmlösd değil, ancak 

2.f 

25 

Bodıner, s.21.; Conaria, Bankvertragsrecht, N.1048.; Llesecke, Neuere Theorie und Praxis, 
WM 1976 s.259.; Peters, WM 1978, s.1033.; Ulrldı, s.71.; Wusermllll, 28. 

Burada kasdedilen iki taraflılık akdin meydana gelmesi ile değil, her iki tarafada borç 
yüklemesi ile ilgilidir. Kavramla ilgili olarak aynca bkz. OluUllan, Borçlar Hukuku Dersleri 
ı. s.3.5, 219 vd. 

C1111aru, Bankvertragsrecht. N.1049.; Nielse11, Grundlagen, s.43.; G111118c/U, Bemer 
Kommentar, Art.407 OR N.10 d., Gautschl, ZBJV 91 (1955), s.489.; Hans Gafner, Das 
Dokumenten-Akkreditiv nach schweizerischen Recht und lntemationalen Regulativ 1933, 
Di.ss, Bem 1949, s.31.; Sdıaerru, s.62.; Schlme, Missbrauch. SJZ 79(1983). s.54.~ 
Tekinalp, § 40 N.44.~ Webu, Einleitung und Vorbemerkungen zu Art. 68-96 OR N.218.~ 
Ulridı, s.75. 
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akreditifi açtırmak yükümü altındadır. Alıcı, temel ilişki gereği aynı zamanda asıl 

borcu olan akreditifi, akreditif şarlında öngörülen kayıtlara uygun olarak açtırdıktan 

sonra, lehtardan satım konusu mallan göndermesini isteyebilecektir. Diğer bir ifade 

ile, akreditif açılmadığı sürece satıcı (lehtar) mallan göndermekten imtina 

edebilecek veya böyle bir talebi reddedebilecektir. 

Önceden ifa yükümlillüğilnün lehtar açısından anlamı, akreditif'ın açılmasından 

itibaren bedelin talep edilebilmesi değildir. Satıcı (Lehtar), mallan göndermiş olsa 

bile akreditif bedelini talep hakkını ilk önce belgeleri ibrazla birlikte talep edebile

cektir. Bu n~ktada belge karşılığı ödeme, aynca mallann karalaştınlan şartlara 

uygunluğunun alıcı veya bankası tarafından incelenmek suretiyle belirlenmesi 

şartına bağlanamaz. Diğer bir deyişle, akreditifin önceden açılması yükümlülüğü, 

alıcıya mallann maddi bir ayıbının bulunup bulunmaclığJm incelemek hakkı da 

vennemektedir. 16 Aynca ödenmesi ertelenmiş bir akreditifin açılmış olması da bu 

sonucu değiştinnemeketir. 27 Alıcı, malların sözleşme şartla~a uygunluğunu tevsik 

eden bir tetkik belgesinin (gözetim raporu) de ibrazını istemekle bunu 

sağlayabilecektir. 28 

Akreditif klozu ile alıcıya yOldenilen, önceden ifa ytlkümlülüğünün, aynı zamanda 

.BK. mad 82 hftkmüniln bir istisna.~11m oluşturup oluşturmadığı, doktrinde tartışma 

konusu yapılmıştır. Diğer bir ifade ile, acaba akreditif işlemi gereği, alıcı her 

halnkirda önceden ifa ytıktlmlUsft. mtıdu.r 'l Kanaatimizce, sözleşmenin 

yapılmasından sonra satıcının, borcunu edadan aciz olması ve özellikle iflas veya 

aleyhindeki haczin neticesiz k.almaaı sebebiyle alıcının haklannın lehlik.eye düşmesi 

halinde; alıcı, akreditifi önceden açma yQldlmltılüğllnden imtina ile gerekli 

teminatın saiJ.amnasını talep edebilecektir. Akreditif lehtannın belirlenen süre 

içerisinde bu teminatı sağlamaması halinde alıcının sözleşmeyi feshetmek hakkı 

bulunmaktadır .19 

26 

27 

28 

29 

.Bodmer, s.23.; Canarls, Bankvertragsrecht. N.1049.; BGH WM 1963, s.845.; Nlelsen, 
Grundlagen, s.43.; BGHZJl, s.22l(IV). 

Canarls, Bıınkvertragsrecht. N.1049.; Herbert Schlnle, Rechtsprobleme des 
Dokumentenakkreditivs mit hinausgeschobener Zahlung, ÔBA 36( 1988), s.311 vd. 

OT .G Oftıuıe1dorf, WM 1976, a. 1 15.; Rurada ma11ann hir nakliye lrnmisyoncmm tarafindan 
nlındığını gösteren biI belge (Spediteur-Übemnhmebescheinigung) gerekli incelemeyi 
içermeyeceğinden kabul edilmemiştir, BGH, WM 1968, s.94-96. 

RT< mad .. R2 hülcmı1ne tekabül eden RGR §.'.\21 hükmünden ·hareketle Canaris, 
Bıınkvertrugsrecht. N.1049.; Gafner, s.31.~ Schaarer, s.62/63. Ak.si görüş: Ödemenin 
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Temel ilişkide yer alan kloza binaen akreditifin açılması veya bedelin bankada depo 

edilmesi36
, alıcının, satım akdi gereği doğan semeni ödeme borcunu ifa etmesi 

yahut tecdid (BK • . mad.114) neticesi borç ilişkisini sona erdiren bir işlem de 

değildir. T ara.flar akredilif şarlı üzerinde anlaşmakla, kural olarak, sadece lehlann 

ödeme talebini teminat altına almakta ve muayyen bir ödeme usulilnii belirlemiş 
olmaktadırlar.Jl Bu sebebele, aksine sarih bir anlaşmaJ.Z,JJ olmadığı sürece 

akreditifin açılmış olması ifa anlamına gelmeyip, ifa amacıyla yapılan bir işlem 

sayılmalıdır. 34 Kaldı ki, işlemin pozitif hukuk temelini oluşturduğu kabul edilen 

havale işlemi de bir ödeme dejiİdir. JS Dolayısıyla lehtar, gerçek ödemeden sonra 

ancak bedeli tahsil etmiş sayılacaktır.36 

Akreditif açılmasının ifa amacı ile yapılan bir işlem sayılmasının en önemli sonucu, 

bunun neticesinde temel ilişkiden doğan alacak hakkının sona ermemesidir. 

• fO 

31 

32 

33 

akreditifin açılması değil ilk önce belgelerin ibrazı esnasında yapıldığı ve bundan önce alıcı 
açısından bir tehlike bulunmadıjı gerekçeleri ile~ Alwin MtJller, Das Dokumentenakkreditiv. 
Diss. Basel 1945, s.83 vd.; P. Ulmu. Akkreditiv und Anweisun& AcP.S.126,129. s.275/276 . 

BGE 4$ il 350 •Allein die Veıpflichtung zur Deponienıng bedeutet nicht die Verpflichtung 
zur Vorausbe2ahıung, sondern nur zur Bereitstelling des Geldes.• 

BGE 45 II 3.50.; SchfUl?er. s.63.; Ulrlch, s.14.; Zal,,ı/Ebotling/EhrUch, N.2/18. 

Akreditif amiri ile lehtann, akreditifin açılmasının ifa yerine geçece8i konusunda açık ve 
yanlış anlaşmaya yer vermeyecek biçimde bir anlaşma yapmalan mümk.tindilr. Böyle bir 
anlaşmarun aynca bankaya bildirilme mecburiyeti yolı."tuı:. 

SchfUl'rer, s.74. Yaz.ar, haklı olarak böyle bir anlaşma yapıldığı takdirde akreditif değil 
borcun yüklenilmesi halinin sözkonusu olacağı görüşündedir. Zira bu halde ,ılkreditifin 
açılmasıyla birlikte temel ilişkiden doğan edim ifa edilmiş olacak ve ödemenin herhangi bir 
şekilde gerçekleşmemesi halinde temel ilişkiye binaen alıcının takibi imkanı 
bulunmayacaktır. 

BGH, WM 19.56, s.7.53.; BGHZ 5$, s.340.; C1111arls. Bankvertragsrecht, N.1055 vd.; 
Gautsclıl, Bemer Kommentar. Art.467 OR, N. 4a.; H.C. GUlterldgelM. Megrtzlı, The Law 
of Banker's Commercial Credits, 7.th Edition. Lond~n 1984, s.34 vd. Ulrlch, s.74.~ Webo, 
Einleitung und Vorbemerkungen zu Art.68-96 OR N.216. 

Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenreoht Allgemeineı Teil ohne Deliktrecht, 
2.Aufl,, Zürich 1988, s.312 vd.; Canarls, Bankvertragsrecht, N.10.55.; Gautsdıl, Bemer 
Kommentar, Art.467 OR N.3b, Sa.; BGE 56 Il 369. 

Botllller, s.23.; Ulnclı, s.74.; Melsen, Grundlagen, s.43. 



Burada, esas itibariyle alacak hakkmın bono, poliçe gibi bir kıymetli evraka 

bağlanması ve bu yolla ifası işlemi ile bir paralellik, alacak hakkını tmıinat altına 

alan ifa garantisi ile de önemli bir farkhhk sözkonusudur.37 Sonuncusunda bedel 

alacağı güvence altına alınmaktadır ve takip usu)flde akreditifin tersine bir işleyiş 

göstermektedir. Burada ise ifa aşamasında meydana gelebilecek riskler temin 

edilmekte ve öncelikle (birinci derecede) mtıracaat edilmesi gereken bir ödeme 

aracı sözkonusu bulunmaktadır. Garantmin ödenmesinin talep edilebilmesi, ilk 
önce alıcının bedeli temin etmemiş olması halinde sözkonusu olabilecektir. Oysa 

akreditifin açılmış .olması halinde böyle bir ön şart sözkonusu değildir. Akreditifte, 

lıpkı alacağın bir luymelli evraka bağlanmasında olduğu gibi, asıl alacak hakkı var 

olmaya devam etmekte, ancak akreditif alacağı bunun yanında ve öncelikle takip 

edilmesi gereken bir yol olarak işlev gônnektedit. Dolayısıyla, bunlardan ~ 

yani temel ilişkiden doğan alacağın talep edilebilirliği, akreditifin geçerlik sQresi 

içerisinde ikinci planda ve ertelenmiş ~ alacak dunımundadır. Bu aşamada temel 

ilişkiden doğan alacak hakkının talep edilmesi halinde ise, lehtara karşı erteleme 

defi ileri sürülebilecektir. JB 

Y ukanda yer alan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, alacağın temini amacıyla 

akreditif şartı gereği öncelikle bu usuUln takip edilmesi mecburiyeti vardır. 

Akreditif kullanılmaksızın, doğrudan bodelin temel ilişki_ gereği alıcıdan talep 

edilmeıııi veya başka bir ödmıe usulünün tercihi imkanı da bulunmamaktadır. 

Ancak, satım bedelinin bankanın ödeme gOçlftğfl içerisine dOşmesi veya sair bir 

sebebe binaen elde edilememesi durumunda, temel ilişki gereli dopn semen 

alacağı hakkı tekrar talep edilebilir nitelik kazanmaktadır. Burada bedelin akreditif 

yolu ile tahsil dilememesinden dolayı bizzat alıcının kusurlu bulunması, akreditif 

lehtarının temel ilişki gereği bedeli talep etmesini engeller nitelikte değildir. 39 

Ancak, akreditifin kullanılınmaması sonucu alıcının herhangi bir z.aran doğacak 

olurs~ akdin müsbet ihlaline ilişkin hükümler gereğince lehtar bunlan tazmin 

bur9luaudur. 

37 

38 

. J9 

Peters, WM 1978, s.1033.; Wuıely, N.8. 

Canarla, Bankvertragarecht, N.1058.; ·Gaıltsdıl, Bemer Kommentar. Art.467 OR, N.7a.; 
Liuecke. Neuere Theorie und Paxis, WM 1976, s.259 . ~ Ulricb, s.74 . 

Canarla, Bankvertragsıecht, N.1058.; von Westpholen, Exportfinanzierung, s .279. 
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Temel ilişki dolayısıyla alıcıya müracaat edilebilmesi, bunun dışında bir şarta, 

özellikle bankanın aynca dava edilmiş olmasına bağlı değildir. 48 Bu durumda 

akreditif şartlarının lehtar tarafından gerekli şe.kilde yerine getirilmesine karşın, 

akreditif bedelinin herhangi bir nedenle tahsil edilememiş olması, yeterli 

bulunmaktadır. 41 Akreditif ilişkisinden aynlarak temel ilişkiye başvurulmasının 
önemli bir diğer sonucu i.~, akreditif şartına bağlı olarak temel ilişkiden 

kaynaklanan hak ve borçlara ilişkin kısıtlamaların kalkmasıdır. örneğin, öncelikle 

takas yasağı bu aşamada artık sözkonusu olmayacaktır. 42 

Temel ilişkiden hareketle akreditif bedelinin talep edilebilirliğinin askıya alındığı 

stıre içinde, ı.amanaşımı da işlemeyecektir. 43 Gerek det"'i hakkına ve gerek 

ı.amanaşımına ilişkin vardığımız bu sonuç, akreditifin sözleşmesel niteliği ve BK. 

nun 114. maddesinin yorumlayıcı ve lamalayıcı hüküm kareklerine uygun 

bulunmaktadır.44 Dunun anlamı, temel ilişkiden doğan bedeli talep hakkının, ilk 
önce bedelin banka aracılığı ile temin edilmesi halinde sona ermesidir . 

.3. Alredititi.f ıartı aynı ı.1111UUJtla bir 11a/ıit iJdeme anlllfman nüeli.ğindetlir. 

Alman Federal Mahkemesinin bir karan 45 ile öncülüğünü yaptığı ve bugün 

doktrinde yoğunlukla savunulan görüşe göre; alıcının akreditifi a9lırmak. ıeklindcki 

önceden ifa ytlktım101Qğilne ilişkin akreditif şartı, aynı zamanda bir nakit ödeme 

anlaşması olarak değerlendirilmektedir. 46 Bunun anlamı, taraflarca açıkça 

41 

45 

Lluecke. Neuere Theorie und Pra."Us. WM 1976. s.259. 

Gatterldge/Megralı, s.35.; Schaerrer, s.63164.; Zalın/Eberdlngl Ehr/Jch, N.2117. 

Ulrlclı, s.74, dipn.20. 

BGHZ. 55, s.342 vd.; CantJrls, Bankvertragsrecht. N.1059.; Llnecke, Neuere Theorie und 
Praxis, WM 1976, s.259.; Sdıaerrer, s.64.; Ulrlch, s.74, dipn.19 da hatalı olarak. bu konuda 
Alınan ve İsviçre hukuklarında fark oldujunu ifade etmektedir. Oysa her iki hukuk 
sisteminde de ifade edilen zamanaşımının kesilmesi değil durmasıdır. 

BGHZ 60, S.262 vd (264). 

"Die Vereinbanıng, dass die Kausalforderung mittelB unwidemıflichen Akkreditivs 
beglichen weıden soll, ist also a1s Barzahlungsabrede zu. verstehen •, Peterı WM 1978 
s.1033.; ZaAlilıibadlng/ElırUclı, N.2/20.; ScbJ,egelb•gu/He/ermeltl, N.248.; Nlelsen, Du 
Risiko der Wiedererlegung, WM 1985, s.153. 
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kararlaştınlmamış olsa bile, ödemenin akreditif yolu ile yapılacağına ilişkin 

anlaşmanın, aynı zamanda ahcı (akreditif amiri) ve salıcı (lehtar) ivin zımni bir 

takas yasağını da içermesidir. 47 Takas yasağının varlığı ve geçerliliği, tabii olara~ 
akreditif amirinin alacak haklannın bankaya devri yasağını da kapsar niteliktedir. 48 

Akreditifin geçerlik silresi içerisinde bedelin herhangi bir alacağa binaen takas 

ediliyor ohnası veya böyle bir talepte bulunması halinde, lehtann takas yasağı 

defini ileri sürebilecektir. Akreditifin, aynı zamanda lehtara kredi temin eden 

şahıslar açuJmdan teminat olu.,tunnasından hareketle; doktrinde, bu yasağın lehtann 

iflası halinde de geçerli olduğu kabul edilmektedir. 49 

Taka.' yasağı akreditif süresi içerisinde geçerli olmakla birlikte, bu süre 

geçirildikten sonra da, yasajın devam edip etmediği tartışmaya açıktır. Federal 

Mahkeme akreditif stıresinin geçirilmesinde alıcının kusuru bulunmuyorsa, takas 
yasağının devam edeceği görüşündedir. 59 Doktrinde bu görüş haklı olarak olumlu 

değerlendirilm~kledir. 51 Sürenin ge9irilmesinde lehtann biu.al kusurlu olması 
halinde temel ilişki hilkilm ifade cdecejinden, bu halde de takas yasalı sözkonusu 

olmayacaktır. Aynı şekilde sürenin geçirilmesinde alıcının (akreditif amirinin) 

kusurlu ohnası durumunda da 51 takas yasağı olmamalıdır. 

47 

"' 
. fO 

Si 

52 

Canuh, Bankvertraprecht. N.1060.; Nleüen. Grundlagen. s.44.~ Sclıaena, s.64.~ 
Sdılegel.bagerllleferRWıl, N.248. Bu til.t bir yaaağın aynı zamanda banka~lehtar ilişkisinde 
de geçerli olup olmadığı ile ilgili olarak b.kz. s. -i~ ~. 

Canaria, Bankvertragsrecht. N. 1060.~ Sclıa.erra, s.64. 

Nlelsen. Gnındlagen. s.44.; Götz A Elsele, Akkreditiv und Kon.kurs, Stuttgart 1976, ss42 
vd.; Canarlı, Bankvertragsrecht. N.1060; Ancak yazar, üçüncü şahsın haklanrun haleldir 
olmaması halinde, lehtann iflası durumunda takasın caiz olması gerektiği görüşündedir . 

BGHZ 60 262 vd.: • .. wenn die Gründe hierfiir zumindest 1lberwiegend in den 
Verantwortungbereich deı Kaeufers fallen.• 

R. Lleseckı, Dokumentenakkreditiv in der neueren Reohtspreohung des 
Bundesgerichtshofes, WM 1960, s.260.; Scllaarer, s.64.; SdıUgdberger /Hefernıehl, 
N.248. 

Mallann nakli konusunda alıcının daha soma ek bir talepte bulunmak suretiyle bu stırenin 
geçirilmesine sebeb olması buna örnek teşkil etmektedir, Me/sen, Gnındlagen, s.44. 
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4. Akrediti.fin açılmasuıın temel ilifkiye uygıdıuıacak lıukılka ve ifa yeriae 

etWi bllhınm111n11ktudır. 

Taraflar bedelin ifasırun akreditif yolu ile yapıhnası konusunda anlaşmakla, kural 

olarak temel ilişki için öngörülen klasik ifa yerini de belirlemiş sayılmazlar. Temel 

ilişkide akreditif klozuna yer verilmesi ve neticede akreditifin açılması veya teyit 

edilmesi sonucunda akreditif bankasının ikametgahı, esas itibariyle sadece akreditif 

klozu açısından bir ifa yeri olarak belirlenmektedir. Buna karşılık. tarafların temel 

ilişki dolayısıyla girmiş olduktan borçlannın ifası bakımından, klasik ifa yeri 

kavramı ve bµnu belirleyen genel hükümler geçerli bulunmaktadır. 53 Dolayısıyla, 
uluslararası bir satım sözleşmesinde akreditü klozuna yer verilmiş olmas~ bu genel 

hükümler geregı satıcının ikametgahının ifa yeri olması kuralını 

d v• • t . d" 54 
egıflinnemea.le u. 

Taraflar, bunun aksini aralanndaki anlaşmaya bu yönde açık bir hüküm koymak 

suretiyle, .kararlaştırabileceklerdir (BGE 87 II 199/201). Ancak, temel ilişkide 

akreditif şartına yer verilmiş olması ve bununla akreditif bankasının ikametgahının 

işlemin icrasında ağırlıklı mekan olarak belirlenmesi, ne ifa yeri kavramını ve ne de 

akdin bankanın ikametgahı hukukuna tabi kılındığını ifade etmektedir. Kaldı ki 

.muayyen bir ifa yeri tesbit edilmiş olsa bile, bu, doğrudan işlemin bu hukuka tabi 

kılındığını gösterir nitelikte değildir. 

Scllurrer, akreditifin açılmış olmasının temel ilişkiye uygulanacak hukuka etkisi 

ile ilgili olarak; işlemde kolaylığı sağlamak ve karışıklığı önlemek açısından, 

akreditif klozunun akreditif amirinin ikametgahı hukukuna, buna karşılık temel 

ilişkiden doğan sair hak ve borçlarla ilgili olarak uygulanacak hukukun, milletlera

rası özel hukukla yer alan bağlama kurallanna göre belirlenmesi gerekliğini 

açıklamaktadır. 55 

53 

5.f 

Canuls, Bankvertragsrecht. N. l 055.~ Schu"er, s.65. ~ Schkgelberger/Hefernıehl, N .24 l 
sonda. 

Gtllllaclıi, Bemer Kommentar, Art.466 OR Vorbemerkungen (Die Anweiswıg), N. 7a.: Temel 
ilişkiye uygulanacak hukukun tesbitinde, havale ödeyicisinin mesken veya işyeri adresinin 
belirleyici olduğu görtışöndedir. · 

Schaerrer, s.65. 
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§ 6 TARAFLARIN AKJIBDİTİ.F ŞARTINA BAGLI OLARAK DOÖAN 

HAK VE BORÇLARI VE BU BORCA A "lKIRILIGA BAGLANAN 

SONUÇLAR 

I. Alıcının ( Alcreditif Amirinin) Hak ve Borçlan 

Temel ilişkide yer alan akreditif klozu ile alıcıya, (akreditif amiri-ithalatçı) esas 

itibariyle akreditifi açtırmak ve ibraz edilen belgeleri kabul ve tetkik borcu 

yüklemmiş bulunmaktadır. Doktrinde alıcının, akreditifi açtımıak ve bu yolla bedeli 

ödeme borcu, sôzleşmesel asli ylildlnıltılük; akreditifin açılması ise asıl edimin ifası 

olarak nitelendirilmektedir. 56, 51 Alıcı, asli ifa borcu yanında MK. mad.2 f.1 

htikmü gereği fer'i nitelikte bir takım yükümliiltıklerin de58 ifa borçlusudur. 

Hukuken her iki tür yü.kümUU(iğün ifası da mecburi olmakla birlikte; bu 

yiildlmülülderin adem-i ifasına bağlanan sonuçlar farklı bulunmaktadır. 

1. Akreditifin açıbn.ası borcu 

Alcreditifın açılması borcu, aynı zamanda bunun akreditif şartında öngörOlen 

içerikte ve zamanda, muayyen bir banka aracıJ.ıöı ile yapılması ve bildirilmesi 

yılknm.tüUllderini de içermektedir. Anılan bu yükilmltıltılder stıresinde ifa 

edilmeı.se, alıcı sözleşme ile kendisine yüklenen asli borcunu ifa etmemiş 

. f7 
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Vlrich Angusbaclı, Beitraege zum Institut des Dokwnenten-Akkreditivs, Diss, Würzburg 
1966, s.78.; Bodlfter, s.21 özellikle dipn.95.; Canarls, Bank.vertragsrecht,. N.1050.; Slongo, 
s.19.; Ulrlch, s.73. vd.;Zahn/Eberdlngl EhrUch. N.2/17 . 

Schaaru, s.61/62: Ya2ar, akreditif şanı ile birlikte akreditifin açılması ve satını bedelinin 
ödenmesi yükfımlerinin ilci asli yükümü oluşturduğunu ve böylece akdin kanna bir sözleşme 
niteliğinde olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple. bunlardan birinin süresinde. gereği gibi 
veya hi9i ifa edilmemesi alıcının temeniidfi sonucunu doğuracaktır. Benzer bir 
değerlendinneye Bodmer'de yer vennektedir. Şöyle ki, akreditifin açılması ile taraflar 
özellikli bir ödeme tarzı se9mektedirler ve burada akreditifin açılması ile bedelin temininde 
bir iç içelik sözk.onusudur. Satım akdinde alıcıya tekabül eden semeni ödeme borcu 
akreditifin a9ılma.u ile temin edilebilecektir,(s.21/22, dipn.95) 

örneğin, bir mahkeme kararında, akreditif bankasının alıcının akreditif vaadini yerine getir
meyeceğini herhangi bir şek.ilde öğrenmiş bulunması halinde bunu lehtara biliclirmek 
yüküm.ünün bulunduğu &onucwıa vanlmıştu, Sem.jud.90 (1968) 633, 640-650, Karan ve 
örneği SchllnJe, Missbrauch, SJZ 79(1983), s.54, dipn.4 ve 12 de zikretmektedir. 
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sayılacaktır. 59 AJa:editifi açan bankanın,. akreditif amirinin yetkili temsilcisi sıfatı ile 

ve onun adına hareket etmesi sebebiyle, bu borcun hic; veya kötü ifasına bağlı 

olarak doğan rizikolar amir üzerindedir. Akreditif amiri ile banlca arasında kötü 

veya hiç ifa etmemeye bağlı olarak doğabilecek muhtemel zarar ziyan talepleri 

sadece, iç ilişkinin tarafları ar~ında ileri sürülebilecektir. Bunun dış ilişkide aynca 

lehtara yansıtılması imkanı bulunmamaktadır. 

a) İfa zamanına ilişkin özellikler 

Akreditif amiri, akreditifi karalaştınlan sOre içerisinde açtırmak yükömü altında 

bulunmaktadır. Akreditifin zamanında açılmasında ölçü, akreditif bankası aracılığı 

ile ve öngörlilen süre içerisinde bunun lehtara bildirilmiş olmasıdır. Alıcının 

akreditifi en son ne zamana kadar açm~k yükömtı altında olduğu, bizzat akreditif 

lclozu veya akdin sair hüktimlerinden çıkanlacaktır. Temel ilişkide bununla ilgili bir 

dtızenlemeye yer verilmemiş olması durumunda BK.. mad. 7 4 hOkmtme göre, ifa 

zamanının tayin edilmesi gerekir. 66 Bu halde akdin amaç ve ruhu göz önünde 

lulularak. makul bir süre belirlenmelidir. Bizim de kalıldığumz fikre göre; 

akreditifin en geç satıcının mallan gönderme imkanını haiz bulunduğu ve buna 

hakkı olduğu anda açılmış olması gerekir. 61 Dolayısıyla., akreditifin hemen açılması 
gerektiği görüşü ise tamamen yanlıştır. 61 

Taraflar, bu süreyi çoğunlukla akreditif klozunda muayyen bir tıırih gösterermek 

suretiyle kararlaştırmaktadırlar. Akreditifin açılması ve kullanılması amacıyla 

59 

60 

IH 
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Ancak ge9erli bir teyit işleminden sonra ger9ek1eşen ve teyit bankasina izafe edilebilecek 
gecikme ve buna bağli rizikolar amire yüklenemeyecektir, Canaris, Bankvertragsrecht. 
N.1048. 

İfa zamanı akreditif işlemlerinde çoğunlukla "h11m1111, ihracat 011ayı a/mdığı 
zaman/takdirde, proforma faturanın lbrazmdan hemen sonra .. " gibi ifadelerle tesbit 
edilmektedir. Böyle bir durumda akreditifin, öngörlllen şartın gerçekleşmesi ile birlikte, 
makul bir süre içerisinde ve gecikmek.sizin açılması gerekmektedir, Schae"er· s .70. 

Becker, Bemer Komrnentar, Art.82 OR, N.19.; Gert Ltlcke, Das Dokumentenakkretiv in 
Deutschland Frankreich und der Schweiz, eine rechtsvergleichende Darstellung, Diss, Kiel 
1976, s.59 . ~ Ulrlclı, s.75., Webu, Einleitung und Vorbemerk.ungen zu Art.68-96 OR N.217. 
Buna karşılık bazı yazarlar, malların gönderihneye hazır olduğu aşamada lehtann bedel 
fizerinde tasarruf imkanını haiz olması gerektiği görüşündedir,(Gaftıer, s.33.; Matıer, s.87.; 
Schatn7er, s. 70. 

Bu görüş Garcia c. Page (1936) olayında savunulmuştur, (Ll.L.Rep. s.391). Olayı Sc/ıfUl'reJ', 
s.71, dipn.37 de zikretmektedir. 
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öngörülen bu sürenin aynı zamanda sözleşmeyi kesin vadeli bir işlem 

(Fixgeschac:fle-BGE 54 Il 30, BGE 100 Il 345) (BK. mad.107 f.3) haline: gc:tirip 

getimıediğinin tesbiti önem arzeder. 61 Kanaatimizce, akreditif şartında muayyen 

bir tarihin öngörülmüş olması, tarafların aynı zamanda işleme kesin vadeli bir işlem 

karekteri vermek istedikleri anlamına gelmez. Bilindiği üzere, kesin vadeli bir 

işlemin sözkontı.1Ju olabilmesi için, sadece tarflann anlaşarak bir vade tayin etmiş 

olmaları yetmez. Tarafların aynca ve özellikle borcun mutlaka tayin edilen vadede 

veya sürede yerine getirilmesi gerektiğini açıkça kararlaştırmış olmalan64 veya bu 

hususun akdin yorumundan anlaşılması gerekir.65 Akreditif şartında öngörülen 

ı:türenin böyle yorumlanmasını gerektiren bir durum sö:t.konwnı değildir. 

Dolayısıyla, tarafların akreditif şartında öngörülen süre ile DK. mad.101 f.2 

anlamında muayyen bir vadeyi kararlaştırmış bulunduklarının kabul edilmesi 

gerekir. 66 Kararlaştınlan süreye verilen anlam (kesin vade veya vade olarak) ve 

buna uyulmamasına önemli sonuçlar bağlanmışt.ır. Bu konu ftzerinde aşağıda aynca 
durulacaktır. 

6J 

65 

66 

Akreditif şartında öngörtilen sürenin BK.10112 anlamında muayyen bir vade sayılması 
halinde, bu sürenin geçmesi ile aynca biI ihbara gerek kalmaksızın akreditif amiri temerrüde 
düşecektir .Bu halde lehtarin akitten dönebilmesi i9in muayyen bir süre tayini ve bu sürenin 
de akreditif amiri tarafindan geçirilmiş bulwıması gerekir. Oysa kesin vadeli bir işlemin 
varlığı durumunda lehtar derhal ve aynca ek bir süre vermeksizin BK. l 07 /3 hükmüne 
binaen akitten dönebileoektir. 

Oluvnan, Borçlar Hukuku I, s.330. 

Ulndı, s.16.; Yazar, ~tlann akitte akreditifin hemen açılması ve ödenmesi (sofortige 
Akkreditierııng) yönündeki bir şarta yer vermiş olmaları durumunda kesin vadeli bir işlemin 
varlığının kabulü gerektiği görüşündedir, dipn.25. 

Aynca ifa süresi. vade ve kesin vade kavramları ile ilgili olarak bkz: P. GQllch/W. 
SchluepıP. Joeggi, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, obne 
ausservertragliches Hauptpflichtrecht. Bandı. 5. Autl,. Zürich 1991, N.1316,1367,1736,1801. 

Bu yönde; Canaris, Bankvertragsrecht, N.1051.; GafRu, s.35.; Daniel G11ggt1Rlulnt, Die 
Vertraege der schweizerischen Bankpraxis, 3.Aufl., Zürich 1986, s.174, dipn .. 23.; 
.Schaerrer, s.69.~ Ulrlch, s.16.; A.kBi görüş; Nlıl8en, BuB 51210.; Schlnü, Missbrauch. 
sız 79(1983), s.54. Yazar, akreditif klozunda yer alan akreditifin geçerlik: süresi ve hangi 
süre i9emiı\de belgelerin ibraz edilmesi gerektiğini gösteren kaydın işlemi, satıcuun 
yükümlülükleri açısından kesin vadeli işlem haline getirdiği görtıştindedir. 
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b) Akreditifin, akreditif k/ozunda öngörülen içerikte açılması mecburiyeti 

Akreditifin amir taratmdan akreditif şartında öngörtılen banka aracılığı ile ve 

burada yer verilen şartlara uygun olarak açılması mecburiyeti vardır. Bu şartların 

başında öncelikle akredililin karadaşlınlan şekilde cayılabilir veya cayılama4 Leyiili 

veya teyitsiz bir biçimde açtırılması mecburiyeti bulunmaktadır. Ancak, akreditif 

şartında akreditifin hangi şekilde açılması gerektiği konusunda bir açtldama 

bulunmadığı takdirde, ABK. mad.6 c. h1lkmü gereği akreditifin cayılamaz olduğu 

kabul edilecektir. 61 

Özellikle cayılamaz akreditifi öngören klozlarda yer verilen "gemi kaydı" ve 

"karşılık kaydı"68> cayılamaz akreditifin varhk sebebi ile ilgili tartışmalı olan bir 

konuyu da gündeme getirmektedir. Zira, bu tür kayıtlarla cayılamaz bir akreditif, 

hukuken olmasa bile fiilen cayılabilir hale tahvil edilmektedir. 69 Bu takdirde alıcı, 
gemiyi belirlemek veya karşılığı ödemeyi reddetmek imkanını her zaman için elinde 

lulmakladır. Acaba böyle bir durumda cayılamaz akreditif, Birörnek Kurallarda ve 

bankacılık teamtlltınde ona verilen anlam ve içerikte açılmış sayılacak mıdır ? 

67 

69 

Birörnek Kurallarln 1993 revizyonundan önce, akreditif şartında cayılabilir veya cayılamaz 
şeklinde bir ayırımın yapılmamış olması halinde cayılabilir bir akreditifin olduğu hükmü yer 
ahyordu,(ABK. 1983 mad.7). Kiuıaatlml.z~~ hükme raAmen, böyle bir durumda da 
akreditifin cayılamaz olduğunun kabulü gerekirdi. Zira, Birörnek Kurallar temel ilişkiye 
uygulanamayacaktır. Aynca, böyle bir teamülün olduğundan bahsetmekte mümkün 
olmadığı gibi(Ulrlch, s. 72 dipn. 12.), zaten cayılabilir akreditifin uygulamada çok az tatbikatı 
vardır. Kaldı ki cayılamaz akreditif lehtara daha fazla teminat sağlamak itibariyle, açık bir 
düzenleme olmayan hallerde cayılamaz akreditifin kabulü taraf menfaatlerine daha 
uygundur,(Canartr, Bankvertragsrecht, N.1048 aynca burada atıf yapılan RGZ 103 s.380 
vd.; Ltıclce, s.55. Gafner, s.32.; Keller, s.56.~Raimund T. Raltlı, Das Recht des 
Dokumentenak.k.reditivs in den USA und in Deutschland, Diss, 1985, s.57.). 

Ancak dok.1rinde bunun aksi de savunulmuştur. Özellikle Sclıaarer, ABK' nı uluslararası 
ticari teamül kura1lan olarak gtlvenilir ve objektif bir ölçü oluşturduğunu. ABK. mad. 7 
hükmünün cayılabilir ~editi.ti amir bulunduğunu, cayılamaz akreditifin alıcı ve banka için 
daha ağır sorumluluğunu getirdiğinden hareketle; anlaşmada açık bir düzenleme 
bulunmadığı takdirde tarafların daha hafif sorumluluğu öngören bağlantı tizerinde anlaşmış 
sayılmaları gerektiği gerekçeleri ile cayılabilir akreditif yönünde görüş belirtmektedir, 
(Scha.errer, s .60, Aynı yönde;AngerıbtKh, s.77.; Mfllür, 86.). 

Bu klozlara akreditifin açılması beyanında ortalama şu ifadelerle yer verilmektedir: 
"Yükleme tarihi ve yüklemenin yapılacağı geminin ismi alıcı tarafından bildirilecektir•, •su 
akreditif bedelin alıcı tarafından temini halinde kullarulabilecektir", Schae,,u, s.61. 

Benzer bir durum "geminin vanşında belgeler karşılığı ödeme• şeklindeki klozda da 
sözkonusudur. Alman Federal Mahkemesi bu tür bir kl.ozla ilgili değerlendirmesinde~ 
klozun alıcıya mallan kontrol hakkı veremeyeceğini, lehtarin talep hakkını kötüye 
kullanmasının bunun istisnasııu oluşturduğu sonucwıa varmıştır, [BGHZ JJ, s.22!(1V)J. 
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Problem, İsviçre Federal Mahkemesi ile Cenevre Hukuk Makemcsinin önüne gelen 

iki olayla ilgili olarak t.arlışılınışlır. Federal Mahkememin karanna konu olan olayda 

cayılarnaz bir akreditifin açılması beyanında, alıcı ile banka arasıııdakı iç ilişkide 

yer :ılan bedelle ilgili bir karşılık anlaşmasının varlığından bahsedilerek, içeriği 

hakkında bilgi verilmeksizin, sadece bu kloza atıf yapılmakla ye1inilmiştir. 

Gerçekte. karşılık klozununda taliki bir şart olarak bedelin alıcıdan temin edilmesi 

çekincesine yer verilmektedir. Nitekim, karşılık alıcı tarafından temin edilemediği 

için neticede bedel lehtara ödenmemiştir. !' ederal Mahkeme kararında, karşılık 

klozunun geçerliliğine ilişkin tartışmaya girmeksizin; alıcı ile banka arasındaki iç 

ilişkide bedelle ilgili olarak. yer verilen çekinceye akredilifm açılması beyanında 

açıkça yer verilmesi gerektiğini, bu kloza sadece atıfta bulunu1maaının yeterli 

olmadığını ve bu kapalı ifade dolayısıyla doğan zararın bıınb tarafından 

karşılanması gerektiğine hilkmetmiştir. 79 Cenevre Hukuk Mahkemesinin karan ise, 

SBG (Schweizerische Bankgesellschaft) ile Alexenderia Commercial Company 

arasında ihtilaf konusu olan bir olayla ilgili bulunmaktadır. SBG, BfG (Bank fO.r 

Gemeinwirtschaft)'nin talimatı ile mezkur şirkete cayılamaz bir akreditif açmıştır. 

Akreditifin açıldığına ilişkin bildirimde, BfG' den alınan ve içerisinde gemi klozuna 

da yer veren, akreditif metni davacı (lehtar) şirkete bilclirilmiştir. SBG bu 

bildiriminde lehtara açıkça, ödemeyi ancak DfG'nin malın taşınacağı gemiyi 

bildirmesi halinde yapacağını da açıklamıştır. Ancak daha sonra gemi 

bildirilmediğinden lehtara akreditif bedeli SBG tarafindan ödenmemiştir. Kararda; 

taraflar arasındaki iç ilişkide karalaştınlan gemi klozunun ayrıntılarını lehtann 

bilemiyeceği ve anılan sebeble bu kloz hakkında karar veremeyeceğinden hareketle, 

lehtarın zararının banka tarafından karşılanması gerektiği sonucuna varılmıştır. 71 

Benzer nitelikteki bir olay Cour d' Appel de Pari.s'in 1959 tarihli bir kararına da 

konu ohnuşlur. Ancak burada ilk iki olaydan farklı olarak., karJılığa ilişkin kloza 

atıf yapılmakla yetinilmemiş aynca, bu akreditifin açılması beyanında açıkça yer 

almıştır. Mahkeme, böyle bir klozun ka.rarlaştırılınıısına sözleşme serbestisi prensibi 

gereği bir engel olına4ığı ve bankanın, bedelin ödenmemesi sebebiyle doğan 

zararlara katlanmakla yftld\ınlil bulunmadığına htikmetm:iştir. 72 

70 

71 

BGE 93 il 337 vd.(N.4-7). 

Genfer Cour de Justice civile. 12.5.1967, SJ 90(1968) s.633,646 vd., Karar, (Karar, 
Guggenheim, (s.174, dipn.24) ve Sclıaerrer, (s.67) tarafından zikredilmekte ve 
değerlendirilmektedir. 

Karar G11tterltlge/Megrah, s.48 dipn.53 ve SchaRrer, s.68'de zikredilmektedir ve oradan 
alınmıştır. 
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Kanaatimizce, öncelikle akreditif şartında yer alan hükümlerin akreditifin 

açılmasında eksiksiz ve lam olarak yc.?t" alması gerekir. Aynca, cayılamaz bir 

akreditifin açılmış olduğu halde, bankanın soyut ödeme yüktimlülüğilne ve 

cayılamaz akreditifin Jwekterine aykırı düşen karşılık ldozlanrun da geçerli 

olmaması gerekir. 
73 Aksini kabulle bu tür kayıtlann geçerli kabul edihnesi 

dunımunda cayılamaz akreditif, cayılabilir bir akreditife dönüştürülmüş olacaktır. 

Oysa böyle bir değişim için öncelikle işleme katılan biitün tarafların açık ve ortak 

iradeleri zorunludur. 

Akreditifin, akreditif klozunda yer alan içerikte ve genel hükilmlere uygun olarak 

açık ve yanlış anlamaya yer vermeyecek biçimde ve süresi içinde açılması, 

teyidinin temini ve bunlann lehtara bildirilmesi, akreditif amirinin yükümlülükleri 

arasındadır. Bu yükümlülüklerin, bankanın kusuru yüzünden hi~ veya gereği gibi 

yerine getirilememesi, satıcının sözleşmeden dönmesi ve menfi zarannı talep etmesi 

sonucunu doğurabilecektir. Bu durumda alıcının bankanın kusuruna dayanması 

imkanı da yoktur. 

Akreditifin silresinde ve öngöı111en şartlara uygun olarak açılmaması veya 

cayılamaz akreditifin niteliğine aykırı hructımleri ihtiva etmesi durumunda lehtar, 

bunu gecikmeksizin akreditif amirine bil~ek ve gerekli değişikliğin yapılmasını 

talep etmek zorundadır. Lehtann böyle bir talepte bulunmaması halinde, akreditifin 

bildirilen şartlar içerisinde açıldığının kabultı gerekir .. .Bunun anla~ akreditif 

klozundaki şartlann bu çerçevede yenilenmesidir. 74 Bunun önemli bir sonucu ise, 

akreditif şartında yer alan kayıtlara göre değişikleri içeren bu bildirim çerçevesinde 

yapılacak ifanın geçerli ve tam bir ifa sayılmasıdır. 

Lehlann değişiklik i~ren bir bildirim karşısında sustrulsının, akredilifin bu şarllarla 

kabul edildiği anlamına gelmesinin hukuki dayanağım., havale hukuku veya ADK 

hftkO.mleri değil, borçlar hukukunun genel hiildimleri oluşturur. Çtinldl, gerek 

havale ilişkisini düzenleyen hükümlerde ve gerek Birörnek Kurallarda kabul 

faraziyesine yer veren bk hnkö.m yoktur. 75 

73 

74 

7.~ 

Guggenhehn. s.174, dipn.24. ; Gutterldge/Megrah, s.48.; Schu"er, s.68. 

GaMtschJ, Bemer Kommentar, Art.407 OR N.19 c.; Scha.errer, s.76.; Ulrich, s.81.; 
Z ahn/Eberdlng/Ehr/Jch, N. 21 

U/rlch, s.81. 
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Ulriclı, BGB § 363'e kıyasla, lehtann, susmakla BK. mad.81 hükmü ile getirilen 

ödwıe:4ik defini ileri sürmek hallını kaybelmediği, ancak bu çerçevede i.sbat 

yülilnün yer değiştirdiği ve ifanın hatah yapıldığı hususunun isbatının, lehtar üze

rinde bulunduğu görüşündedir. 76 

2. Alıredi.ti.fin geç 11çıünta., vey11Jıiç11çılmtun11Nın11 /Juğb son•çlur 

a) İfa imkansızlıtı77 

Akreditifi açtırmak borcunun yerine getirilmemesi. alıcının (akreditif amiri) kusuru 

dışında ona tahmil edilemeyen, hukuki veya fiili bir im.kansızlık sebebine de 

dayanabilir. Kural olarak, sö~eşmenin kurulmuından sonra akreditum açılması 

borcunun ifa edilemez hale gelmesi sonucunu doğuran bu tür imkansızlık halleri ve 

bunlara bağlı sonuçlar, genel hükilmlere göre (BK. mad. 20 ve mad. 117) 

belirlenecektir. 

Akreditif işlemi ile bağlantılı olarak uygu)amada en çok karşılaşılan ifa imkansızlığı 

hallerini; kambiyo mevzuatındaki değişiklik sebebi ile akreditilm açtınlamaması 

veya ihracat ve ithalata ilişkin htlk.funler gereği ilgili makamın iminin yahut 

onayının temin edilememesi oluşturur. Bu tür imkansızlık hallerinin temel ilişkiye 
veya akreditif ilişkisinin bUttint\ne olan etkilerinin açıklığa kavuşturulması gerekir. 

Kural olarak, sözleşme yapıldığı sırada, borcun konusunun objektif olarak mümkün 

olmam.ası halinde, sözleşme muteber olarak doğmayacakLır. Bu halde akr~dilif 

amiri, objektif imkansızlık halini bilmesine rağmen karşı tarafa bunu söylememiş 

olınası dolayısıyla, culpa in contrehondo kuralı gereği, lehtann uğradığı zararı 

tazminle yükümlüdiir. 78 Ancak, yukarıda belirtilen imkansızlık hallerinin sonradan 

gerçekleşmesi, örneğin; mevzuat değişikliği sebebi ile döviıle ödeme yapmak iınka-

76 

77 

78 

Ulrlch, s.81/82.; Akreditifle ilgili olmamakla beraber ayıu yönde Weber, Bemer 
Kommentar. Art.88 OR. N.10 f. 

Burıida ifa imkansızlığı ile kastedilen, sözleşmenin kurulması safhasında borcun doğumuna 
engel olan borcun konusundaki imkansızlık hali olmayıp, sözleşmenin kurulmasından sonra 
ifanın elde edilemez hale gelmesidir. Kavramla ilgili olarak bkz: Ofuvnan, Borçlar Hukuku 
1, s.69 vd., 257 vd, 348 vd. 

Edimin ifasinin objektif olarak imkansız bulunduğunu bilmesine rağmen bunu karşı tarafa 
açıklamaması ve neticede imkansızlık. sebebiyle sözleşmenin ifa edilememesi halinde. bunu 
gizleyen şahsın, culpa in contrahendo prensibi gereği tazminle yükümlü olduğu zarar, 
sözleşmenin hükümso.zlüğü sebebi ile doğan men.ti zarardır. 
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nın kalmaması veya yetkili makamlann akreditif açılmasına izin vermemesi 

durumları, alıcının iradesi dışındaki imkansızlık sebepleri kabul edilebilecek midir ? 

Edilebilecekse bunun şartlan nedir ve sonucu ne olacaktır ? 

Yargıtay HGK'nun önüne gelen bir olayda konu aynnlılı olarak tartışılmışlır.19 

Olayda Toprak Mahsulleri Ofısi (TMO), yabancı bir şirketle, 50.000 ton buğday 

alımı konusunda sözleşme yapmıştır. Satım bedelinin akreditifle ödenmesi 

kararlaştınlmıştır. Anc~ Maliye Bakanlığımn satın alınan buğdaya ihtiyaç 

bulunmadığı ve fiyatların çok pahalı olduğu gerekçeleri ile döviz tahsis etmemesi 

sonucu, TMO akreditif açtıramamış, bunun üzerine satıcı firma temenüd 

hükümlerinden hareketle TMO'ne karşı tazminat davası açmıştır. Davada TMO 

temel iki gerekçeye dayanmaktadır. Bunlardan ilki; akreditifi açacak, açılmasına 

izin verecek makamın (Maliye Bakanlığı) başka olduğ~ sö:deşmede de ödemenin 

akreditifin açılması şartına bağlı bulunduğu, bunun DK. · mad.149 anlamında 

geciktirici bir şart teşkil ettiği ve bu şartın gerçekleşmediği, ikincisi ise; mevzuat 

gereğince döviz tahsisilerinin Bakanlık tarafından yapıldığı, bu halin ise BK.nun 

117. maddesindeki imkansızlık durumunu doğurduğudur. Dosya düzeltme istemi 

ile HGK'nun önüne geldiğinde, Yüksek Mahkeme aşağıda.ki gerekçelerle ve haklı 

olarak davalının imkansızlık savunmasını yerinde görmemiştir: " .. HK. m.117 

anlamında bir imkansızlığın varhğmın kabul edilebilmesi için, üç koşulun birlikte 

var olması gerekmektc:dic. Bunlar imkaruıızlığı doğuran olay veya durumun 

sonradan meydana çıkması, bunun önceden tahmin edilemez ve önlenemez olması, 

bu imkansızlığın doğumuna borçlunun kendi f'ıili (.kusuru) ile sebebiyet vermemiş 

bulunması koşullarıdır ...... Maliye Bakanlığı'nın bu yetkisi sözleşmenin yapıldığı 

tarihte de vardı> ifa zamanında da mevcuttu; .. O halde. olayda sonradan çıkmış bir 

imkansızlıktan söz etmek olanaksızdır. . .. Maliye Bakantığı•ının döviz tahsis 

etmemesi beklenmeyen bir hadise olarak da nitelendirilemez. ..davalı Ttlrk 

Mevzuatını ve özellikle Maliye Bakanhğı'ının döviz tahsis etme veya etmeme 

hususundaki yelkilcrini herk.eslen iyi bilmesi ve basirelli ve ledbirli bir lacir olarak 

davranması gereken davalı TMO, Dakanhğın yetkisini kullanarak 'döviz tahsis 

etmeyebileceğini dtişiinmek ve sözleşmeye ona göre hükiim koymak durumundadır . 

. . Maliye Bakanlığı'nın döviz tahsis etmemesi bir imkansızlık olarak kabul edilse 

dahi. bu imkansızlığın doğumuna davalı TMO kendi fiiliyle(kusuruyla) sebebiyet 

venniştir. Şöyle ki yukarıda değinildiği gibi, Türk ithalat rejimi ve Maliye 

79 HGK, E.1984/11'-139, K.19841426, YKD C: XI, .1.3, s.320-330; Kararla ilgili olarak ayzwa b.kz. Yaşar 
Xaraya4m. Hukuki Mütalaalar il, s.41 vd. 
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Bakanhğı'mn döviz tahsis edip etmeme hususundaki yetkilerini bilen davalı .. , buna 

karşı gerekli ledbirleri alabilir, daha önceki sözleşmelerde olduğu gibi döm 

tahsisini daha önce yaptırabilir veya hiç olmazsa daha sonraki sözleşmede yaptığı 

gibi, ithalatı yetkili merciin döviz tahsis şartına bağlayabilirdi." 

Kanaatimizce, akreditif işlemine özgü olarak ifa imkansızlığı hali olarak kabul 

edilen yukarıdaki örneklerin bu kapsamd4 değerlendirilebilmesi için, prensip 

kararda yer verilen her üç koşulu da taşıması gerekir. Bu takdirde alıcının satıcıya 

karşı tazmin mükellefiyeti söz konusu olmayacaktır. Ancak, akreditifm 

açılmasındaki imkansızlık halinin akreditif amirine tahmil edilebilen bir sebebe 

binaen gerçekleşmesi89• bu sonucun gerçekleşmesinde kusurunun bulunması, 
sözleşmenin yapıldığı sırada alıcının hukuki engelleri biliyor veya bilmesi 

gerekiyorsa, salıcıya(lehlar) kartı akreditifin açılmaması dolayısıyla, BK. mad 96 

htikmü gereği sorumlu olacaktır. 81 

İfa imkansızlığının akrc:ditife fü::gü önemli bir diğer sonucu ise; ba;a somut 

imkansızlık hallerinin, sonuçlarını sadece akreditif klozu ile ilgili olarak 

doğurmasıdır. az örneğin, alıcının, akreditif açııracak bankayı bulaıruıması veya 

döviz tahsisi için gere~ izni alamaması s'{beplerine binaen akreditifi açtmnak 

borcunu yerine getirememesi durumunda, BK. mad.117 hükmü. gereği, lehtann 

belgeleri ibraz ve mallan göndermek borcu da ortadan kalkacaktır. 83 Buna karşılık 
satıcının, temel ilişkiyi ayakta tutmak suretiyle satım konusu mallan göndermesi ve 

bedelin ödenmesini talep etmesi de mümkündür. 84 Ancak, bu halde ödeme, 

akreditif yolu ile değil, normal bir salını akdinde bedelin ifasına ilişkin hükümlere 

tabi olacaktır. Satıcının bu yönde bir talebine akreditif amirinin karşı çıkması ve 

ifayı herhangi bir şekilde engellemesi veya semeni ödemek.ten kaçınması, objektif 

iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil edecektir. Böyle bir halde özellikle alıcı da temel 

ilişkiyi devam ettirmek isteyebilecektir. Zira, bu durumda, akdin ifa.c;mda öncelikle 

akreditif amirinin çıkan bulunmaktadır. Akreditif amirinin böyle bir talepte 

80 

81 

81 

Akreditif açacak bankanın bulunamaması buna örnektir. 

Alınan hukukunda~ farklı kanun maddelerine dayanmak suretiyle ayru yönde Canarts, 
Bank.vertragsrecht,. N .1054 sonda. 

Açık olmamakla birlikte aksi görüş Schae"e', s.62,74. Ancak yazarın genel açıklaması bu 
görüşüne aykınlık oluştunnaktadır. 

Lllcke, s.57. 

İlgili bir karar için bkz: RGZ 92,s. 225 vd. ve özellikle s.226.; Aynca bkz: RGZ 91,s.47. 
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bulunmak hakkı olmakla birlikte, bu, aynı zamanda alıcı için bir mükellefiyet 

nileliğinde değildir. F akal, salıcının bunu kabul elmiş olması halinde, akreditif şartı 

dışında normal bir satım akdine ilişkin hükümler geçerli olacaktır. Ancak, bu halde 

ahcının, satını bedelini önceden ödeme mükellefiyetinin devam edip etmediği 

tartışmalı bulunmaktadır. 85 

b} İfada Gecikme ve Borçlu Temerrüdü 

aa) Akredilifın a<o:ılması borcunda temerrüd 

Alıcı, temel ilişki dolayısıyla kendisine yüklenen akreditifi açtırmak yükümünü 

sürc.tsi içeruinde yerine getirmediği takdirde, temerrüde düşecektir. Temerrüde 

düşülmesinde alıcının bizzat kendi fıilinin veya işleme katılan muhabir bankanın 

kusurunun ohrulsı arasında, alıcının lehtara karşı sorumluluğu b~dan fark 

bulunmamaktadır. Son halde, alıcı, bizzat kendi kusuru olmasa bile, satıcının 

zararlarını tazmin etmek yülct1ın.lillüğtı altındadır.86 Ancak alıcı, banka ile 

aralarındaki sözleşmenin ihlali dolayısıyla bankadan müsbet zarannı talep 
edebilecektir. 

Kural olarak, temerı1ldtın gerçekleşmesi ve buna bağlı şartlar, genel ho.ktımlere 

bağlı olarak değerlendirilecektir. 81 Akreditif için bir vade tayin edilmiş olup 
olmamasına göre, lehtann ihbarı veya böyle bir ihbara gerek olmaksızın mücerret 

vadenin sona c:rmc:si ile birlikte:, alıcı lc:merrüde düşc:cc:ktir (BK. mad. 1O1 ). Ancak, 

kararlaştınlan vadenin DK. mad.107 f. 3 anlamında kesin bir vade olarak 

yorumlanması halinde, ihbara gerek olmadığı gibi, aynca ilk ilci halden farkh 

olarak, ek bir süre tanımak konusunda lehtann bir yilkiimUllüğti 

bulunmamaktadır18. Bu durumda lehtar temerrtide bağlı sonuçlan doğrudan 
kullanılabilme hakkını haiz olacktır. Buna göre lehtar, akitten hemen( 107 /3) veya 

87 

Sclıu"er, bu halde de alıcının bedeli önceden ödeme mükellefiyetinin devam ettiği 
görüşündedir(s.73174). Aynı yönde Canarlı, Bankvertragsrecht, N.1054. ; Aksi görüş. 
Zahn/Eberdlng!EhrUch, N.2/22.; Schlegelberger/Hefermehl, N.248. 

SclılJnJ.e, Missbrauc~ 79(1983), s.54.; TeldnoJp, § 40 N.44 

Burada temeniid konusu akreditifle ilgili olduğu ölçüde açıklanacaktır . 

BGE 103 il 106. 
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tayin edilen sürenin sonunda caymak suretiyle 89 akdin ifa edilmemesi sebebiyle 

doğabilecek arar ve ziyanın tazminini talep edecek yahut akdin ifasını talep 

etmekle birlikte, gecikme sebebiyle doğan zarar ve ziyanı isteyebilecektir. 

BK. mad.106 ve mad.107 f.3 hükümleri yanında BK. mad.211 hükmü gerc:ği 

alacaklı sıfatı ile lehtar, borçlunun temerrüdü durumunda, aynca bir süre tayinine 

gerek kalmaksızın96, akitten dönmek suretiyte91 menfi za.rannın tazminini talep 

edebileceği gibi, akdin sair şartlarının yerine getirilmiş olması durumunda akdin 

ifasını talep yanında, mO.Sbet zararlannın karşılanmasını da i'jteyebilmelidir. 92 

Satıcı, anılan hO.ktimlerden herhangi birine dayanmak konusunda tamamen 

serbesttir. Satıcının BK. mad.711 htikmiinden vazgeçerek BK.106 hükmüne 

dayanması halinde, menfi veya miisbet zaranrun hesaplanmasında, gerekli şartların 

bulunması koşulu ile, BK. mad.212 hükmDnt\n de uygulanabilmesi gerekir.93 

Akreditifi açtırma borcunun süresinde ve/veya kararlaştınlan içerikte ifa 

edilmemesinin sonuçlan, lehtann dayandığı madde hnkmi\ne göre BK. mad. l 06 ve 

mad.211 de öngörülenlerle sınırlı bulunmaktadır. Bunların dışında bir talep, 

özellikle icra yolu ile önceden ödemenin sağlanması imkanı yoklur. Zira önceden 

ifa yükibntı sadece akreditifin açılması hali ile sınırlıdır. Aynı şekilde, akreditifin 

açılması halinin önceden ödeme anlamına gelmemesi sebebiyle (BGE 4 5 II 3 50), 

89 

91 

9.? 

Scltae"u, asli edim borcunun ifası ile ilgili değerlendirmesinde~ asli edimi hiç veya gereği 
gibi ifa edilmemesi veya yanlış ya da geç ifasına müsteniden alıcının akitten dönmesi ha
linde, buna ilişkin sonuçJarln temel ilişkinin ttımUne şamil olduğu ve akreditiften vazgeçerek 
satım akdinin ifasını talep edemeyeceği görüşündedir, (s.62, s.74). 

G""'8chi, Bemer KornlJlentar, Art.407 OR N.19 b. 

BGE 45 II 350. ~ Guggenheiırı, s.174 dipn.22.~ Schlnle, Missbrauch. SJZ 79 (1983) s.54.~ 
Ulrich, s.79.; Aksi görüş, Gafner, s.34.~ Ham Gigga, Bemer Kommentar. Kaut, Tausch. 
Schenkung, Band V/211, Art.184-215 OR, Bem 1979, Art.214 OR N.23 vd.; Weber, 
Einleitung und Vorbemerkungen zu Art.68-96 OR N.259!! 

Pierre Calvin, Kauf. Tausch. Schenkung, SPR Vll/l, s.53.~ Gigger, Bemer Kommentar, 
Art.214 N.42.; Ulrich, s .78 dipn.36 

Bodmu, alıcının akreditifin açtınlınası borcunda temerrüdü durumunda satım akdine ilişkin 
özel hükümlerin (BK.211 vd) değil. Borçlar Kanunu'un genel h1.ikümlerinin (BK.101 , 106) 
uygulanacağını ve bunun belgelerin süresinde ibrazı borcuna ilişkin olarak da geçerli 
bulunduğu görüşündedir, (s. 22, dipn.98). 
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temerrüd halinde, lehtann aynca önceden ve nakit olarak alıcıdan ödemeyi talep 

imkanı da bulunmamaktadır. 94 

bb) Belgelerin incelenmesi ve kabulünde temen11d 

Akreditif amiri, akreditifi açtırmak yanında aynca, lehtar tarafından ibraz edilen 

dokümanları incelemek 95 ve akreditif şartına uygun olınası koşulu ile kabul 

yükümlülüğü96 altındadır, (BK. mad.208). Bu yükümlülüğün ifası kural olarak 

işleme katılan akreditif bankası veya muhabir banka97 aracılığı ile 

gerçekleştirilmektedir. Dankarun belgelerin kabulünü haksız olarak reddetmesi 

halinde, lehtar iki şekilde davranabilecektir. Bunfardan ilki, lehtann mahkemeye 

müracaat etmek ve bankayı muhatap göstermek suretiyle belgelerin akreditif 

şarlanna uygım buhmduğunun tesbitini istemesidir. Diğer tarafta~ banka ile 

akreditif amiri arasındaki temsil ilişkisi sebebiyle, belgelerin banlca tarafından hak

sız olarak kabul edilmemesi durumunda, buna ilişkin sonuçlar doğrudan akreditif 

amiri üzerindedir. Akreditif amiri bu borcun alacaklısı durumundadır ve sözleşme 

şarllanna uygun belgelerin kabul ~dilmemesi durumunda alacaklı lemerrüdüne 

95 

96 

97 

Schaerrer. s.15.~ Ulrlc/ı, s.79/80. 

Akreditif işleminin sözkonusu olduğu satım akdinde, normal bir satım akdinden farklı 
olarak, malların teslimi önce belgelerin ibrazı ve kabultt, daha sonra malların bu belgelerin 
ibrazı karşılığında alınması şeklinde iki aşamada gerçekleşmektedir. Dolayısıyla burada, 
belgelerin banka tarafından vekil sıfatı ile ka,bulü ve neticede incelenmesi ile aynca akreditif 
amiri tarafindan kabul ve incelenmesi ayn ~temler olarak telakki edilmek gerekir. 

Burada sözkonusu edilen kabulün bir yüküm mü (Obliegenheit) yoksa bir borç mu (Schuld) 
olduğu hususu tartışmaya açıktu. Bunun ayırdedilmesi. özellikle aykırı davranılmasına 
bağlanan sonuçlar baımından önem arzetmektedir. Çünkü, kabulün borç olarak 
kararlaştırılmadığı dunimda satıcının temerrüde bağlı haklan kullanmasi imkanı yoktur. 
Kanaatimizce, akreditifin bildirilmesi veya teyidinde yer verilen şartlara uygun belgelerin 
ibraz edilmesi koşuluyla, kabul işlemi bir borçtur. Çünkü belgelerin kabulünün anlamı kural 
olarak akdin ifa edilmesidir ve buna binaen bedel lehtara ödenmektedir. 

Her iki kavramın anlamı ve buna bağlanan sonuçlarla ilgili olarak bkz: 
Gauch/Schluepllaeggl, N.92-94, 1489 vd.~ Kabul ve tesellüm kavramlan ile ilgili olarak; 
HalilArslanD, Ticari Bey, C I, 4.Bası, İstanbul 1955, s.516 vd. 

Muhabir bankanın işleme teyit bankası· sıfatı ile katılması ve neticede bağımsız bir ödeme 
borcu altına girmesi dolayısıyla, onun belgeleri kabul ve neticede incelemeyi haksız olarak 
reddetmesi halinde boı:9lu temerrüdüne düşecektir. Bu takdirde lehtann bankaya karşı BK. 
mad. i 06 vd. hükümleri gereği takipte bulunmak hakkı bulunmaktadır. 
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ilişkin sonuçlara katlanması gerekmektedir,(BK. mad.90 vd). 98 Belgelerin 

reddedilmesine: aynı zamanda bedelin ödenmemesi bağlı olduğu için, akreditif amiri 

aynı zamanda ve bu işlemJe birlikte borçlu temerı1ldilne de dtışmektedir. 99 Çün.kO, 

karşılıklı edimleri içeren bu sözleşmede belge ve mallann alacalchsı olan akreditif 

amiri, aym zamanda akreditif bedelini ödeme borçlusudur. Bu sebeple, alıcının 

aym zamanda BK. mad. 106 vd. ve mad.211 b.1,2 de öngöriilen borçlu 

temerriidiine ilişkin htikibnler gereği takip edilebilmesi imkanı da doğmaktadır.166 

Akreditif amirinin temerrtide düşmesinin en önemli sonuçlanndan biris~ malda 

meydana gelecek hasar, kaybolma vb. rizikoların bu andan itibaren alıcının 

üzerinde bulunmasıdır. 161 Ahcmın temerıildilne bağlı olarak genel hükümlerde 

öngörülen tevdi hakkı (BK. mad.91) veya mallan satarak satım bedelini tevdi 

im.kanı, akreditif işleminin Ö"-elliği gereği lehtar &ylBmdan amaca uygun olarak 

kullaılabilecek yollar değildir. Zira, mallan teslim etmeden akreditif konusu 

belgeleri temin lehtır açısından mümkibı olmadığı gibi; belgeler ibraz edildiğinde 

çoğu zaman satını konusu mallar gönderilmiş olacaktır. 162 

Yukarıda kısaca değinildiği üzere, akreditif konusu belgelerin, haksız olarak kabul 

edilmemesi durumun~ bankanın bildirimle birlikte lehtara karşı bulunduğu 

akreditif ytikl\mt\nü ifa etmemesi (havale ilişkisine kıyasla havaleyi kabul etmiş 

olması) ve alıcı da mallan kabul borçlannı yerine getirmemesi (temel ilişki gereği 

doğan borcu) sebebi ile temerrnde dt\şmektedirler . .Bu takdirde lehtar. akitten 

dönerek akdin ifa edilmemesi gereği doğan zararları tazmin veya akidin ifasını 

98 

99 

100 

101 

102 

SchiJnle, Missbrauch., SJZ 79 (1983) s .54.; Ulrlch,"s.83. 

Ulrlclı, borçlu temerrüdünün burada hemen gerçekleşmeyeceği, böyle bir temerrüdün ilk 
önce lehta.nn bunu bildirmesi ile (BK. mad.460) gerçekleşeceğini ifade etmektedir. Diğer bir 
ifade ile alıcının temerrüdüne ilişkin genel hükümlerde BK. mad.460 hükmüne bağlı olarak. 
değişiklik getirilmektedir. Buna göre. alıcı. belgelerin haksız olarak kabul edilmemesi işlemi 
ile doArodan alacaklı temerrüdline dfitmüştür . Ancak, aynı zamanda burada .bir borçlu te· 
merrüdü sözkonusu değildir. Bu aşamada lehtann direkt olarak akreditif amirine başvurması 
halinde BK. mad.458 f.2 de dÜZenlenen erteleme defi kendisine karşı kullanılabilecektir. 
Sözkonusu erteleme definin kalkması ve aynı zamanda akreditif amirinin borçlu 
temerrüdüne dü.ymesi ve munzam zararın (BK. mad. 1 OS) talebi ancak, bu bildirimi 
müteakiben sözkonusu olacaktlr, Ulriclı, s .84, 85. Havale hüklirnlerinde sözkonusu ihbara 
bağlanan sonuçlar için aynca bkz. Yal'UZ, s.323. 

Gafner, s.35 vd.; Sclıaener, s.72.; GulıVMerı/K1111uner, s.366 vd. 

Bu özellikle uluslararası satımlarda yer alan ve BK. 183 hükmüne aykırı düzenlemeleri 
ihtiva eden INCOTERMS klozlan açısından özellik arzetmektedir. 

Ulrlch, s.84. 
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taleple birlikte temerrüd sebebi ile doğan ı.ararlannı istemek hakkını haiz bu

lunmaktadır. Lehtar, bu lafoplerini akreditif yükümü gcm:ği bankaya veya temel 

ilişki gereği akreditif anUrine193 ya da müteselsil borçluluk kaideleri gereği her 

ikisine karşı dava ve/veya takip usulüyle kullan:ıbilecektir·194. 

Akreditifın açılmaması veya belgelerin kabul edilmemesi sebeblerinden biri ile 

alıcının temerrüde düşmesi ve ödemenin gerçekleştirilememesi neticesinde, temel 

ilişki tekrar hüküm ifade edecektir. Bu takdirde lehtar, belirli bir süre tanımak 

suretiyle temel ilişkinin ifasını, normal bir akdin ifasına ilişkin htiktımler 

çerçevesinde isteyebilecektir. Zira, tıpkı kıymetli evrak hukukunda olduğu gibi, 

akreditif alacağı temel ilişkiden doğan bedeli talep ha1dcmın yanında htıknm ifade 

etmektedir. Ancak, temel ilişkiden doğan bedelin talep imkanı, akreditifin geçerlilik 

süresince veya akreditif alacağının herhangi bir sebeble sona ermesi haline kadar 

durmuş bulunmaktadır .195 Kaldı ki akreditif konusu belgelerin tartışma konusu 

yapılmasına karşın, alıcının da lehtann akitten dönmemesinde menfaatinin 

bulunması çoğu zaman mümkün bulunmaktadır.106 

Il. Satıcının (Lehtar) Hak ve DorçLın 

Temel ~kide yer verilen akreditif klozu ile sadece: alıcı d~ğil, aynı zamanda .satıcı 

da yerine getirmekle mükellef olduğu asli veya feri nitelikte bir takım borçlar 

yüklenmekte, bazı haklann da sahibi olmaktadır. İki taraflı akitlerde, taraflardan 

birinin borcunun, kural olarak aynı zamanda diğer tarafın ona karşı ifasını 

isteyebileceği bir hak oluşturması sebebiyle, lehta.nn akreditif amirine karşı talepte 

bulunacağı haklar konusunda yukarıdaki açıklamalarımıza atıfta bulunmakla 

yetiniyoruz. Satıcının akit dolayısıyla doğan hak ve yüldlmlt11tUderini belirleyici 

olan, esas itibariyle Borçlar Kanunu'nda satım akdi ile ilgili özel ve genel 

hükümlerdir. Aşağıda sadece salıcının akreditif işlemi ile bağlanlıh olarak. ö:tellik 

JOJ Bunlardan bankanın takip edilmesi lehtar açısından daha güvenli bir yol oluşturmaktadır. 
104 

Sc/ıaerrer, s. 74.; Ulrlch, s.8.5. 

105 Gautschi, Semer Kommentar, Art.407 OR N.19 e.~ Liesecke, Neuere Theorie und Praxis, 
WM 1976, s.259. 



72 

arzedcn asli veya yan borçlan ana hatlan ile ve akreditife özgü problemler 

a~ıamdan incelenecektir. 

ı. Ma/Jann GIJnderilmesi ve Dokllmanlann i/Jrar.ı 

Akrediditif amirinin akreditifi açtırmak ve bunun yanında satım bedelini ödeme 

borcuna karşılık, ibrall zorunlu belgelerin akreditif şartında öngörülen kayıtlara 

uygun olarak ve süresinde akreditif amirine ibraz ile, satım konusu mallai-ın akit 

şarLlanna uygun olarak hazırlanması ve göndcnilmesi de lehtara asli borc; olarak 

yüklenmektedir. 

Belgel~ akreditif şartlarına uygun olarak ibra:a borcu, sadece akreditif amirine 

karşı olup, bankaya karşı değildir. Ancak akreditif amiri ile bankanın, akredtifm 

açılmasına ilişkin olarak v:ınnış olduklan anlaşmada aynı zamanda .alacaklının 

temel ilişkiden doğan haklarının bankaya devredilmesi konusunda da anlaşmış 

olmaları (BK. mad.162) halinde ise, bu borcun banka nezdinde ifa edilmesi 

gerekmektedir. Özellikle, bankanın yapılan bu ödemeye kısmen veya tamamen 

kredi veya avans olarak katılmış olması durumunda, alıcı ve satıcının, yapmış 

olduldan ek bir anlaşma ile değişik bir ödeme yolunu belirlemeleri mümkün 

değildir. Zira, bu lakdirde belgel~, bankanın lemin elmiş olduğu kredinin 

teminatını oluşturacakiır .1 fl7 

a) Belgeleri ibraz borcunun hukuki niteliği 

Akreditif lehtarının belgeleri ibraz ytUdlmOnt\n temel ilişkinin ifası zımnında asli 

mi, yoksa asli borcun ifasına yardım eden, bağımsız niteliği olmayan ve asli borçtan 

ayn dava da edilemeyen bir yan borç mu olduğu konusu larlışm.ahdır. Sur.unun 

önemi, ifa edilmemeye bağlı sonuçlann farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Zira 

bu yükümün salt yan borç olarak nitelenmesi halinde bu borca. aykın davranma, 

asli borcun gereği gibi ifa edilmemesi sonucunu doğuracak ve BK. 96 vd. 

hükümleri gereği akdin mfısbet ihlalinden kaynaklanan zarar ziyan tazminini 

sonuçlayacaktır.188 Oysa, bunun asli borç olarak nitelendirilmesi halinde, aykın 

107 
Ul.rlch. s.24 vd .• 127 vd .• el69 vd.~ Zahn/Eberding!Elırllch, N.2126. 

108 
S'cllilnle, Missbrauch, SIZ 79(1983) s.54.; Ulrlch, s.86, 87. 
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davranış akitten dönmede dahil, genel hükümlerde yer verilen diğer sonuçlara 

bağlanmış bulunmaktadır. 

aa) Asli borç görllşti 

Doktrinde baskın görüş, belgeleri tanzim ve ibraz yükümünün asli bir borç olduğu 

yönündedir. 109 Konu ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapan lJhich116• soruya 

verilen cevapta, temel iliş.ki gereği satıcının yerine getirmesi gereken borçlann 

gözönünde bulundurulması gerektiğini, böyJc:ce belgelerin ibrazı ile: bu borçlardan 

hangisinin ifası amacına ulaşıldı~ tesbit edilmiş olacağının belirtmektedir. 

Gerçektcm belgeler, özellikle mallann mülkilyc:tini tcmuıil eden konişmcmto veya 

diğer emtia senetleri vasıtası ile alıcı; mallar Ozerinde zilyetlik yanında aynca 

bunların miilkiyetini de doğrudan doğruya kazanmakta ve yine bunlann üçüncü 

şahıslara devir ve temliki neticesinde malların mülkiyetini devredebilmek imkanını 

haiz bulunmakta.dır. Bu sebeble belgelerin ibrazı BK. mad.182 de satıcının asli 

borcu olarak anılan mallann teslimi ve mülkiyetin devri borçlan ile doğrudan 

ilgilidir. Aynı şekilde emtia senedi niteliği bulunmayan diğer taşıma belgeleri 

de111, taşıma hukuku hükümleri gereğ4 taşıma konusu mala ilişkin hak sahipliğinin 
~balı veya bunlar üzerinde lasarruf imkam vb. konularda bir dizi anlam ifade 

etmektedirler. Du belgelerin teslimi ile birlikte mallan gönderen şahıs, bunlar üze

rinde tasarruf hakkını kaybetmekte ve bu hak belgeleri kabul eden kimseye, yani 

doğrudan akreditif bankasına geçmektedir. Bu ise, .MK. 892 de düzenlenen 

zilyedliğin teslimsiz iktisabı haline benzemektedir. 

109 

110 

111 

Bodmer, s .25.; Canaris, Bankvertragsreoht, N.1048.; GaJltschi, Bemer Kommentar, 
Art.407 OR N.19 d. ~Zahn/EberdJng!EhrUclı, N.2125. 

Ulrich, s.86 vd. 

Bunlar, kıymetli evrak vasfını haiz bulurunayan; ikinci kaptan makbuzu, hava 
konişmentosu, posta makbuzu, hamule senedi, nakliyeci makbuzu, sigorta belgeleri. fatura .. 
gibi belgelerdir. 
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bb) Yan borç görüşü 

Schaerrer, tarafından sawnulan diğer bir görüşe göre ise belgeleri ibraz değil, 

satını konusu malın teslimi asli borcu112 oluşturmaktadır. Belgeleri ibraz gerçekte 

dava edilemeyen f "1''i bir bor9 olup, bunun ifa edilmemesi veya k.ölü ifasına ilişkin 

sonuçlar sadece akreditif şartı ile alakalı bulunmakta, temel ilişkiyi oluşturan satım 

akdi ise bundan etkilenmemektedir. Ancak, bu halde lehtar akreditif bedelinin 

kendisine ödenmesini isteyemeyecektir. Böyle bir talep halinde ~endisine ödememe 

defi ileri sfuülebilecektir. Ayıu şekilde belgelerin ibraz edilmemesi, ancak asli borç 

olan malların gönderilmesi borcu ile bağlantılı olarak, ifa veya zarar ve ziyan 

tazmini talebini doğurabilecektir. Belgelerin ibraz edilmemesi ve açılan akreditifin 

kullanılmaması durumunda ise, böyle bir durum sözkonusu değildir. Bu halde 

fobi.ar bedelin akreditif yolu ile ödenmesini islemek hakkını kaybedecek ve f akal, 

aynı şekilde alıcı da akreditifin icrasını isteyemeyecektir. Fakat lehtann veya 

alacaklın.in temel ilişkiye rücu etmek · suretiyle akdin ifasını sonuçlandırmalm 

mümkiin bulunmaktadır. 113 

b) Değerlendirme. 

Kanaatimizce, lehtarın akreditif konusu belgelerin ibrazı ve· satım konusu malların 

gônderilrnesine ilişkin borçlan (yQk11mldlükleri). ahcının alcredititin açılması ve 

satım bedelini ödemesi ile belgelerin tesellümü borçlannm karşılığını teşkil et

mektedir (münasebeti mütekabile) ve asli borç niteliğini haiildirler. Asli borç 

kavramının kapsamı belirlenirken, DK.mad. 182 f. 1 de ifade edilen teslim ve 

millkiyeti nakil borçlannın114 geniş yoruma tabi tutulması ve ihraç şartını içeren 

sıruraşın satımlarda, bu borçların kapsam ve ifa şartlarının ayn ayn 

değerlendirilmesi gerekir. 

112 
Aksi görüş: Ulrich, s .90, dipn.81: Malların gönderilmesi yükümünün asli edim olarak ka
bulünün mesnetsiz olduğu~ zira, malların gönderilmesi işleminin doğru~ akreditif 
işleminden bağımsız olan temel iliş.ki ile bağlantılı bulunduğu görtiştindedir. 

JJJ 

114 

Schaerrer, s.77/78. Yazar buna pratik. bir gerekçe olarak da belge düzenine sıkı sıkıya 
bağlılık prensibni.n uygulamada olumsuz yansımasını göstermektedir. Bankalar çoğunlukla 
ibraz edilen belgeleri anlamsız ufak eksiklikler dolayısılyla reddedebilmektedirler. Böyle bir 
durumda belgeleri ibraz yükümünün her z.aman akitten dönülmesi için basit bir gerekçe 
oluşturacağı kesindir. 

Aynntılı bilgi için bkz: K e/Jer/LIJscher, Kau.frecht, s.12-16. 
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Ulriclı tarafından Gigger'e atıfla yapılan isabetli bir değerlendirmede, belgeleri 

ibraz borc~ asli edimle özdeş ve onu doğrudan lemin eden asli borç olarak 

nitelendirilmektedir.115 Gerçe~1en, akreditif ,şartında ibraz edilmesi gereken bel

geler arasında mallan temsil eden emtia senetlerine de yer verilmiş bulunulması ve 

daha sonra bunların ibraz edilmememesi veya eksile ibraz olunması durumunda, 

satım konusu mallar gönderilmiş bulunsa bile, akitten dönmek konusunda akreditif 

amirinin haklı sebebleri vardır. Zira mezkur emtia senetlerinin teslim edilmemesi 

durumunda, alıcı. kıymetli evrakın temsil ettiği mallar t\zerinde zilyetliği 

kazanamayacaktır. Dolayısıyla, lehtar satım akdi ile kendisine yüklenen satılan malı 

leslim ve mülkiyeli geçirme borylannı, mallan gönde~ olsa bile yerine ge~ 

bulunmamaktadır. Çtinlct\, bu halde mallar varma yerine ulaştığında, akreditif 

amirinin mevcut belgeler olmaksızın hak sahipliğini isbatla bu mallar üzerinde 

tasarruf imkanını kazanması sözkonusu olmayacaktır. Belirtil~n bu sebebe binaen 

alıcının, mallann gönderilmesi ve teslimi yanında belgelerin ibrazını da dava 

edebilmesi gerekir. 

Schae"er tarafından ileri sürülen; belgerde vaki çok ufak farklılıklara binaen 

bunların pratik gayelerle reddedilmesi neticesinin tüın akitten dönmek olmaması 

gerektiği şeklindeki gerekçe. tnmQyle haksız olmamakla birlikte, bunun neticesi 

lehtann bu borcunun yan bir yüküm olarak tanımlanması sonucunu da 

doğurmamalıdır. Bunun çözümü belge düz.enine ilişkin prensibin kapsam ve 

sınırlarının açıkbkla vizilmesine bağlı bulunmaktadır. Iltıtt\n kurallann ve hukuk 

kaidelerinin kötüye kullamlması ihtimali bulunduğu gibi, bu şekli prensibinde 

kötüye kullanılması da mümkündür. Tabii olarak bu kuralın belirtildiği şekilde 

amaca aykın olarak kullanılması halinde akreditif bankası ve akreditif amirinin 

sorumluluğu cihetine gidilebilecektir. 

Burada önemli bir sorun~ akreditif şartına yer veren uluslararası satım akitlerinde 

zilyetliğin temini ve mülkiyetin devri işlemlerinin hangi aşamada ve hangi işlemlerle 

gerçekleştiğinin açılchğa kavuşturulması oluşturmaktadır. Zilyetliğin teslimi 

bakımından üç safha düşünülebilecektir. Bunlar; malların komisyoncuya teslimi, 

belgelerin ibrazı yolu ile akreditifin çöz.ülmesi veya mallann alıcıya leslimidir. 

Taraflar aksini kararlaştırmadığı siirece veya aksine bir teamülün bulunmaması şartı 

llJ Ulrlclı, s.87." Nach treffender Umschreibung von Giger( Art.184 OR N.48) faelt in den 
Bereich der Hauptpflichten •jedes Handeln bzw. Verhalte, dass an sich zur direkten 
Verwirklichung der beiden Etappenziele der Vertragserfüllung (Besitz-oder Eigentums
verschaffung) Wie auch der Vertragsendziels (Besitz-und Eigentumsverschaffung)geignet 
ist." 
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ile kural; zilyetliğin, alıcının mallar üzerinde hakimiyetinin doğrudan sağlanmış 

olması halinde kazanılmasıdır. Ancak, MK. mad.893 de:, sal.mı konusu malların 

emtia senedine bağlanmış olması halinde, bir faraziyeye yer verilmiş ve mevcut 

kıymetli evrakın teslimi, o emtianın teslimine eş tutulmuştur. Bu sonuçla akreditif 

şartını içeren uluslararası satım akdinde ilgili konişmentonun alıcıya teslimi ile aynı 

zamanda zilyetlik de sağlanmış bulunmaktadır. Bu belgelerin akreditif veya teyit 

bankasına ulaştınlnuş olması da buna engel teşkil etmemektedir. Banlca belgeleri 

alıcının onayı ile almakta ve burada zilyetliğin teslimsiz iktisabı hali <.MK. 

mad.892) bulunmaktadır.116 

İsviçre-Türk hukukuna göre konişmento, satım konusu mah temsil etmekte ve mala 

ilişkin hak, kıymetli evraka özgü hükümler çerçevesinde şekillenmektedir. Medeni 

Kanunun 893. maddesinde teslim anlamında bir faraziyeye yer verilmekle birlikte, 

bunun gerçekte malların mülkiyetinin devri anlamına da gelip gelmediği hususu, 

zilyetliğin devrine .kıyasla daha fazla tartış.maya açıktır. Kanaatimizce, MK. 

mad. 893 de yer alan hüküm gereği işlemin malın mülkiyetinin devri olarak 

görfılmesi ve kıymetli evrakın devri ile mülkiyetinde devredildiğinin kabulü 

gerekir .117 

2. Satı.cınuı yan borçları 

Yukarıda belirtilen asli borçlanrun yanında lehtar aynca, akreditif'm açılmasından 

önce veya ifa aşamasında, akdin icrasına yönelik olarak yapmakla yüldlmlü olduğu 

btltfüı görevleri de yerine getirmelidir. Çilnkil o, akreditifın açılmasından önce veya 

icrası aşamasında, güven prensibi gereği, akreditifin açılması ve kullanılması 

zımnında bir takını yan yl\kt\mlüll\klerinde ifa borçlusudur. Bu yükfunlt\lükler çoğu 

zaman başlangıçta, akreditifin açılması için zorunlu olan bilgi ve açıklamaların 

yapılması ile sınırlı, sonralan ise daha \fOK sö:deşmeııin icrasına yönelik. ikinci 

116 Gigge,. Berner Komrnentar, Art.184 OR N.63.; Karl Hofstette,, Nachwirkende 
Nebenpflichten des schweizerischen Exportems nach Absendung und Bezahlung deı: Ware 
·? SJZ 87(199!), s.!72.; Ulrlclı, s.88. 

117 Meie,*Hayo1/von der c,one, § 38 N.53, Aynca N.16.; Emil Stlll'k, Bemer Kommentar, Der 
Beıitz, Bd.IV/3/l, Art. 919-941, 2. Aufl., Bern 1984, Art.925 ZGB N.20., Aynca Art.919 vd. 
N.20.; Ulrich, s.88 vd. 
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derecede yan borç niteliğinde olup, 118 asıl talep hakkının teminine yönelik olarak 

işlev görmektedirler. 

Akreditife özgü ikinci derecede borçlann başında açılan veya teyit edilen 

akrc:ditilin, bildirim veya teyidi müteakiben incelenmesi ve daha önce kararlaştırılan 

şartlara bir aykırılık sözkonusu ise bunlann gecikmeksizin banka ve özellikle 

akreditif amirine bildirilmesidir.119 Bu bildirimin yapılmamasının sonucu ise, 

akreditifin bildirilen şartlarda açılmış sayılması ve lehtann sonradan, akreditif 

amirinin önceden ifa )'l1kümliilüğ(lnü kararlaştınlan şartlara aykırı olarak· yerine 

getirdiğini id~ia etmesi imkanının ortadan kalkmasıdır. 

Tar aflara yUklenen yan y\1.kfımlülflklerin sayısını somut olayın özelliklerini dikkate 

alarak çoğaltmak her zaman mümükündür. örneğin bunların başında, akreditif 

sôzleşmesinin yapıldığı sırada bilinçli olarak boş bırakılan ve ibrazı gereken 
. ' . 

belgelerin türü, düzenlenmesi vb. hususlara ilişkin açık kalan noktalan bildirmek 

yükümü gelmektedir. Ayn<;a, 1ehıarm akreditif amirine karşı mükellef olduğu gem:l 

anlamda bir yan borç örneğini de, akreditifin anlaşmaya aykırı olarak 

kullanılmaması oluşturmaktadır. Bu borç hukuki niteliği itibariyle BK. mad.97 f.2 

de düzenlenen yapmama borcu niteliğindedir. Bu özellikle temel ilişkinin yokluk 

yeya iptal edilebilirlik sebeplerinden birisi ile ortadan kalkmış olması dunımunda 

sözkonusu olacaktır. Böyle bir durumda lehtann, akreditifın temel ilişkiden 

soyutluğu ilkesinden hareketle, bankadan, bedelin tediyesini talep etmesi objektif 

iyiniyet prensibine aykınhk. oluşturacaktır. Bu halde akreditif amirini lehtara karşı 

BK. mad.96 f.l hükmü gereği zarar ı.iyan lalep hakkı doğmakladır.128 

Bunun haricinde, mallann gönderilmesi ve bedelin bankadan tahsilini müteakiben, 

mallann mülkiyelini fifüm üzerine geçirmek. imkanı olmayan alıcının menfaatlerinin 

korunması veya bu işlemlere katılma anlamında bir yan borcun varlığı tartışmaya 

açıktır.121 Kural olarak, satım sözleşmelerinde zilyetliğin devri ve mülkiyetin 

118 

119 

12() 

ızı 

İşlemin icrasına katılma anlamında birinci ve ikinci derecede yan yüküm ve borç kavramı ile 
ilgili olarak ayrıntılı bilgi i9in bk.z: Glger, Berner Kommentar, Art.184 OR N.48., 112 vd. 
Ya7.ar, satıctntn yan yükümlerini ; aydınlatma, 1mnıma, meydana getinne, lcurtanna ve 
katılma gibi farklı gruplar ııltındn incelemekedir. 

Bodmer, s.113.; Slongo, s.21. 

Aynca bkz: Can.uJs, Bnnkvertragsrecht, N. l 064, l l 52.; Scblnle, Mis.sbrauch, SJZ 79 
(1983), s.54,57. 

Sorun ö7.e11i1cle Köne'T. Savaş1 s1ra!\mda Kuveytli ahctlann buhınamamaın veya mallan teslim 
alıımo.ması ile bnğlıuı.b.h olarak doğmuş ve uygulamada çıkan bu problemler yabancı 
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geçirilinesi ile birlikte satıcının borçlan sona ermekte ve bundan sonra borcun 

varlığına ilişkin genel bir hüküm de bulunmamaktadır. Ancak, uluslararası 

satımlarda ve özellikle malların emtia senetlerine bağlanmış olması halinde, 

bunların alıcıya veya yetkili kıldığı bankaya verilmesi yolu ile mülkiyetin devrinin 

gerçekleştirilmesine karşılık, satım akdine ilişkin nihai gaye, yani malların alıcının 

elinde olması fiili işlemi gerçekleşmiş değildir. Bu noktada satıcı bu nihai gayenin 

gerçekleşmesine kadar sorumlu olmaya devam edecektir. Özellikle malların temini 

için yapılması gerekenlerin yapılması ve aynca engeller varsa bunların da 

kaldırılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu noktada belirleyici olan, objektif 

iyiniyel ilkesidir .122 Objeklif iyiniyel ilkesi gereği, özellikle akreditif şarlımn yer 

aldığı ve bir ilişkiler yumağını oluşturan işlemin bdtthıü açısından, genel 

hükümlerden farklı olarak, maıiann fıili olarak alıcıya teslimine kadar işlemin 

icrasına katılma anlamında yan yükümleri de içermektedir. Çünkü, işleme alıcı ve 

satıcıdan başka banka, çoğunlukla komisyoncu ve ta.1ıyıcı da katılmaktadır. Burada 

taraflar ve tarafların yükümleri klasik satım akdinden f arkh olarak işlemin kesin 

olarak sonuçlanmasına kadar birbiriyle bağlantılı durumdadır. 12J Uolayısıyla, savaş 
vb. sebeplere binaen ahcııun bulunamaması veya sair bir sebebe binaen 

u1aştın1arnama.sı halinde, sonradan gerçekleşen bu nitelikli engellerin alıcıya arar 

vermemesi için, satıcı, gerekli koruma tedbirlerine katılmak şeklinde işleme katılan 

diğer kimselerle, özellikle komisyoncu ve satıcı ile birlikte hareket etmek yilkilmü 

altındadır. Buna aykırı davranış satıcının sorumluluğunu gerektirir. Aynca bunun 

BK. mad.183 hükmü ilede tenakuz teşkil eder bir niteliği bulunmamaktadır. Zira, 

burada sözkonusu edilen ve kural olarak abcı üzerinde olan riskler istisnai olup, her 

iki tarafa da yüklenemeyen nitelikte olanlarla alakalıdır .124 

literatürde inceleme konusu yapılmıştır. Bu konuda bkz: Ho/stener, K., SJZ 87 (1991), 
sJ71 vd.~ Micheal Ludow, Iraq lnvasion of Kuwait:P.ffect on Conıracts of UK Finns and 
Companies. Int. Busb Lawyer, Vol.18(1990) s.496 vd. 

122 Giger, Berner Kommentar, Art.184 OR N. 49 ve N.90. 

J2.f Eisemann/SchDtıe. s.63 vd. 

124 Ayrıntılı bir değerlendirme i9in bkz: Hoftettetu K., SJZ 87(1991), s.173 vd. ve özellikle 
s.l76. 
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J. Borç ve yllkllm/:lllilkkre aylanlıtın son11çlarL 

Akreditif klozu ile lehtara yüklenen borç ve yükümUllüklerin kötil ifası, hiç ifa 

edilmemesi veya süresi içerisinde ifa edilmemesine bağlı sonuçlan, doğal olarak 

ak.il hukukuna ilişkin genel hükümler belirlemek.ledir .115 Bu sonuylan aynnbh 

olarak açıklamak yerine, bilhassa akreditif işlemi ile bağlantılı olarak özellik 

arzeden, temerrüd hükümlerine değinmekle yetineceğiz. Temerrüde ilişkin bu 

açıklamadan önce, buna ilişkin sonuçların tesbitinde önem arzeden akreditifin 

geçerlik sfıresi, diğer bir ifade ile akreditif şartında mallann gönderilmesine ilişkin 

olarak belirtilen süreye verilen anlamın ne olması gerektiği üzerinde duracağız. 

a) Akreditifin bildirilmesinde öngörülen sürenin niteliği 

Birörnek Kurallarda, bütün akreditiflerin ödeme ve poJiçenin kabulfl için bir 

geçerlik süresine yer vermesi zorunluluğu getirilmiş ve bu husus akreditifin kurucu 

şartlarından kabul edilm.iştir .126 Bu anlamda muayyen bir vadeye yer verilmesinin 

önemli ilk sonucu temerrlid hükümlerinin uygulanabilmesi için aynca bir ihbarın 

yapılmasına ihtiyaç bulunmamasıdır (HK. mad.101 f.2). Diğer taraftan alıcının 

(lehtar) mevcut temerrüdüne bağlanan sonuçların ne olac~ başka bir deyişle 

lemerrüde iliıtkin hüküm ve burada yer alan scyimlik haklardan hangisinin 

kullanılat-ağı vadeye verilen anlamla yakından ilgili bulunmaktadır . Ilu noktada asıl 

önemli sorunu mevcut vadenin işlemi kesin vadeli bir işlem (Fixgeschaeft) yapıp 

yapmadığı oluşturmaktadır. İşlemin bu nitelikte olduğunun kabul edilmesi halinde 

satıcı yukarıda açıklandığı şekilde ihbar ve neticede ek bir süre tanımak zonmda 

olmaksızın akitten dönebilecektir. Böyle bir hakkın kullanılması bakımından aynca 

gecikmede alıcının kusurunun olup olmaması da önem arzetmemektedir. 

Kanaatimizce, bildirimde öngörülen ve a.kreditilm geçerlik süresini gösteren bu 

tarihe kesin bir vade ve işlemide kesin vadeli bir işlem olarak saymak imkanı 

125 

126 

Borçlann ifa edilmemesinin sonuçlan hakkında genel bir değerlendinne için bkz: OIUt.man, 
Borçlar Hukuku l, s.245 vd. 

Nomıal olarak ABK. mad.42 a hOkmU gereği bildirimde muayen bir geçerlik suresine yer 
verilmesi gerekmektedir. Vade olarak.ta niteleyebileceğimiz bu tarihe bildirimde veya teyitte 
yer verilmemiş bulunulması halinde ABK. mad.12 hükmü gereği. bağlayıcı bir akreditif 
bildirimi yerine lehtann geçici olarak bilgilendirilmesi anlamında bir işlem sözkonusu 
bulunmaktadır. 
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yoktur. 121 Herşcyden önce kesin vadeli bir işlemin sözkonusu olabilmesi için, 

bunun taraflarca aı;ıkça karalaştınlmış olması veya laraflann böyle bir işlemi 

kacalaştırdıklannın akdin yorumundan anlaşılması gerekir. Dildirimde aynca bir 

açıklama olmaksızın salt bir tarih olarak ifade edilen bu vadenin kesin bir vade 

sayılmaması için birden çok sebep bulunmaktadır. Şöyle ki; bu süreye kesin bir 

vade ve işleme de kesin vadeli bir işlem anlamı verildiği takdirde vade akdin önemli 

bir unsuru haline gelmektedir. Bu halde mevcut stıre kaydının her iki tacafca da 

kötUye kullanılması ihtimali bulunmaktadır. Zira kesin vadeli işlemler netice 

itibariyle radikal çözümleri öngören işlemler niteliğindedir. Örneğin, piyasadaki 

fiyal de~imlerini lehine gören alıcının, akreditif amirine ek bir süre lanımak ve 

ak.din ifasını temini sağlamak. yerine akitten dönmek yolunu tercih etmesi 

mümkündür. Diğer taraftan vadenin kesin bir va.de olarak yorumlanmam~ında 

satıcı açısından da fayda bulunmaktadır. Zira akreditif yolunun sürenin geçmesi ile 

takip edilememesi ve lehtann bedeli temel ın.,kiye binaen talep ediyor olına.~ı 

kendisi açısından büyük risk taşımaktadır.128 

Aym şekilde BK. mad. 187 hUkmünden hareketle de bu sürenin kesin bir vade 

olduğu sonucuna vanlamaz. 129 Akreditifin geçerlik st\resini öngören tarihin, b'iittin 

akreditif işlemini ve özellikle temel ilişkiyi kesin vadeli bir işlem haline getirdiği 

şeklindeki yorum akreditifm düzenlenmesindeki amaçla da bağdaşmaz.. Çünkü 

taraflar ödemenin akredilif yolu ile yapılmasını kararlaşlırmakla sadece bir ödeme 

ı~ b . . 1 d' J.IO usu unn enımsemış er ır . 

b) Satıcının temerrüdüne bağlı sonuçlar 

Lehtar, akreditif konusu belgeleri st\resi içerisinde ibraz etmemekle veya eksik ve 

hatalı ibraz etmekle, öncelikle satım bedelinin akreditif yolu ile ödenmesini talep 

127 Canaris, Bank.vertragsrech~ N.1051 ~ Sclıaerrer, s.74~ Ul.rich.~ Aksi görüş: Erdoğan GiJler, 
Belgeli Akreditifin Hukuki Mahiyeti ve Yar~tayın Bir İçtihadı. Batider 1968, C.IV, S.4, 
s.657 vd.~ Nle/sen, BuB 51270.; Schilnle, Missbrauch, SJZ 79 (1983) s . .54. 

128 Ul.rich, s.94. 

129 Zira bu maddede sadece bir kesin vadeli işlem karinesine yer verihniş bulunmaktadır. 

1.10 

Ancak taraf irademlerinin bu karineye uymaması halinde BK.187 hükmü 
uygularunayacaktır. 

Schturrer, s.75. 
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hakkını kaybedecektir. Böylece bedeli talep hakkı ancak temel iliş.kiden hareketle 

ve genel hükümlerde yer verilen kurallara göre 1.alep edilebilir bir niteliğe 

dönüşmektedir. Dorcun ifa edilmemesinde Jehtann bizzat kusurlu olması temel 

ilişkiye binaen bedeli talep ha.kkıru engeller niteliktedir. Bu nokua<b alıcının zarar 

ziyan tazmini talebi saklı bulunmaktadır. 

Lehtar, akreditif şartı ile .kendisine tahmil edilen belgeleri ibraz borcunu yukan<b 

belirtilen süre içerisinde ibraz etmemekle aym zamanda ifada da gecikmiş 

dunımdadır. Leht.ann bu gecikmesine, gerekli şartların bulunması koşulu ile 

alacaklı veya borçlu temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Belgeleri ibraz borcunda 

temerrtld, aynca lehtann btıytllc ihtimalle satım konusu mallan göndenne borcunu 

da hiç veya gereği gibi yerine getirmediğini göstermektedir. Bu sebebledir ki belge· 

leri ibraz borcunun ifa edilmemesi, neHce itibariyle lehlann akreditif amiri ve 

banka ile olan hütt\n ili~kilerini de kapsayıcı niteliktedir. Dolayısıyla ibraz borcunda 

temerrüd kural olarak BK. mad.106 hükmii ile diğer özel hiUdb:nlerin uygulanması 

sonucunu doğurur. Bu çerçevede satıcı öncelikle zarar ziyan tazmini ile 

mükelleftir. Aynca, alıcının malların gönderilmemesi ve/veya belgelerin ibraz 

edilmemesi sebeplerine binaen, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa 
edilmemesinden bahisle sözleşmeden dönmesi im.kam da vardtt. JJJ 

Bu noktada özellik arzeden ve incelenmesi gereken özel hüküm örneğini ticari 

satımlarda132 satıcının temerrodüne ilişkin .BK.mad. 187 hükmü 

olUfturmaktadır. 133 Burada ticari satımlara özgü olarak ilci karineye yer verilmiştir. 
Bunlardan ilki, ticari muamelelerde tc:ıslim veya malların gönderilm~i ivin bir 

sürenin (Versendungstermin) tayin edilmiş olması ·halinde kesin vadeli bir işlem 

bulunmaktadır. Bunun anlamı ise alıcının temeniid sebebiyle BK. mad. l 06 da yer 

alan seçimlik haklan kullanabilmek için aynca uygun bir mehil tayini zorunda 

olmamasıdır. İkincisi i4Je, alıcının t.eslim talebinden vazgeçerek ifanın yerine 

getirilmemesi sebebiyle tazminat talep edebileceği karinesidir. Alıcı bu sonuçtan 

131 

132 

133 

Milletlerarası mal satınıuu düzenleyen 1980 tarihli Viyana Anlaşmasında da, malların 
gönderilmemesi (mad.49a) veya belgelerin stı.resinde ibraz edilmemesi (mad.47 ve 49 b) 
sözleşmeden dönme sebepleri olarak görülmüşttir. 

Ticari satım kavramı içerik olarak TK.m.3 hükmünde yer verilen kıstas içerisinde tesbit 
edilecektir. 

Ticari satımlarda temerrüd hükümleri ile ilsili olarak aynca bkz: Olgaç, Senal, Ticari 
satışlarda satıcının malı teslim botcunu yerine getirmesinin sonucu, tazminatla 
sorumluluğun ve zararın hesabındaki usuller, Batider, C.2, S.3(!964), s.349 vd. 
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kurtulmak ve ifayı talep etmek istiyorsa bu hususu derhal (unvezüglich) satıcıya 

bildirmek zorundadır. Bunun anlamı akreditifm geçerlik sün::sinin uzaması ve 

akreditife ilişkin hak ve yüJdimlülülderin aynen devam etmesidir. 114 

Somut olayda diğer bir ihtimalde, lehlann satım konusu mallan akte uygun olarak 

göndermekle birlikte çeşitli sebeplerle belgeleri ibrazda gecikmiş ve bedeli tahsil 

edememiş olmasıdır. 135 Böyle bir durumda akreditif süresinin uzatılarak Jeht.ara 

belgeleri süresinde ibraz imkanı tanınmadığı takdirde> bedelin akreditif yolu ile 

talep edilmesi mfünkün olmayacaktır. Bu durumda temel iliş.ki gereği bedelin t.alep 

edilmesi mün_ıkündür. Çünkü, abcı bu ilişkiye binaen bedeli ifa borçlusu olmaya 

devam etmektedir. 

135 

Glllllschl, Bemer Kommentar, Art.407 OR, N.19d.; Uülch, s. 91,92. 

Mallann akde uygun olarak gönderilmesi ve belgelerin de süresinde ibraz edilmesine karşın. 
bazı ufak eksiklere binaen bu dokümanların belge düzeneni ilişkin preruıiplerden hareketle 
reddedilmiş ve bu arada bunların giderilerek tektar sunulmasına. kadar vadenin geçirilmiş 
olmasında durum böyledir, örneği Ulrlch, s.92, dipn.90 da zikretmektedir. 
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Üçüncü Bölüm 

BANKA lLE LEHTAR ARASINDA ÖDEME 1L1ŞK1S1NlN 
KURULMASI 

§ 7. ÖDEivffi TALEBİNİN DOGUMU 

l. Akreditifin Açılması veya ·reyidinden önce Lehtann Hukuki Durumu 

1. K11ral. olarak, b11 tıfamada banka ile lelllal' tll'asuıda akdi. bir borç ilifkisi 

yoktur. 

Akreditif müessesesini havaleye ilişkin hükümlere kıyasla açıklayan görüşler 

dikkate ahndığında1; ôdeme ilişkisi (havale ilişkisi) olarak adlandırılan gerçek 

akreditif ilişkisini kuran, akreditifin açıldığının bildirilmesi2 veya teyidinden önce, 

lehtar il~ amir veya leyil bankası arasında sözleşmesel anlamda hak ve borç 

doğuran hukuki bir bağlantı, k'Ul'al olarak, mevcut değildir.·f Dunun tabii sonucu 

olarak, ihracatçı sıfatıyla lehtar, bu aşamada akreditif bankasına karşı belgelerin ka

bulü ile birlikte ödemenin yapılmasını talep hakkını haiz bulunmamaktadır. Gerçi 

akreditifin açılmasından önce temel ilişkinin tarafları arasında yapılan anlaşma ile 

ihracatçı lehine bir akreditifin açılması şartına yer verilmiştir ve bu şarta binaen 

lehtar, ihracatçı sıfatıyla akreditifin açılmasını talep edebilecektir. Ancak, bu talep 

akreditif işlemi ile alakalı olmayıp, temel ilişkinin tarafı olmaları sebebiyle doğru· 

dan ilhalal9ı/alıcı sıfalını haiz bulunan akreditif amirine karşıdır.4 Yine aynı şekilde 

Glllllıchi, Bemer Kom,mentar, Art.407 OR, N.2a ve orada anılanlar. "Lehtann ödemeyi 
talep hakkını kazanıp kazanmadığı ve ne zaman ku.andığı hususları. havale hükümlerine 
göre belirlenecektir." 

Bildirimden kasıt ödeme ilişkisinin kurulmasına yönelik irade beyanıdır. Anılan sebeple 
sadece bilgi verme amacını güden açıklama akreditifin ön ihban kavramı ile ifade edilmiştir. 
Aynca bk.z. § 7 II, 1 ·b. 

JJecker, Berner Kommentar, Art.468 OR N.1,2.; JJodnıer, s.33~ SclılJlıle, Bank und 
Börsenrecht, s.123.; Tekinalp,§ 40 N 77.; BG.E 42 ll 59, 54 il 176 vd. 

Bu konuda havale ile ilgili olarak bk.z: Gautschl, Bemer Kommentar, Art.466 OR N.lb: 
Havale bor9lanmas1 anlamında bir yiiküınlülük sadece havale edene karşı olup, havale 
lehtanıun dava edebileceği anlamda bir hak, kabul işleminden önce sözkonusu değildir. 
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banka ile akreditif amiri arasındaki akreditif şartım da içeren sözleşmenin, üçüncü 

kişi lehine: sözleşme (BK. mad.111 l veya beruc:ri bir hukuki ilişki şeklinde: 
nitelendirmek suretiyle ödemenin talep edilmesi de mümkün değildir. 6 

Akrc:ditifıcm doğan bedeli tahsil edebilmek imlummın bankaya karşı kullanılabilmesi 

için, akreditif bankasının bizzat veya muhabir banka aracılığı ile, ödeme ilişkisi 

olarak adlandırdığımız gerçek akreditif ilişkisini sonuçlayan ve ödemenin kapsamı 

ve şartlannı belirleyen özel bir yüldlm11llük açıklaması, yahut teyit bankasının teyidi 

mecburiyeti bulunmaktadır. 1 Aynca yılldlmlOlök açıklamasının içeriğini belirleyen 

ve bildirim ve/veya teyitten önce akreditifin icrasına yönelik yapılan işlemler de bu 

aşamada lehtara. bankaya karşı ileri sürülebilecek bir talep hakkı sağlamamaktadır. 

Bu sebeple ahcı ile satıcı arasında, ödemenin akreditif yolu ile yapılacağı 

konusunda bir anlaşmanın yapılması veya işlemin icrasına maluf olarak karşılığın 

bankanın kredisi veya bizzat ithalatçı tarafından banka nezdinde temini' de aksine 

Üçüncü kişi lehine sözleşme ile belgeli akreditif nrıısmda önemli benzerlikler mevcuttur. 
Ancak. özellikle şu iki husus akreditif işleminin üçüncü kişi lehine sözleşme olarak 
kabulünü kesin şekilde engeller. Bunlardan il.ki, akreditifin üçüncü kişi lehine sözlefmeye 
ilişkin hükme (RK. l l 1) tabi olma.•n dunımunda defi ıuntr1andırmaınnm ka1kma.•ndır. Runnn 
kabul edilmesi halinde, lehtann bedeli hiç elde edememesi tehlikesinin bulunduğu ortadadır. 
İkincisi ve asıl önemlisini ise, lehtann bankaya karşı ödeme talebinin doğumu ile ilgili fark 
oluşturmaktadır. Akreditifle lehtann bu hakkı ilk önce akreditifin amir banka veya muhabir 
hankacıı. bildirimi veya teyit hankasmm teyit işlemi ile birlikte doğarken, üçüncü kişi lehine 
sözleşme sayılmıısı durumwı~ böyle bir talep hakla alıcı ile bıınkıı o.rıısındaki u.ktin geçerli 
şekilde kurulması ile doğacaktır. Dolayısıyla üçüncü şahıs lehine sözleşmeyle birlikte, lehine 
sözleşme yapılan kimse alacaklı sıfatını kazanmaktadır. Halbuki akreditifte banka ile 
akreditif amiri araınndaki anıa.,ma, hatta paranm bankaya yat1"1m1ş hulunmaın lehtarı 
alııcaklı duruma getinneyecektiı. Aynca eklenmesi gereken önemli bir diğer farkı da; üçtı.ncü 
kişi lehine sözleşmede taahhütte bulunan kendi borcunu ifa ederken, akreditif işleminde 
banka, alıCı ile aralarındaki sözleşmese! ilişkiye dayanarak semen borcunu ifa etmektedir. 

Cana7is, Bıınkvertmgsrecht, N.981.; IVeber, Einleitung und Vorbemerkungen zu Art.68-96 
OR, N.227.; Av.TulU'IAEacher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, 
Band II, Zürich 1984. s.243, özellikle N.41. 

Teyit bıınkasınm teyit işleminin akreditif bıınkasının bizznt veya muhabir bıınka ıımcılığı ile 
bildirimi işleminden kesin bir biçimde ayırdedilmesi gerekir. Teyit işlemi ile her ne kadar 
teyit bankası aynen akreditif bankası gibi sorumlu olmakta ise de, buradaki sorumluluk ilk 
banlcanm ı:ıonımluhığundan t.amamen hağımı:ı17. ve ona ek bir sonımhıhılctıır . Nitekim işlemi 
havale ilişkisi olaruk açıklayunlnr, teyidi havalenin ihtirazi kııyıt ileri sürmeksizin kabulü 
olarak görürken, bizimde katıldığımız ve işlemi sözleşmesel ilişki kapsamında değerlendiren 
görüşte, teyit maddi anlamda soyut bir taahhüt olarak kabul edilmektedir. Aynca bkz. § 8,. 
TT, ~ . 

Elllmel.ler, Akreditif, s.636.; Gautscid, Berner Kommentar, Art.466 OR, N.l.d.~ Alman 
hukukunda, Canarls, Bankvertragsrecht, N.981. Yazar, ciro sözleşmesine (Girovertrags
r11r.ht) ili!}kin hükümlerin ktya.'l yolu ile de olsa hııraya uygu1anamayacağım, bedelin banka 
nezdinde tem.in edilmiş olmasının dıı bunu değiştirmediAi görüşündedir. Ayru yönde, BGE 
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bir değerlendirmeyi gerekti.mıemektedir. 9 Tüm bu işlemler akreditifin icrası anla

mında önemli bir yeri haiz olmakla birlikle, ger~ekle akreditif klozuna yer verilmesi 

ve buna dayalı akreditif emri veya karşılığın bankada bulundurulmasından amaç 

doğrudan lehtara bir talep hakkı temini değildir. Nitekim lehtann bu tllr ilişkilerden 

yararlanması imkanı Birörnek Kuralların 3b. maddesi (ABK. 1983/mad.6) hükmü 

ile tümden kapatılmış bulunmaktadır. Buna göre leht~ bankalar arasında veya 

akreditif amiri ile banka arasındaki mevcut olan akdi ilişlcilere dayanarak; 

akreditifin açılması ve neticede ödemenin nakit, poliçenin kabulü veya iştiraı 

yollarından biri ile yapılması yönündeki akit hükümlerinden hareketle, doğrudan 

bankadan talep hakkı södonusu değildir. JO 

2. Bankanın bilgi verme ve iJuu. etme yllldlmll sor11n11 

Akreditifin bildirimi ve/veya teyidinden önce banka ile lehtar arasında, bu anlamda 

hak ve borç doğuran akd1 bir ilişkinin yolduğu, gerçekte lehtann bankaya karşı hiç 

bir şekilde talep hakkının doğmayacağı anlamında değildir. Nitekim bankanın, 

bizzal akreditif işlcınıinden doğmayan, ancak. "davranış yülümleri"JJ rrerçevesinde 

genel anlamda bir soruİnluluğunun olup olmadığı tartışmaya açık bulunmaktadır. 

Bu noktada özellikle akreditif amirinin başta ödeme gücil olmak üzere, genel 

anlamda ticari ilişkileri ve özel olarakta akreditif işlemi ile bağlantılı olarak lehtarı 

'S 11 350 "Bedelin önceden banka nezdinde depo edilmiş olması bir ön ödeme 
yükümliilüğii göstermez. bu sadece paranın hazır tutulmasL anlamına gelir." Yargıt4y 11. 
HD. 4.7.198() tarih ııe E.J185, X.3644 sayılı kanınnda, hatalı olarak akreditif açan 
bankanın akreditif bedelini muhabire göndeımesi halinde, muhabir bankanın ödeme 
yükümlülüğü olduğu sonucuna varmıştır. Oysa muhabir banlta teyit banltası olmadığı 
sürece, vadesinde ib~ edilen belgeleri incelemek ve neticede ödeme konusunda bir 
yükümlülük altında değildir. Bu ödeme çoğu zaman amir banka tarafindan veya görevli bir 
bankaca incelenmesi neticesinde verilen onayla gerçekleştirilmektedir, (Karar Gönen Eril. 
Açıklanıalı·İctihatlı Türk Ticaret Kanunu, C 1, Ticari İşletme ve Şirketler, Ankara 1987, s.232 
vd. zikredilmektedir). 

Benzer bir durum kambiyo hukukunda poliçe ve çek münasebetinde de sözkonusudur. 
Örneğin, ifa amacı ile verilen bir çekin banka tarafindan ödenmemesi durumun~ karşılık 
banka nezdinde bulunsa bile. lehtar bu aşamada bankayı dava etmek hakkını haiz değildir. 
Bu halde o sadece cirantalara veya keşideciye rüc:u edebilecektir, 

10 Meier-Ha,oıtvon der Crone, §.31 N.74. 

Ti Kavramla ilgili olarak bkz. :Ccınarls, Bankvertragsrecht, N.12.; TeklnaJp. § 37 N 1 vd. 
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ikaz etıne ve bilgi verme yükümü sorununun açıklığa kavuşturulması gerekir.12 

Sorun, Alınan Federal 1\llahkemesi'nde akrediı.ifle bağlantılı bir olaya biruum 

tartışma konusu yapılmıştır.13 Federal Mahkeme kararında; bankanın, akreditifin 

bildirilmesi veya teyidi ile bizzat ödeme yükümü altına girdiğini ve bu sebeple 

davalı bankanın, aynca akreditif amirinin malvarlığı durumu ile bilgi vermek 

ytikftmü bulunmadığını ifade etmektedir. Aynca, kararda vurgulanan bir diğer 

önemli hususta; alıcının talimatı üzerine muayyen bir akreditif açıldığında 

bankanın. alıcının malvarlığı durumu ve ödeme kabiliyeti hakkında bir görtinüş 

uyandırmış sayılamayacağıdır. Federal Mahkeme neticede somut olayda; amirin 

hukuki durumunun lehlar ayısından bu yC:ryevede önem ar:telmediği, bankanın, ikaz 

etme ve bilgi verme anlamında davranış yükümlülüklerine aykırı davrandığından 

bahisle sorumlu tutulamayacağına hükmetmiştir. 

Mahkemenin somut olaydaki isabetli karan göz ardı edilse bile, zaten, banka ile 

akreditif amiri arasındaki ilişkide, banka sımnın korunması ilkesi gereği, bankanın 

akreditif amirinin malvarlığı ile ilgili olarak lehtara bilgi vermesi düşünülemez.14 

Kaldı ki, bankaların ikaz veya bilgi vermek şeklinde genel veya kanundan doğan bir 

yükümlülükleri de yoktur.15 Ancakt bankaların sözteşmesel bir ilşi.ki içerisinde 

olmadığı kimselere karşı bir yükümlülttğ(indn doğmadığı tikri, modem banka 

sözleşmeleri teorisinde istisnasız kabul edilen bir görüş de değildir. Özellikle Alınan 

12 

14 

l .~ 

Muhabir. bankanın çoğu zaman lehtarla genel banka sözleşmesi çerçevesinde hukuki ilişki 
içerisinde olduğu göz önüne alinacak olursa; lehtann menfaatlerinin akit taraf sıfatı ile bu 
sözleşme çerçevesinde korunması gereği ortadadır. Ancak akreditif işlemi dolayısıyla 
bankanın, her iki akit taraf ile de hukuki ilişki içerisinde olınası sebebiyle, tarafların men
faatlerinin dengelenmesi sorunu ortaya çıkmak.tadır. 

BGH WM 1984, s.1443,1444 (BGH 4.0ktober 1984, IIl ZR 102/83, Bertin) 

Baumbach/Duden/Hopt, s . 1181.~ Canarls, Bankvertragsrech~ N.981 a.; Bankalar 
Kanunu'nun 83. maddesinde "Sırların Saklanması" yükümü esas itibariyle banka 
mensuplarıyla ilgili olarak dUZenlenmiştir. Ancak, bu yükümün aynı zamanda bankaya 
yönelik olarak da düşünülmesi gerekir. Yükümün anlamı ve kapsamı ile ilgili olarak bkz. 
Tekinalp.§ 37 N.4 vd. 

Canarls, Bankvertragsrecht, N.115.; Tekinalp,§ 37, N.21. 
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hukuk doktrininde sawnulan16 ve Türk hukukunda da11 kabul gören "asli edim 

yükümünden bağımsız kanuni borç" teorisi gereği; banka ile müşterisi arasında 

öncelikle koruma yOldllnlerine inhisar eden ve fakat hiç bir asli edim ihtiva 

etmeyen bir ilişki kurulmaktadır. 18 .Kavramla ilgili olarak Kocayu:rufptqaofbl, bir 
borç ilişkisinin varlığından sözedebilmek için mutlaka asli bir borç ilişkisinin 

zonmlu olmadığını ifade ederek; culpa in contrahendo örneğinde de görüldüğü 

gibi, taraflar arasında sözleşme mtizakerelerinin başlaması ile birlikte, birbirlerine 

karşı artan oranda özen göstermek yilkOmlillüklerinin doğduğunu, bu çerçevede 

karşılıklı aydınlatma ve. koruyucu önlemleri almak mükellefıyetlerinin bulunduğunu 

söylemektedir: Buradan hareketle, objektif iyiniyel ilkesi gereği taraflar arasında 

güvene dayanan bir borç ilişkisinin k'Ul'Ulduğunu ve bu borç ilişkisinin koruma 

yükümlülükleri dışında hiç bir asli edinıi içermediği sonucuna varmaktadır. 

Taraflardan biri kusuru ile bu yükümUllüldere aykırı davranacak olursa, onun 

sorumluluğu BK. mad 41 vd. da dOzenlenen haksız fiil hftkümlerine göre değil, 

kıyas yolu ile BK. mad. 96 vd. uyarınca sorumlu olacaktır.19 Kavramı ilk önce 

banka sözleşmeleri ile ilgili olarak değerlendiren 1'ekinal.p, TOrk hukukunda 

geçerliliği kabul edilen bu sonucun, banka ile müşterisi arasındaki mevcut 

söıdeşmenin dışında kurulan ilişkilerede uygulanabileceğini ifade etmektedir.20 

Kanaatimizce akreditifte de, ödeme ilişkisinin kunılmasından önce banka ile lehtar 

arasındaki ilişkinin de bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir.11 Ôdeme ilişkisinin, 

havale hukuk"Unda sözkonusu kabul açıklamasından farklı olarak sözleşmesel bir 

ilişki olarak değerlendirilmesi gereği, 22 cıdpa in contl'lılımdo ilkesine binaen, 

16 

17 

18 

19 

ıo 

Zl 

22 

Canariı, Bankvertragsrecht. N.12, 78, 100 vd.; K.arlLarenz. Lehrbuch des Schuldrechtes, 
Erster Band, Allgemeiner Teil, 13. Autl., München 1982, § 21 ve§ 9. 

Rona Serozan. Edim Yükümlülüklerinden Bağımsız Borç İlişkisi, MHAD, Yıl l., N.3 den 
ayn bası .• s.12; Necip K oca1ıımfp1J1aollu, Borçlar Hukuku, Birinci Fasikül, İstanbul 1985, 
s.18 vd.; Tekinalp,§ 35. N. 7, 10,11 ; Ömer Teomtın, Yaşayan Ticaret Hukuku, C I: Hukuki 
MUtalaalar, Kitap 1: 1989-1991, tstanbul 1992, s.243tl44. 

Davranış veya koruma yük.illnleri olarak adlandırılan bu tur borçların hukuki niteliği. banka 
ile müşterisi (lehtar) arasında genel bir banka sözleşmesinin olup olmamasına göre farklı 
hükümlere tabi olacaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Tekinalp,§ 37 N.22 vd. 

Tekinalp, § 35 N. l l. 

Tekinalp, § 40, N.83.; Teoman. s.243. 

bkz. § 7, II.2, e. 
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bankanın genel anlamda lehtarı aydınlatmak ve onun malvarlığı durumunu zarar 

uğratabilecek konularda ika~ yükümü bulunmaktadır. "Davranış yükilmleri" olarak 

adlandınlan bu tür mükellefiyetler kaynağını dürüstlük kuralında bulmal.1adır. Du 

yükümlülüklerin genel bir tanımını yapmak veya muayyen bir sayı ile sınırlamak 

imkanı yoktur. Bunlann tesbitinde özellikle somut olayın özellikleri esas alınacak

tır. Bu konuda akreditifle bağlantılı olarak genel bir kaç ömek verilebilir. Banka 

tarafından akreditifin açılmasına karşın, açılan bu akreditifin gerçekte akreditif 

lehtannın alacak talebini karşılamamasıZJ veya akreditif amirinin bir hilesinin 

varlığı ve bu hususun banka tarafından biliniyor olması, başlıca örnekleri 

oluşlurmakladır. Nelice ilibariyle, lehlann zarara uğraması ihlimalinin yüksek 

olduğu bu benzeri durumların banka sırn kavramı dışında değerlendirilmesi 

gerekmektedir.Z4 Bu gibi hallerde bankanın lehtarı bilgilendirmemesi ve neticede 

bir zarann doğması durumunda bankanın buna katlanması gerekir. Bu halde 

sonımluluğnn tesbitinde kıyas yolu ile sözleşmeden doğan borca aykınhk 

hükümleri uygulanacaktır. 25 

II. Akreditifin Açıldığının Bildirilmesi veya Teyidinden Sonraki Hukuki Durum 

Banka ile lehtar arasında hukuki ilişki ilk önce akreditifin açıldığının bizzat 

akreditif bankası veya muhabir banka aracılığı ile bildirilmesi yahut teyit 

banka.4Jınca gerçekleştirilen teyid işlemi ile birlikte doğmaktadır. Akreditifin 

açıldığının lehtara bildirilmesi veya teyidin lehtara ulaştırılması ile bankanın ifa 

yüktlmO sadece lehtara karşı dew.ı aynı zamanda akreditif amirine karşı da 

doğmaktadır. Havele ilişkisi ile ilgili hükümlere göre, kabuJ işleminden önce 

25 

Manfred ObermtUler. Zahlungsverkehr bei lnsolvenz des Empfangers-Warnptlichten der 
Empfangerbank ?, ZIP l981, s.1051, Yaz.ar, Federal Mahkemenin bir karanyla (BGH WM 
196 l, s.1320) ilgili değerlendirmesinde; akreditif amiri tarafindan verilen ve onun kabulünü 
havi bir poliçenin, lehtarin alcağini karşılamadığının banka tarafindan açıkça bildirilmesi 
halinde, bu konuda lehtara verilen bilginin banka sım kapsamında olmadığını 
belirtmektedir. 

Canarla, Bankvertragsrecht, N.98la. Yaz.ar, özellikle akreditif amirinin hilesinin bulunması 
halinde bankarun bunu bildirmesi mecburiyetin bulunduğu, aksi takdirde akreditif amirinin 
hileli işlemine katılmış sayılacağını belirtmektedir. Bu noktadan hareketle, zaruret hali do
layısıyla banka sım kavramının aşılabileceği görüşündedir. 

Taraflar arasında sözleşmese! bir ilişkinin olmadığı böyle bir durumuda, eksik ve yanlış bilgi 
verilmesine bağlanan sonu9larla ilgili bir mahkeme karan için bkz: BGE 68 il 295.~ Aynı 
kararla ilgili olarak, Tekinalp, § 37, N.23. 
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( akreditifte bildirim veya teyit işlemine eş) akreditif amiri tarafından bankadan 

talep edifobifocek husus ifa değil, sadece la:aninat olabilecektir. Zira, havalenin 

hukuki niteliği gereği, yollanan şahıs havale konusu şeyi ödeme konusunda 

borçlanma.makta, sadece yetki sahibi oJma.ktadır. Oysa bildirim veya teyit işlemini 

müteakiben banka temel ilişkisinin taraflanna karşı, konusu aym fakat hukuki nite

likleri farklı iki ayn ifüılci gereği. ifa borçlusu durumundadır. 26 

Bu bildirim veya teyit işlemi, aym zamanda lehtara karşı kesin bir taahhüdü 

oluşturmaktadır, [ABK. mad.9 a ve b.(1983/mad.10 f. a ve b), (BGE 78 Il 

49,N.3)} Bunun neticesinde akreditif ve/veya teyit bankası, akreditif şartında 

öngörülen yükUmlülOklerin yerine getirilmesi şartına bağlı olarak, akreditif 

meblağını ödeme borcu altına girmektedir. Böylece lehtar, teyit veya akreditifin 

açıldığının bildirilmesinden 11onra akredilifle öngörülen koşullar yerine getirilmek 

kaydı ile, bizzat kendi adına ve hesabına olmak (\zere, sorumluluk altına giren teyit 

veya akreditif bankasından akreditifin ifasını talep edebilecektir. 

Akreditifin banka tarafından bildirilmesi veya teyidi işlemi hukuki olarak, temel ve 

karşılık ilişkilerinden bağımsız nitelikte bir ödeme şekli olan gerçek akreditif 

ilişkisini, diğer bir ifade. ile, mücerret ödeme yükümlülüğilnün kapsam ve şartlarını 

belirlemektedir. Burada, havale ilişkisindeki kabul beyanına bağh olarak doğan 

sorumluluğun kapsam ve içeriğini belirleyen hükümler kıyas· yolu ile uygulanabilir. 

Sözkonusu hükümler gereği havale dolayısıyla girilen yükümltıltığ(ln konusu kabul 

ile sınırlı bulunmaktadır. Kabul beyamnın, yollayan (muhil) ile havale lehtan 

arasındaki wya yollayan ile yollanan (muhalünaleyh) arasındaki ilişkiforin aksine 

bazı şartlar ve ihtirazi kayıtlar taşıması halinde, aslolan kabul beyanın içeriğidir. 21 

Dolııyısıyla, bildirimde yer verilen şartların, akreditifin açılması emrindeki kayıtlara 

kıyasla eksik yahut yetersiz olması durumunda; akreditifin açılması emrinde yer 

alan şartların ileri sürülmesi, soyutluk ilkesi gereği, mümkün olamayacaktır. Bu 

noktada sorun, kabulün havale ödeyicisi tarafından yanlış bildirilmesi veya tahrifi 

ile benzerlik göstermektedir. Hu halde banka_akreditif amiri ilişkisinde vekaletsiz iş 

görmeye ilişkin hükümler geçerli olacaktır. Bunun anlamı ise, eksildik veya fazlalı

klara binaen doğabilecek yükümlülüklerin nihai anlamda banka üzerinde olmasıdır. 

26 

27 

Aynca bkz: Gautschl, Bemer Kommentar, Art.407 N.2b,llb.; Ô'f.a/c•an, s.21. 

Bu konuda bkz: BGE 7J II 46 N.7.; Hüseyin Ülgen, Havalenin Geri Alınması. İHFM. , 
C.XXXII-Sayı: 2-4 den ayn bası, s.617.; Ötalcman, s.21. 
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28 
Aynca, bildirimin eksik olarak yapılmasının da temel ilişkiye bir etkisi 

bulunmamakladır.29 Buna göre, akredilifin icrası esas ilibariyle bildirimde yer alan 

şartlara göre yapılacaktu. Kısaca, banka-lehtar ilişkisinde tek başına belirleyici 

olan, yapılan bildirim ve bu bildirimin içeriğini oluşturan şartlardır. 

Akreditif lehtanna karşı teyit veya bildirim neticesinde doğan bu kesin ödeme 

yükümü bağımsız ve asıl akreditif iliş.kisini belirleyici olmakla birlikte, bu 

değerlendirme hukuki anlamdadır. Gerçekte ise akreditifin açılmasına ilişkin 

bildirim çoğunlukla akreditif talimatında yer alan şartlann aynen veya çok az değiş

tirilerek tekran biçimindedir. 

Akreditif şartında. yer alan h\\kme bağlı olarak> akreditifın bildirilmesi ve bumm 

neticesi akreditü borcunun ifası yOkümft, bizzat akreditü bankası veya teyit bankası 

sıfatı da olan muhabir banlca üzerinde bulunmaktadır. Ancak sözkonusu işlemlerin 

doğrudan bu bankalar tarafından gerçekleştirilmesi zorunluluğu yoldur. Bildirim, 

işleme kalılan bir diğer banka aracılığı ile de gerçekleşlirilebileceklir. Bu husus esas 

itibariyle akreditif şartından anlaşılmakla birlikte, böyle bir düzenleme olmasa da, 

bunun işleme kıyas yolu ile uygula.nan havaleye ilişkin htiki1mlerden de çıkarılması 

imkanı vardır. 

Bildirim ve teyitte akreditifm tfU11, vadesi ve ödemenin şekline ilişkin a9ıklamalann 

yer alınası mecburiyeti bulunmaktadır.39 Birörnek Kurallarda bildirimin hangi 

usulle yapılacağına ilişkin aynntılı bir dtizenleme bulunmakla birlikte [ ABK. mad. 

11(83/12)]; _burada yer alan hükümler aynı zamanda zorunlu şekil şartlan olarak 

kabul edilemez. Bildirimin yazılı olarak yapılması zorunlu bir geçerlik şartı değildir. 

Ödeme, akreditif talimatında öngörülen biçimde, görevli banka tarafından ve her 

halde iki şekilde olabilecektir, LABK. mad.10(83/ll)J. Akreditif emrinde ifanın 

nakit olarak yapılmasının öngörüldüğü durumlarda; görüldüğünde veya ertelenmiş 

vadede, nakden veya hesaba alacak kaydedilmek sureliyle ödeme ger~ekleş

tirilecektir. Akreditif meblağının nakit ödeme dışında kıymetli ewakın kabulü veya 

28 

29 

. :rn 

Benzer bir düzenleme kıymetli evraka ilişkin hi1kümlerde de yer almaktadır.(TK . mad. 724) 

Canaris, Bankvertragsrecht, N. 1010.~ SchtJl'rer, s.80, özellikle dipn. l.~ Ulriclı. s.151 /152 . 

Birörnek Kurallarda, bildirimin içeriğinde zorunlu olarak bulunması gereken ve aynı 
zamanda geçerlik şartını da belirleyen emredici hükümlerin sayısı çok azdu. Bunlann 
başlıcaları; ödemenin şekli [ABK. mad.10 (83/11)]. ödemenin hangi belgeler karşılığında 
yapılacağı [ABK. mad.20 vd. (83/22 vd.)] ve akreditifin vadesine [ABK. mad. 42 (83/46)} 
ilişkin hUkümlerdir. 
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iştiraı yollarından biri ile yapılması da mümkün bulunmaktadır. Bu halde ödeme 

yükümünün kesin laahhüd oluşlumıa.sı prensibi değişmemekle; laahhüdün sınırlan 

kıymetli evraka ilişkin prensipler ve Dirörnek Kurallar çercevesinde 

belirlenmektedir. Ancak nakit, kıymetli evrak veya sair misli şeyler dışındaki 

değerlerin akreditifte, ifaıun unsurlannı oluşturmaması gerekir [(BK. mad.457, 

ABK. mad.9(83/10)). Bu sınırlamaya özellikle ayni değerler, örneğin> teslimi 

meşrut rehin hakkı girmektedir.31 Bankanın lehtara karşı doğan yükümünün içeriği 
ise, akreditifin cayılabilir veya cayılamaz olarak açılmasına göre değişmektedir. 

Konu aşağıda ayrıntılı olarak değerlendirileceği için, burada sadece asıl farkın 

yükümün içeriğinden çok kullanılabilme 11arhyla alakalı olduğuna değinmekle ye

tiniyor ve öncelikle bu yüktımlülo.k açıklamasının hukuki değerlendirmesini yapmak 

istiyoruz. 

a) Bildirim veya teyit açıklamalarının hukuki niteliği 

aa) İsviçre-Tilrk hukuku 

Bankanın, lehtara akreditifin açıldığına ilişkin bildirimi veya teyidine ilişkin 

beyanları İsviçre-Ttlrk hukuklannda tek taratlı, varması gereken ve yenilik doğuran 
bir irade açıklaması olarak değerlendirilmektedir. ~U Buna göre, bankanın bildirimi 

BK. mad.459.1 anlamında bir kabuldür. 33 Sötlonusu yüküm açıklamasının lehi.ara 

ulaşması34 ile de artık banka bundan dönemeyecektir (DK. mad.461/2). Ancak, bu 

JJ 

. U 

Havale ile ilgili olarak bkz. ve karş: GtDltschi, Bemer Kommentar, Aıt.466 OR. N.9c.; 
Oser/SchiJnenbeger, Züricher Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 407-411 OR., N.2. 

Bodmer, s. 33; Meier-Hayoz/tıo der Cr1me, § 31 N. 77.; Sclılnle, Missbrauoh, s.53 vd.; 
Schlnie, hinausgeschobene Zahlung. ÔBA 36, s.312; BGE 100 11 145, 148; BGE 78 11 42, 
48.; Tekinalp § 40 N.80. 

Borçlar Kanununda havaleye ilişkin hükümlerde (BK.457-462), kabul kavramı iki anlamda 
kullanılmaktadır. Bunlardan ilki havale ödeyicisinin havaleyi havale eden şahsa karşı kabulü 
(BK. mad.458 il ve IH). ikincisi ise havalenin lehtara karşı kabulüdür(BK. mad.459 I). 
ısviçre-Tiirk hukuk.unda havale ilişkisini oluşturan ve lehtara karşı ifa yüktlmü doğuran 
kabul sonuncusudur (Benzer hüküm için bkz:TK. mad.610). Sözkonusu kabul işlemi 
uygulamada çoğunlulda havale ödeyicisinin ifayı gerçekleştinnesi biçiminde, maddi bir fiille 
yapılmaktadır, Gautschi, Bemer Kommentar, Art.466 OR 9 a.; Ülgen~ Havalenin Geri 
Alınması, s.6/7 . 

Aksi 'görüş, SchlJrrer, s.80. 
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tür yükümlülüğün doğumu için aynca lehtann bu yönde bir kabul açıklamasına 

ihliyay bulunmamakladır. 35 

Bankanın lehtara karşı ödeme konusundaki bu yüküm açıklaması, lehtann akreditif 

şartlanna uygun bc:lgc:lc:ri ibraz c:lmc:si laliki şartına (BK. mad.149) ve: aynca 

bunların akreditifin vadesi içinde ibraz edilmesi [DK. mad. 7 6 ve ADK. mad. 

42(83/46)] şeklinde infısahi şarta bağlanmıştır. Dönülebilir akreditifte banka 

tarafından açıklanan bu ödeme ytikümtine aynca bu akreditiften dönülmemiş 

olunması şartı eklenmektedir.36 Netice itibariyle bu görüş, lehtara yapılan bildirim 

veya teyidin ~ukuki niteliğiyle ilgili değerlendirmeye bağlı olarak, lehtar ile banka 

arasında doğan kesin ödeme yükümünün hukuki temelini, lehtara yapılan tek taraflı 

irade açıklamasına dayandırmaktadır. Nitekim İsviçre-Türk doktrininde baskın 

görüş, lek taraflı ve varması gen~k.en bir irade a'iıklam.ası ile kurulan ödeme 

yüldimüntin doğumu için, aynca ve özellikle banka ile lehtar arasında sözleşmenin 

yapılmasına gerek olmadığını ve bunu aramanın işlemin pratiğine de aylc.ın bulun

duğunu savunmaktadır.J7 Buna karşılık özellikle Alman hukukunun etkisi ile 

İsviçre hukuk\mda savunulan diğer bir gôriiş, bankanın bildiriminin genel akit 

hukukuna uygun olarak bir icap olarak değerlendirilmesi gerektiği ve b\lnun 

geçerliliğinin lehtann sarih veya zımni bir irade açıklamasına bağlı olduğu 

yönündedir. 38 

35 

36 

37 

38 

Gafne,, s.67.; Ose,/Selıl11e11beger, Zürcher Kommentar, Art.468 OR, N.14.; Schlııle, 
Missbrauch, SJZ 79 (1983) s.55.; Tekinalp, § 40 N.80.; Yavuı, C.ll.,s.392 (Havale ilişkisi ile 
ilgili olarak) 

Alman hukukunda BGS. 30.5 ve 780 bilkümlerinden hareketle iki taraflı ve karşı tarafın 
kabulüne bağlı bir irade a9ıklamasuun zorunluluğundan bahsedilmektedir (Weııeuy, N .17, 
özellikle dipn. 34 ve orada anılanlar) . Ancak bu konuda her ilci hukuk cevresinde kendi 
icinde de birlik yoktur. 

GaJllsclıi, Bemer Kommentar, Art.407, N.8 a.; Meiu-Hayoz/von der C,one, § 31, N.59-
61 ,78. 

Deckel', Bemer Kommentar, Art.468 OR, N.3. ; Osn/Sclılhıenbege,, Art.468 OR, N.14.; 
Tekinalp,§ 40, N.80.; SchDnJ.e, Missbrauch, SJZ 19 (1983) s.55. 

BGE 88 ll 346, 2a.; BGE 8711237. ; GauııchJ, Bemeı Kommentaı, Art.407 N.2a ve oradaki 
atıfla Art.466 OR, N.2 a vd.; Sclı/Jrrer, s.80, 126.; Weba, Einleitung und Vorbemerkung zu 
Art.68-96. OR, N.227. 
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bb) Genel değerlendirme ve görtlşümüz 

aaa) Ödeme ilişkisinin kurulmasına yönelik bir irade beyanı 

Özellikle twiçre-Türk hukuklarında hakiın olan kabul açıklaması şeklindeki görüşe 

tümüyle katılmak imkanı yoktur. öncelikle, bankanın bildiriminin tek taraflı bir 

irade açıklaması olarak değerlendirilmiş bulunması., onun sarih veya zimni kabul 

neticesinde taraflar arasında muayyen bir sözleşmese} ilişkinin kurulduğu 

değerlendiımesini engeller nilelikle değildir. Aynca, akreditif işlemi her ne kadar 

havale ilişkisi esas alınarak açıklanmakta ise de; bu benzerliğin global olduğu ve 

esas itibariyle akreditif müessesesinin havale ilişkisine kıyasla farklı bir özellik 

taşıdığı da kabul edilen bir husustur.J9 Buradaki önemli farkWıldardan birisi de BK 

mad.459 f.1 hdkmtındeki kabule verilen anlamda kendini göstermektedir.40 

Akreditif işleminde, akreditifin açılması beyanının veya teyidinin, klasik havale 

kavramında olduğu şekliyle, tek taraflı ve varması gereken irade beyanı., bir kabul 

açıklaması olarak değerlendirilmesi imkanı yoktur. Yine akreditif bankası veya 

muhabir bankanın bu bildiriminin aynı umanda leh&.ann lemerrüde dü.şürühm:sini 

temin eden bir ihtar olarak değerlendirilmesi de müm.ktın değildir:'' 

Kanaatimizce, bunun muayyen bir sözlc:şmc:sc:l ilişkinin kurulmasına yönelik ve 

kabul için bir süreyi de tazammun eden icap (DK. mad. 3) olarak değerlendirilmesi 

gere.kir. Ancak salt böyle bir icapla birlikte aynı zamanda bir sözleşmese] ilişkinin 

kurulduğu söylenemez. 42 Mevcut icabın geçerli bir sözleşmesel ilişkiyi 

41 

Canarls, Bankvertragsrecht.. N.920, 921.; SchllTTer, s.49 vd. Her ilci yazar da havaleye 
iliş.kin hükümlerin ancak. uygun düştüğü ölçüde kıyas yolu ile uygulanabileceği ve bu 
uygulamada özellikle akreditifin niteliğine ilişkin hükümlerin öncelik. taşıdığı 
görüşündedirler. 

Tekinalp, § 40, N.80. Yazar, baskın görüşte olduğu gibi bildirimin BK. mad.459/1 
anlamında kabul olduğunu, bildirim neticesinde bozucu şarta bağlı bir ödeme yükümünün 
doğduğunu ve aynca sözleşme yapılmasına gerek bulıuımadığuu ileri sürmektedir. 

Aynı yönde; BGE 79 il 167.; Weber, Einleitung und Vorbemerkung zu Art.68-96, N.227. 
Aksi görüş: Alman hukukunda İmparatorluk mahkemesinin bir kararından hareketle (RGZ 
97 Nr.4, s.11) bunun aynı zamanda temerrüdü sonuçlayan ihtar kabul edilmesi gerel.."tiği ileri 
sürülıııüştür . 

Aynı yönde Bodmer, s.65166~ Aksi görüş Gtmtschi, Yazar ihtirazi kayıt taşımayan bu irade 
açıklaması ile birlikte akdi ilişkinin kurulduğunu savunmaktadır, (Bemer Kommentar, 
Art.466 Vorbemerkungen N.3 a ve Art 468 N.l c ve 3 c.) 
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sonuçlayabilmesi için, lehtann sarih veya zimni (BK. mad.6) bir irade izharına 

(kabulüne:) ihliya~ vardır. Dolayısıyla, amir veya leyit bankası ile lc:htar arasında, 

havale hukukunda cari klasik kabul ilişkisinden farklı olarak iki taraflı bir hlll.-uki 

işlem sözkonusu olacaktır. Mevcut sözleşmese} ilişkinin kurulması için genel 

hükümlere uygun olarak icat> ve kabul zorunluluğu vardır. Ancak lehtann, 

bankanın bildirim veya teyidini açıkça kabul etmesi mecburiyeti bulunmamaktadır. 

Nitekim bankacılık pratiğinde özellikle akreditif ve garanti işlemlerinde, daha çok 

zımni kabulle gerçekleştiği yöntinde uluslararsı bir teamül bulunmaktadır. 43 

Banka, vaki icabından, BK. mad.3'de yer alan açık hükme rağmen44, BK. mad.9 

hükmü gereği bunun lehla.ra ulaşmasına kad.u dönebilecek.lir. 45 Lehlann kabulü, 

öncelikle akreditifin açıldığının bildirilmesi veya teyidine lehtarın itiraz etmemesi 

veya ifaya ilişkin fiili bir işlemi (Realakzept) şeklinde ortaya çıkmaktadır. J\nılan bu 

nitelikler, bildirimin veya teyidin klasik kabul kavramından başlıca farklarını 

oluştnnır. 

bbb) İrade beyanının hüküm doğurduğu an. 

Akreditif veya teyit bankasınca yapılan akredit:if"m açıldığına veya teyidine ilişkin 

bildiriminin, sözleşmesel ilişki kurulmasını amaçlayan bir icap olarak 

değerlendirilmesi, sözkonusu bildirimin ne zaman htiküm doğurduğu, yani 

akreditifin ne zaman açılmış sayılacağırun teshit edilmesi gereğini ortaya çı

karmaktadır. Bunun tesbiti, öncelikle akreditif sorumluluğunun ne zaman meydana 

geldiğinin belirlenmesi bakımından önem arzetmektedir. Aynca, icabın şartlarının 

değiştirilmesi veya tamamen geri alınması da ancak bu ana kadar mümkün 

olacak.lır. 46· 

43 

45 

46 

Guggenheim, s.178.; Alex E. Roesle, Die internationale Vereinheitlicbung des Rechts der 
Rımkgarantien, niss., 7.firich 198~, s.94.; .'\ch4.ner, s 80.; Tumay, lJhıslararaıu Kurallar, 
s.45.; ı ı. HD.'nin L0.2.1977 t., E.976/5881, K.977/558 sayılı kanın ise şöyledir" .. ı\krediti.f 
alacaklısı., şayet münasip bir zaman içerisinde red etmemiş ise teyit mektubu aynca kabule 
hacet kalmaksızın hüküm ifade eder. Çünkü muhabir banka, gerek işin özel niteliğinden ve 
gerehe hal ve mevkiin icahmdan dolayı sarih hir kahule inti7.ar mecburiyetinde değildir(RK. 
m.6) 
Bu husus akreditif i~\emlnin uluslararası karekteri ve çoğunlukla işlemin bir satım veya 
istisna akdine dayarunasından kaynaklanmaktadır. İcapta belirlenen süre içerisinde, 
ııluı:ılararas1 satım sM:leşmesinin unsurlanmn değişmeRi ihtimali yı1ksekt1r. Aym yönele 
Bodmu, s .71. 
Bodmer, s.71.; Borggre/e, s.18,24.; Canarls, Bankvertragsrecht, N.983.; Schlnle, Bank -
und Börsenrecht, s.123. 
Sonına verilecek cevap aym 7.amanda teyit sonımlulnğtına bağlanan sonuçlar hakımmdan da 
önem taşımaktadır. Çünkü, teyidin hüküm doğurduğu andan sonraki bir devrede alıcuun 
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Akreditifin ne zaman açılmış sayılacağı sorusu bizi doğrudan sözleşmenin 

kurulmasına ilişkin klasik lcmrilere gölünnekledir. Buna göre yükümlülük 

açıklamasının yapıldığı (gönderme teorisi) veya bunun lehtara ulaştığı (ulaşma 

teorisi) tarihlerden biri sözleşmenin kurulması ve yükümlülüğün doğduğu zaman 

dilimi olarak ele alınabilecektir. Bu konuda baskın görüş, akreditif yükümlülüğünü 

soyut ve iki taraflı bir işlem olmasından hareketle, alcreditiften doğan ödeme 

yükümlülügünün ilk önce akreditifin açıldığına ilişkin bildirimin lehtara ulaşması ve 

onun tarafından kabulü ile doğduğunu ve bunun sarih veya zımni olarak da 

gerçekleşebileceğini belirtmektedir. 47 

Hu görüş taraftarları arasında, kabulün nasıl olması gerektiği ve buna bağlı olarak 

da sözleşmenin ne zaman in'ikad etmiş sayılacağı konusunda görüş ayrılığı 

mevcuttur. Çoğunlukla kabul işleminin ayık olmasına gerek olmadığı ve bunun 

zımni irade beyanı ile de gerçekleşebileceği kabul edilmekt~dir. 48 Duna karşın 
özellikle Bodmer tarafından sawnufan görüşte, ubulün ilk önce belgelerin 

akreditifin vadesinden önce ibrazı ile gerçekleşeceği ve ibrazla birlikte sözleşmenin 

kurulmtış sayılacağı, ancak sözleşmenin bu belgelerin incelenip kabul edilmesi ile 

birlikte geçerli olacağı ifade edil.ınektedir .. 49 

Kanaatimizce bir icap olarak değerlendirdiğimiz akreditifin açıl<bğını.n bildirilmesi 

veya teyit beyanları varması gerekli ve lehtann kabulü zorunlu bir irade 

açıklamasıdır. Ancak bu irade açıklamasının kabülü, zorunlu olarak sarih bit irade 

izharına bağlı değildir. Kabul işlemi sarih veya zımni bir irade izhan ile 

gerçekleşebilecektir. Buna göre banka, yapm.lf olduğu beyanın lehlara ulaşması ile 

47 

ödeme güçlüğü içine düşmüş olması veya hakkında itlaaın açılmış olması bankanın 
sorumluluğunu sona erdinnemekte; bilakis banka şahsi olarak sorumlu olmaya devam 
etmektedir. OiAer taraftan akreditifin açılmış sayıldığı andan sonraki bir devrede lehtar iflas 
edecek olursa. alacak hakkı sona ermeyip iflas masasına intikal edecektir, BGE 40 III 400; 
BGE 49 II 48,53; GIUUıchi, Semer Kommentar, Aıt.468 N.2~ (Havale ile ilgili olarak) 

Bodmer, s.33 ve 6.5 vd.; Borgreffe, s.24.; Canarls, Bankvertragsrecht, N.982, 983.; Budo 
Halın, Die Übertragung des Dokumentenakkreditiv, Diss, Freiburg/Schweiz 1968, s.15.~ 
Slongo, s.32.; Wa.sıerman, s.67 .; Weber, Einleitung und Votbemerkungen Z\1 Art. 68-96 
OR., N.227.; Zalın/EberdJng/Ehrlich, 21133.; Açık olmamakla birlikte, Jurg Hartmann, Die 
Akkrediti.v-Eröffnungsauftrag nach den einheitlichen Richtlinien wıd Gebraeuchen für 
Dokumenten-Akkreditiv (Revision 1962) und dem schweizeri.schen Rech~ Diss, Zürich 
1974, s.22 vd. 

Halın, s.1.5.; Slongo, s.32 .; Waaserman, s.67.; Webu, Einleitung und Vorbemerkungen zu 
Art. 68-96 OR; .• t.ı .227. 

Bodmer, s .33, özellikle 83. 
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lehtann bildirimden haberdar olması ve buna makul bir süre içinde itiraz etmemesi 

ile geryekleşecektir. 

Bu değerlendirmenin, borçlar hukukunun genel ilkelerine uygun olduğu ancak, 

akredilif ın niteliğine uygun düşmediğinden han:ket eden diğer bir görüş ise, 

bankanın sorumluluğunu sonuçlayan sözleşmesel ilişkinin (akreditif 

yükümklülülğünün), bildirimin lehtara ulaşması ve onun tarafından kabulünden 

bağımsız olarak ilk önce gönderilmesi ile birlikte doğduğunu ve tek taraflı bir 

hulmki işlem olduğunu savunmaktadır. SO Buna gerekçe olarak.ta öncelikle ulaşma 
teorisinin kabulünün, muhabir banka için bir belirsizlik hali oluşturması 

gösterilmektedir. Gerçekte akreditif işlemi fiili olarak akreditif veya teyit 

bankalarında yoğunlaşmış bir işlem niteliğindedir. Akreditifm açıldığına ilişkin 

bildirim aynı zamanda akreditif amiri ve muhabir bankaya da bildirilecektir. 

Lehtann kabulünün aranması halinde ise, bunun muhabir banka açısından sorun 

oluşturacağı açıktır. Aynı şekilde akreditifte lehtar tarafindan değişiklik veya 

tamamlama talep edilmesi ve bunun reddi durumunda herhangi bir akreditif 

doğmayacaktır. Oysa bankalar en azından ilk akredit.ifin geçerli kabul edilmesi 

gereği üzerinde durmaktadırlar. Ulaşma teorisinin kabulü de bu noktada probleme 

açık bulunmaktadır. 51 

b) Akdin in'ikadına yönelik irade beyanı ile salt bilgi vermeyi amaçlayan 

ihbarın ayırdedilmesi gereği 

Bildirimin hukuki niteliğinin tesbitinde özellikle herhangi bir yükthnlülük 

doğunnayan, salt bilgilendirmek amacıyla yapılan beyanla (bloJ.\e Avis)52, lehtann 

zimni veya sarih kabulü neticesinde akreditif meblağının ödenmesi veya teyidini 

sonuçlayan hukuki irade açıklamasının ayırdedilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Şayel banlwun beyanı ödeme ilişkisinin kurulmasına yönelik bir bildirim (icap) 

olarak değerlendirilecek ·otursa, buna aşağıda belirtilen sonuçlar bağlı olacak, yani 

50 

51 

Kurt W. RJJcbrt, Verptlichtungen der Banken aus unwiderruflichen Ak.kreditiven, Diss, 
Mainz 1960, s.39 vd.~ Schllrrer, s.80.; Sclıinnerer/Avancinl, s.56 ve 136.;Gautsclıi, Berner 
Kommentar, Art.466 Vorbemerkungen, N.3a: Art.468, N.lc,2d. ve 3c; GOMtschi, ZBJV 91 
(!955), s.487. 

Schllrrer, s.80. 

Canaris, Bankvertragsrecht, N. 986 
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olarak değerlendirilecek olursa, buna aşağıda belirtilen sonuçlar bağlı olacak, yani 

fohtann sarih veya mnni bir kabulü neticesinde taraflar arasında akdi bir ilişki 

meydana gelecektir. Halbuki ban.kanın beyanının salt bilgi vermeyi amaçlayan bir 

ihbar olarak değerlendirilmesi halinde bu aıiliımd41 bağlayıcı bir beyan sözkonusu 

olmayacaktır. 

Bankanın beyanının hukul<i niteliğinin hangi hallerde bağlayıcı ve ne zaman salt bir 

ihban içerdiğinin ölçüsünün muayyen bir biçimde formule edilmesi güç olmakla 

birlikte, somut bir takım kıstasların zikredilmesi milmkündür. Öncelikle 'leh tara 

yapılan beyanda açıkça akreditifin açıldığı veya teyit edildiği anlamında bir 

açıklamanın yer alması halinde, bu beyan uluslararası ticari teamtil gereği ABK. 

mad.9 anlamında kesin bir yükümlülük açıklaması olarak kabul edilmektedir. Aynı • 

şekilde, akredilifm fonksiyonları ve özellikle Leminal fonksiyonu dikkate 

alındığında, şüphe halinde bağlayıcı ödeme ytlldlmlillilğCl açıklamasının bulunduğu 

varsayılmalıdır. SJ Nitekim Birörnek Kurallarda ön ihbarı (preavi) düzenleyen 11. 

maddenin c fikrasındaki düzenlemeden de bu yönde bir sonuç çıkmaktadır. 54 

Fakat, neticede bu meselenin halli, bankanın beyanının yonmıuna bağlıdır. Bu 

konuda güven ilkesinin ışığında gerek bankanın beyanının içeriğine ve gerek somut 

olayda beyanın yapıl~ğı hal ve şartlara bakılarak bir neticeya varmak 

gerekmektedir. Aynca icaba daveti düzenleyen BK. nun 7. maddesinin anlamı ve 

.sınırlarını belirleyen ilkeler, burada kıyas yolu ile uygulanabilir. 

l. Ödeme İt;,ldsinin H11/c11kf NitdJli, 

a) Soyut borç vaadi görüşü 

Ödeme ilişkisinin hukuki niteliği konusunda Alman doktrininde ve mahkemeler 

uygulamasında hakinı görüş; akreditifin açılması veya teyidi ile bankanın, lehtara 

karşı aoa § 780 anlamında, sebebe bağlı olmayan ve maddi anlamda soyut borç 

vaadinde bulunduğu yönündedir. Sözkonusu yüküm açıklaması, akreditifin 

53 

54 

Canaris, Bank.vertragsrecht, N. 986. Yazar aynca Alman Imparatorluk mahkemesinin (RGZ 
106 s .305 vd.) bir kararını da değerlendirmektedir. 

Burada yer alan düzenlemeye göre ilgili banka tarafindan ön ihbar ancak; akreditifin 
açılmasına veya teyidine hazır olunması halinde yapılacaktır. Yine aksi belirtilmediği sürece 
ön ihbarla birlikte banka; akreditifi açmak ya da değişikliği yapmak konusunda dönülemez 
bir yükümlülük. üstlenmektedir. 
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bildiriminde öngörülen geçerlik süresi ile sınırlı ve aynca akreditif konusu 

belgeforin lam ve düzenli olarak ibraz edilmesi şartına bağlı bulunmaktadır. 55 Buna 

karşılık Kllbler tarafından öncülüğü yapılan diğer bir görüşte ise, bu yükümülük 

"ilk talepte ödeme" kaydını taşıyan garanti işleminde olduğu gibi nev'i .şahsma 

münhasir sebebe bağlı bir ödeme garantisi olduğu sawnulmaktadır. Buna göre, 

işlem pratikte gelişen ve BGB § 780 hükmü ile yakın ilişki içerisinde bulunan sui 

generis bir nitelik göstermektedir. 56 Ancak, bu görüş, garantiyi fer'i nitelikte ve 

sebebe bağlı51 bir akit olarak nitelendirmesi, dolayısıyla başka bir ilişkiye 
dayandırması sebebiyle kabul görmemiştir. Çünkü böyle bir tanımlama temel ve 

karşılık ilişkilerinden bağımınz bir Lalep hakkı sağlayan akredilif iliskisini 

aç.ıklamaya yeterli bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile, banka bildirim ve teyit 

neticesinde doğrudan bir ödeme· yükilmü altına girmektedir. Yoksa bununla aynca 

alıcının ödememesi halinin garanti edilmesi sözkonusu değildir. 58 

b) Ilavale görüşü 

İsvi~re-Türk hukukunda hakim görüş, akreditifm açılmasını, BK. mad.459 f. l 

anlamında akreditif amirinin havalesinin kabul edilmesi olarak tarumlamaktadır. 

Havale ilişkisi ile ilgili geneJ tarurnlamaya uY'gun olarak bu ilişkide, akreditif amiri 

havale eden, akreditif bankasi ise havale edilen sıfatını haiz bulunmaktadır. 59 

Bilindiği üzere havale ilişkisi hukuki niteliği itibariyle çifte yetkiyi içeren bir 

işlemdir. 66 Buna göre akreditif işlemi dolayısıyla banka akreditif amiri tarafından, 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

RGZ 106 .307~ BGHZ 60, s. 262 vd.~ Canarls. Bankvertragsrecht. N.984.~ Ltıcke,36. ~ Ul
ıner, AcP l 16, r..286.; Zalııı/Eberdl11g!Elırliclı, N.2/132.~ Benzer bir değerlendirme 
Schmitthojf, The Export Trade, s.259, özellikle dipn.8. 

Friedrich KDbler, Feststellung und Gaıantie, 1967, s.189 vd, •eine stereotypisierte 
Zahlungsgarantie kausal~r natur ist" .~Aynı yönde BorgrejJe, s .21 vd.; ScA/Jnk, Bank~unud 
Börsenrecht, s.123. 

Ancak Ktıbler sebebe bağlılığı klasik tanımından ayn olarak, akreditif isleminin niteliğine 
bağlı şekli anlamda bir causa (sebeb) olarak ele almaktadır, Kabl.er, s.136. 

Canaris, Bankvertragsrecht, N.984.; Aksi görüş, RJl.ckert, s.33, 39 vd.; RfJckert tarafından 
ileri sürülen; bankanın yükümünü sui generis nitelikte ve bir akitle değil. tek taraflı 
bildirimle doğduğu görüşü de Alman hukukunda kısmen taraftar bulmuştur. 

Sclı~nlf, Missbrauch, SJZ 79 (1983) s.55.; Ulrich, s.1501151.; Tekinalp,§ 41 N.77-80. 

Çifte yetki teorisi ile ilgili olarak bkz: Oserlsc/ılnenberger, Zürcher Kommentar, Art.466 
OR. N.9vd 



99 

ödeme hususunda yetkilendirilmektedir. Aynı şekilde, lehtar da bizzat akreditif 

bankasından veya ifaya yelkili muhabir bankadan kendi adına ve hesabına olmak 

üzere ifayı talep yetkisini kazanmaktadır. 61 Delgeli akreditif işleminde lehtara 

tanınan bu yetki akreditif amiri yerine bizzat akreditif bankası veya muhabir banka 

aracılığı ile bildirilecektir (Dolaylı havale). Ancak, bu tür bir yetkinin temel 

ilişkiden çıkması da. mümkündür. 

Bu görüş belgeli akreditif ilişkisinin açıklanmasında tatminkar bulunmadığından, 

doktrinde ve mahkeme kararlarında f a.rklı görüşlerin ileri sfııiilınesi sonucunu 

doğunnustur. Türk hukukunda özellikle Alman hukukundan etkilenilerek doktrin 

ve mahkeme kararlarında HK. mad. 17 htıkmttnde yer alan şekliyle soyut bir borç 

vaadinden bahsedilmektedir. 62 Kanaatimizce, yukanda bildirimin hukuki niteliği ile 

ilgili olarak. yaphğırnız değerhmdinneler ve aşağıda ödeme ilişkisi ile ilgili olarak 

yapılan açıklamalar ışı~da her iki görüşte de isabet bulunmamaktadır. 

c) Soyut borç vaadi görüşünfm eleştirisi 

Alman hukukunda .BGH § 780 de yer alan soyut borç vaadine iliş.kin düzenleme, 

başta akreditif olmak üzere dış ticarette kullanılan ödeme işlemlerinin hukuki 

lem elini açıklamada isa~Ui olmakla birlikle 63; bu maddeye tekabül eden BK. 

mad.17 hükmünün, İsviçre· Türk hukukunda aynı değerlendirme ile akreditif 

işleminin hukuki dayanağını oluşturduğu görüşü yerinde değildir. Bu, öncelikle 

61 

62 

Doktrinde her iki yetki de tek taraflı, vannası gereken irade beyanı olarak tanımlanmakta ve 
aynca her iki yetki açısından da kabul edilmiş olmak şartı aranmamaktadır.(Tenk.it için bkz: 
Gau.tsclıi, Bernet Kommentar, Art.468 N.l vd.) Ancak akreditif bankası, lehtar ilişkisinin 
vakalet akti ne bağlı olınası durumunda ise aynca bunun vekil edilen tarafından kabul 
edilmesi mecburiyeti bulunmaktadır, Oser/sch6nenberger, Zürcher Kommentar, Art.466 
OR, N.27 .. 

GiJler, Akreditif Muamelesi, s.60.; Sibel Ör.el, Yargıtay Kararlan Eşliğinde Akreditif ve 
Hukuki Niteliği, İstanbul 1991, s.100.; Uluç, s. 464/465. Yargıtay 11.HD. E.1976/5881, 
K.1977/558, YKD 1978, S.8, 1320/ 1321.~ Ancak Yargıtayın bu konudaki görüşünde birlik 
yoktur. Nitekim Hukuk Genel Kurulu Karan (HGK.4.11.1964, E., 942/D-T/K.637, AD. 196.5, 
5-6, s.730) ve 11. Hukuk Dairesinin daha sonraki kararlannda (11.HD. 28.2.1980, E.642, 
K.941, bkz. Eriş, s.209, N.248. ve 11: HD. 4.7. 1980, E. 3185, K.3644, bkz. Eriş, s.232, 
N.282.) açıklık bulunmamaktadır. 

Canaris, Ban.kvertragsrecht, N.984; Schiegel/Jerger/Hefermehl, N.198. 
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BK. mad. 17 de düzenlenen soyut borç ikrarının 64 maddi içeriği itibariyle, ilkinden 

farklı olmasından kaynaklanmakladır. 

BK.nun 17. maddesinin menşeini oluşturan İsviçre Borçlar Kanunun 17.maddesi 

Fransız lvlK. ma<l.1132 dem alınmıştır. Fransız MK. mad. 1132 hükmüne göre se· 

bebi gösterilmeden bir borç ikran veya vaadinin sözkonusu olduğu durumda, bu 

işlem yeni bir borç ihdas etmemekte, bilakis sadece geçerli bir sebebin 

bulunduğuna karine teşkil etmektedir. Nitekim gerek İsviçre ve gerek Türkiye'de 

doktrin ve tatbikat BGB. § 780/781 de yer aldığı şekli ile maddi anlamda65 borç 

ikrarı ve vaadini tanımamaktadır. 66 T ara.flar arasında borç doğurucu bir 

sözleşmenin varlığı veya sair bir şekilde bir alacak hakkının bulunması durumunda. 

bunun mutlaka bir sebebe dayanması mecburiyeti vardır. Kural olarak Türk 

hukukunda da borçlu, borç vaadi veya ikrarı ile borca ilişkin bir yok defi ve 

itirazdan feragat etmekle birlikte, bununla taraflar yeni bir borç doğumunu 

amaçlamamaktadırlar. Sorumluluk sebebine yer verilmeksizin bir borç ikran veya 

vaadinde bulunulması, aynı zamanda maddi anlamda bir ~oyutluğun da 

kararlaştırıldığı anlamına gelmez. Bu halde sadece taraflar arasındaki isbat külfeti 

yer değişmektedir. Kısacası, BK. mad.17. nin özelliği BGB. § 7801781 

hükümlerinin aksine, sadece isbat mücerretliğinden (Beweisabstraktheit) ibarettir. 

Dolayısıyla, alacaklı alacağını talep edebilmek için aynca borcun sebebini isbat 

külfc:ti altında değildir. 67 

Bu arada BK.nun 17. maddesi hükmü ile maddi anlamda soyut borç vaadinin 

bulunduğu kabul edilse: bile, Alman hukukuna göre önc:mli bir diğc:r fark da, 

64 

6.f 

65 

67 

BGB 7801781 de borç i.kran ve vaadi ayn ayn ifade edilmek suretiyle düzenlenmiştir. Oysa 
BK. mad.17 de sadece borç ikrarından bahsedilmektedir. Ancak bu ayrıntı şekli olup 
gerçekte hukuki içerik olarak önemli bir sonucu yoktur. Kavramlarla ilgili aynntılı bir 
değerlendirme için bkz.İsmet Sungurbey. Borç İkrarı ve Borç Vaadi. İstanbul 1957, s.l vd. 

Sungurbey ihdası anlamda borç ikran ve vaadinden bahsetmektedir, (Borç lkran ve Borç 
Vaadi, s. 15 vd., 49 vd.). 

Ancak bu husus her iki hukuk çevresinde de ittifakla kabul edilen bir görüş değildir. 
Nitekim bu konuda değerli bir tez yazan Sungurbey, sebebi gösterilmeyen ihdasi borç ikrarı 
ve vaadinin Alman hukukundaki şekli ile mücerret olduğu görüşünü savunmakta ve bu 
görüşünü her ili hukuk çevresinden de doktrin ve mahkeme kararlan ile desteklemektedir. 
Sungurbey, Borç ikran ve Borç Vaadi, s .72. 

Becke,, Semer Kommentar, .Art.17, N.2.; Gauch/Schlllep/Jaeggi, N.857 vd.~ Meier
HaJıoz/von de' Crone, § 5 N.186.~ Oser/Sch~nenberger, Zürcher Kommentar. Art.17 O~ 
N.13, 19,20.; ·sGE 65 II 83.; 1BK. 12.4.1933, J0/6, RG.2504.; Aksi görüş, S11nglU'bey, B<>rç 
İkrarı ve Borç Vaadi, s.41142, özellikle 49 vd. 
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sonuncusunda mücerret borç vaadi veya ikrannın bir karşı edim şartına 

bağlaruunarna8ında görülmektedir. Alman hukukunda soyul borv vaadinin şart ve 

süreye bağlanabilmesinden hareketle, bunun aynca karşı bir edim şartına da 

bağlanabileceği, bu blcdirde karşı tarafın bu edimi ifa ile mükellef olmayacağı ve 

aynca dava da edilemeyeceği kabul edilmektedir. Burada karşı edimin hukuki 

niteliği soyut borç vaadinin içeriğine ilişkin bir sınırlamayı oluşturmasıdır. İsviçre

Türk hukukunda benzer düzenlemeye yer veren BK. mad. 17 hükmü ile bu 

görtıştin bağdaştınlması imkanı bulunmamaktadır. Zira 13K. mad.149 vd. nda 

öngörülen şart dışında bunun aynca karşı edim şeklinde bir şarta bağlanması 

durumunda mücerrellik va~fı orladan kalkacaklıi 68 

d) Havale görtl,rünün eJe.rtirisi 

Akreditif işleminin bir bütün olarak açıklanmasında, havale ile ilgili hOkümler 

büyük oranda yardımcı olmakta birlikte, gerçekte havale işlemine kıyasla yapılan 

açıklamanın akreditife özgü sorunları nihai oJarak çözmediği görülecektir. 69 

Önculikle havale çille yetki veren bir ilişki ohnasına karşın, doktrin ve: uygulamada 

bir akreditif sözleşmesinden bahsedilmel1edir. 78 Oysa havale edilenle havale 

lehtan arasınd0>ki ilişki 0>kreditifle kıyaslandığında, akreditifle lehtar ile banka 

arasında bir yiiktırnltlliik sözleşmesi bulunmaktadır71. 

Asıl önemlisi akreditif lehtarı ile banka arasındaki ilişkinin, havale ilişkisinde 

olduğu gibi BK. mad.459 f . l anlamında bir kabul olarak nitelendirilmesi, öncelikle 

akreditife ilişkin genel defi sisteminin açıklanmasında yeterli bir açıklık 

getirmemektedir. Zira, akreditifin bildirimi veya teyidi ile doğan soyut borç 

68 

69 

70 

71 

S1111gı"bey, Borç İkrarı ~e Borç Vaadi. s.60/61 . 

Sclılrrer, s.49 vd.; Slongo, s.33.; Canarls, Bankvertragsrecht, N.920, 972. ; Tekinalp. § 40 
N.37. 

Ba11111bo.ch/D11tJe1J/Hopt, s. l 239.; Wtbo, Einleitung und Yorbcmerkungen zu Art. 68-96 
OR N.227. ; Hahn, s.24 vd.; Wuser111an, s.36 vd. 

Gautsclıl, Bemcr Kommentar, Vorbemerkllllgen zu Art.466, N.3 a.~ Alli görül. Dıuher, 
Obligationenrecht BT, s. 265,2676.; Sclı6nJe, Missbrauch, SJZ 1983, s .55. 

'' 



102 

iliş. ki . d 72 1 1 d çı• • • b nk h sın e yer a an gene eJ. ı sıstenu ve a a le tar ilişkisinde rücu 

sorunlaruun tümüyle havale hüküml~rind~n han:kelle açıklanması güçtür. Nitekim 

doktrinde hakh olarak akreditif işlemi ile doğan soyutluğun kapsamı ve unsurlarının 

havale ilişkisine göre daha geniş ve girift olduğu kabul edilmektedir. 73 Bu ise 

havaleye ilişkin hiikilmlerin ancak uygun düştüğü ölçüde ve kıyas yolu ile 

tamamlayıcı olarak uygulanabileceğini göstermektedir. Anılan sebeple doktrinde, 

özellikle, akreditifin bir havale veya bunun alt türü olmadığı ve fakat bu 
htildimlerin akreditif işleminin bir btltUn olarak açıklanmasında yorumlayıcı ve 

tamlayıcı hükümler olarak uygun düştüğü ölçüde kıyas yolu ile tatbik edilmesi 

gerekliği ifade edilmek.ledir .14 Nil\fkim Alman hukukunda, Borçlar Kanunu' ndaki 

düzenlemeye benzer hüktimleri iç.eren havale hükümlerinden DGD §§ 783-792) 

a.ynlınmak suretiyle, banka-lehtar ilişkisi BGB. §780 anlamında soyut borç vaadi 

olarak nitelendirilmiştir. Ancak, yukarıda da açıklandığı üzere Türk hukukunda 

maddi anlamda soyutluğa yer veren bir hüküm yoktur. 75 Fakat taraflar ar~uunda bu 

anlamda bir soyutluğun anlaşma yolu ile gerçekleştirilmesine de bir engel 

bulunmamaktadır. Aşağıda da ifade edeceğimiz gibi, banka-lehtar münasebetinin 

sözleşmesel bir ilişki olarak yorumlamak mecburiyeti vardır. Nitekim gerek 

doktrin 76 ve gerek uygulamada 77çoğunlukla bu ilişkinin sö~eşmesel niteliği 
vurgulanmakta, ancak kesin bir açıklıkta getirilmemektedir. 

72 

7J 

14 

75 

76 

77 

Tddnalp, bıınkıının bildirimle doğun borcunu soyut olmayan, ancak bağımsız bir borç 
olaıak nitelendinnektedir. Bağımsız biJ borc\U\ anlam ve kapsamını ise BK. mad. 459 f. l 
hükmü ile açıklamaktadır,§ 40 N.8, 95. 

Ca.n.aris, Bıın.kvertrngsrecht, N.922.; Tekinalp, N.37 vd.; GiJJa, .Akreditif Muamelesi, s.63.; 
ôıel, Akreditif ve Hukuki Niteliği, s.SO. 

St!h4're.r, s.:B.; Özelhlcle C:anaris, Ranlcvertragsrecht, N.922. Ya7.ar haklı olaralc, akreditifin 
havnle olarak. kabul edilmesi h.ıılinde de tn.tafüu: o.rıı.smdak.i huk.ukı ilişkilerin ayn ayn 
ıncelenmesi zorunluluğundan bahsetmektedir. 

Tekinalp, N.42 ve 9.5 de ilkenin yetersiz olmakla hirlilcte kuımen RK. mad. 4:W/1 de 
düzenlenmiş olduğunu ifade etmektedir. 

Akyol, C.lll, s.149.; Bucher, Obligationenrecht BT., s.96; Bodmer, 65.vd., tartışmalar için 
ıı .RR vd; Hahn, s .24 vd.; Hortmann, s.23 vd. ; Sch4're1', s.80,R.~, 126.; Sl.ongo, s .32 vci ve 
özellikle .s.35.; Weber, Einleitung und Vorbemer.kung zu Art.68-96., N.227.; Yavuz, s.399.; 
Wassamann, s.~6 vd.~ Ayni yönde, Gauıschi, BemeI Kommenw, i\rt.468 OR, N.lc vd.ve 
özellikle 2a-d. Fakat yazar tek taratlı yüküm açıklaması yo1unuda kapatmamaktadır.; Aksi 
görüs· Sch/Jnle Misııhrıuıch, SJ7. 19K~, s .. 5R.; Peter Rartodtlej, nie Rechtııverhaeltniı;se hei 

~) , . 
verspaeteter Zurückweisung nichtkonfomıer Dok:uınente beim unwiderruflichen, bestnetıgen 
Dokumentenakkreditiv, SAG 59 (1987) s.8, dipn. 63.; SchlnnereriAvanclnl, s.13~. 

RGF. 88 n 346, 2 a.; RGF. 87 H 2;ff Her iki kararda da hakh olarak banka ile lehtar ıı.ra.qmda 
bir sözleşmenin varlığına işaret edilmektedir. Özellikle bildirim veya teyitte Birörnek 
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e) GtJrll.fümflz 

Kanaatimizce, ödeme ilişkisinin tarafları arasında, temel ve karşılık ilişkilerinden 

bağımsız nitelikte ve İsviçre-Türk hukukunda pozitif dOzenlemeai olmayan atipik 

bir sözleşmenin buJmıduğunun (Innominatvertrag) 71 kabulü gerekir. Bu sözleşme 
tc:k başına ödeme ilifkisinin taranan arasındaki hak ve bor9laıın esaslarını 

göstennektedir. İçerikleri ulusal hukuka göre belirlenen temel ve .karşıJık 

ilişkilerinden farklı olar4k, banka ile lehtar arasındaki sözleşmenin içeriğjni, ulUS4l 

hukuklardan çok akreditife ilişkin Birörnek Kurallara göre belirlenmektedir. 

Mevcut sözleşmesel ilişki BK. lll&d. 459 f. 1 hOkmtm.de yer alan sınırlı soyutluk 

ilkesine ve BK. mad.17 de yer alan isbat soyutluğuna kıyasla, kurucu ve maddi 

anlamda bir soyutluğu içeren sözlefllle niteliğindedir. 

Sözleşmenin şekli konusunda BK.mad. l 1 ve havaleye ilişkin htıldlmler geçerli 

olup, sözleşmenin mutoberliği kural olarak bir şekle bağlı deiiJ.dir. Ancak bir 

uluslararası ticari örf adet hukuku kaidesi olarak işlem, bankalann yazılı bildirimi 

veya leyidi nelicesinde g\n'l(ekleımeklcdir. 

Borçlar Kanunun l 7. maddesi hükmü emredici bir hukuk normu değildir. 

Tarafiann maddede düzenlenen ishal mücerrelliğinden farklı olarak, maddi 

anlamda tam bir soyutluğu içeren anlaşma teklinde (DK. mad.19 f.1) aksini 

kara.rlaştırm.alanna bir engel bulumnamaktadır. Ac;ıkc;a kararlaştırılmış olmak kaydı 

ile böyle bir anlaşmada temel ve karşılık ilişkisinden doğan defilerin sınırlan

dınlması ve muayyen kurallara bağlanmasmada bir mani yoktur. 79 Nitekim İsviçre 
doktrininde bir doktora tezine atıfla benzer bir yaklaşım Xot:llY•••hllf""I"' 
tarafindan Borçlar Hukuku kitabının son basısmda savunulmuştur. Huna giJre, 

Borçlar Kanununda sebebi gösterilmeyen bir borç i.kranmn gc~ olduğu ifadesine 

yer veren BK. 17 hükmi &Ciık olmayan renksiz bir ifadedir. Tarailar 5Özletme 

78 

79 

KUiallua atıf yapılmış olmuuun bu kuralları sözleşmenin içeriğine dahil ettiği ve burada 
yer alan kayıtlatm sozfeşmenin yorumuna hakim ilkeler lflPıda yapılması gerektiji 
belirt.ilmiştir. Aynca bkz. BGE 9fJ II 306 vd.; llJ il 525; 11.HD. E.1976/.5881, K.1977/558, 
YKD. 1978. S.8 .• s.1320/1321. 

Atipik akitlerle ilgili olarak bk:z:Arthur Mt1111r-Htqt>ı. Veıtraege(geseızlich nicht geregelt) l 
(Allgemeine Vertraege •sui genem•), SIK N.1134:; Vertraege(gesetzlich nicht geregelt) il 
(Gemischte Vertraege). SJK. 1135. 

Ltlcke. s.41.; O:ıer/SdUJnenbaga, Ztırcher Kommeruar. Artt7 OR, N.23. 
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serbestisi prensibi uyarınca maddi anlamda soyut ve kurucu nitelikte bir borç vaadi 

sözleşmesi düztmleyebifoceklir. 80 

Sözkonusu bu sözleşmesel ilişki gerek vekalet ve gerek havale hukuku ile yakın 

ilişki içerllıindedir. Her iki müesseseye ilişkin hükümler uygun düştüğü ölçüde 

ilişkiye uygulanacaktır. Nitekim Federal Mahkeme de belgeli akreditifin havale 

niteliğini vurgulamakla birlikte, klasik görüşünden farklı olarak akit hukukuna 

dayanan bir yaklaşımda bulunmaktadır. 81 Aksini kabulle akreditif ilişkisinin salt 

havaleye ilişkin htikU.mlere dayandırılması halinde. başta yüküm açıklamasında vaki 

eksikliklerin genel akit hukukundan hareketle deti olarak kullanılması olmak üzere, 

akreditife özgil soyutluk ilkesinin Türk hukukunda somut temelinin bulunması 

güçleşecektir. 

m. Akreditif Yükümünün İc;eriği ve Ö~llil<lm 

1. Cayıl.anuır. şartı il.e flfl/an. akredilijk, 

Y u.kanda kısaca değinildiği üzere, akreditifin açılmi18ı veya teyidi bildiriminde: yer 

verilen şartlar, aynı zamanda banka lehtar ilişkisinin içeriğini, diğer sözJeşmeseJ 

ilişkilerden ayn olarak soyutluk ilkesi gereği tek başına belirlemektedir. Bildirim 

veya teyitle birlikte lehtara karşı doğan yükümlillüğünün içeriği esas itibariyla 

akreditif'"ın cayılabilir veya cayılamaz olarak açılmasına göre değişmektedir. ABK. 

mad 9 a. ve b. fıkraları (83/10 a ve b) hükümlerine göre, cayılamaz bir akreditifin 

açıldığının bildirilmesi veya teyidi ile birlikte banka lehtara karşı kesin bir 

yükümlülük üstlenmektedir. Bu yükümlülük dolayısıyla banka, kendi adına ve 

akreditif amirinin hesabına olmak üzere, akreditif meblağını muayyen şarllann 

yerine getirilmesi kaydıyla lehtara ödemekle mükelleftir .111 

Kesin bir ödeme yükümlülüğünün anlamı; leyille veya bildirimle doğan 

yükümlülüğün muayyen olınası ve aynı zamanda bunun, ADK. mad. 48 

düzenlenen devredilebilir akreditife özgü hüktimler mahfuz kalmak. kaydı ile, ancak 

80 

81 

llZ 

K 1>cay1UıifpQfaoğlıl, Borçlar Hukuku Dersleri(Heniiz fasikül halinde), § 11, N. 43, İstanbul 
1994. 

BGE 29 ll 477.~ BGE 37 II 392.~ BGE 75 II 296.~ BGE 113 il 525. 

Meier-Hayor./Von der Crone, § 31, N. 75. 
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işleme katılan tarafların hepsinin ortak iradesi ile iptal edilebilmesi yahut 

dc::ğişlirilc:bilmesidir [BK. mad. 461 f .2.; ABK. mad. 9 J(i) (83/10 d)].13 

Bu çerçevede değişikliğin salt lehtara bildirilmesi yeterli olmayıp, tıpkı akreditif 

yükümlülüğünün doğumunda olduğu gibi akdin inikadına ilişkin gem:J ilkelere 

uygun olarak, lehtann sarih veya zimni iradesi neticesinde kabul edilmesi 

gere.kir. 
84 

Nitekim Birörnek Kuralların 9 d (ili) bendinde lehtann .kabul bildirimine 

kadar eski akreditifin geçerli olacağı hükmti getirilmek suretiyle bu husus açıklığa 

kavuştumlmuştur. Burada problem arzeden önemli bir diğer husus. lehtann 

susmasına verilecek anlamdır. Borçlar hukukumuza haklın genel ilke gereği kural 

olarak susma bir irade beyanı değildir. Buna göre icaba karşı cevap vermeyen 

muhatap her halükarda bu icabı kabul etmiş sayılmayacaktır. Akreditif şartlarında 

yapılan değiıtikliğe ilişkin hususlan düzenleyen Birörnek. Kutallann 9 d (ili) 

bendinde, genel prensibe uygun olarak, değişiklik bildirimine karşı lehtann kabul 

veya reddine ilişkin yazılı bildirim şartı aranmıştır. Böyle bir bildirim olmadığı 

takdirde ancak değişiklik bildiriminde yer verilen belgelerin ibraz edilmesi halinde 

zımni bir kabultin varlığı öngörülmüştnr. Dolayısıyla salt cevap vermemenin lehtar 

bakımından kabul beyanı olarak varsaytlması imkanı yoktur. 85 Ancak, kanaati

mizce böyle bir durumda, banka açısından susmanın zımni kabul sayılacağı istisnai 

hallerden biri sözkonusudur. Anılan sebeple BK. 6. maddesi hükmü çerçevesinde, 

değişil<li.k mnnında bankaya yöm:ltilen bir bc:yan karşısında, bankanın sükutunu 

güven nazariyesi çerçevesinde, değişikliği kabul şeklinde değerlendirmek gerekir. 

Ancak burada bir irade karinesi sözkonusu oJup banka tarafından aksinin isbatı her 

zaman mümkündür. Özellikle bu noktada hata hükümlerine dayanılabilir. 

Akreditifin açıldığına ilişkin bildirimin veya teyidin geçerliliği, herşeyden önce 

bunun tam ve eksiksiz yapılmış olması şartına bağlı bulunmaktadır. 86 
Bildirim 

IH 

85 

86 

Bildirim veya teyitle doğ.an bu yükOnıtın içerik ve şartlannin tasrihi veya iyileştirilmesi de 
aynı sekilde işleme katılan bütün tarafların rızası ile mümkün olabilecektir, Sch4rrer, s .81. 

Normalde değişikliğe ilişkin öneriler temsilci sıfatı ile banka taratindan getirilmekle birlikte, 
bizzat akreditif bankasının ve işleme muhabir bank.anın katılması halinde aynca onun da 
değişikliğe onayının bulunması gerekmektedir. 

Aynı yönde Tumay, Uluslararası Kurallar. s.49. 

Birörnek Kuralların 12. maddesinde bankanın tam ve açık olmayan talimatı lehtara sadece 
bilgi kabilinden ve sorumluluğu olmak.sızın göndereceği hükmüne yer verilmiştir. Aynca 
ihbar, teyit veya değişikliğin sadece, tam ve açık. bir talimat alınması halin.de mümkün. 
olacağı hükmü getirilmiştir. 
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ve/veya teyitte bulunması gereken zorunlu şartlan ve bunların yokluğuna bağlanan 

sonuçlan, gt:nt:l hükümlt:r yanında (BK. mad.2)87 e;:sas itibariyfo Birömt:k Kurallar 

belli"lemektedir. Akreditifın bildirilmesi veya teyidinde yer alması zorunlu kayıtlar 

konusunda Birörnek Kurallarda çok az hüküm bulunmaktadır. örneğin; bildirimin 

cayılamaz akreditif ilişkisinin kurulıriasına yönelik gerekli açıklığı taşımaması veya 

akreditifin ne zamana. kadar kullanılabileceğine ilişkin bir stlreye yer verilmemesi 

halinde, geçerli bir teyidden veya bildirimden sözetmek mümkün olmayacaktir.88 

Aynı şekilde AHK. mad. l o hükmtı gereği bildirimde ödemenin hangi türde ve nasıl 

yapılacağının açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Somut olarak bu tür zorunlu 

beyanlara yer \lerilmemesi halinde, bağlayıcı bir akredilif bildirmi veya leyidi değil, 

sadece ADK. mad.12 anlamında bağlayıcı olamayan bir ön bildirimden sözetmek 

mümkündür. 89 

Danka tarafından akreditif amiriııin temsilcisi sıfatıyla gerçekleştirilen akreditifin 

bildirilmesi işlemi, aynı .zamanda akreditif amirinin temel ilişkiden doğan akreditifin 

açılması borcunun da ifası anlamında değildir. Bu sebebledir ki, akreditifin 

açıldığına ilişkin bildirimin gönderildiği zaman dilimi, temel ilişkiden doğan 

akreditifi açtırmak borcunun da ifası anı olarak kabul edilemez. Zira herşeyden 

önce lehtann. akredititin açılması bildirimi veya teyidini akreditif anlaşmasına 

uygunluk bakımından incelemesi ve bir aksaklık varsa buna itiraz edebilmesi 

gerekir. Bu noktada ifa ve ifa mAsanlıklanyla ilgili olarak Borçlar Kanununun 

ifaya ilişkin hükümleri geçerli bulunmaktadır. 

2. Caydabili:r şanı ik açılan akredmjte, 

Cayma şartının niteliği ve özellikle bu tür bir akreditifle bankanın bağlayıcı bir 

yüktimlültik altına girmediği hususu akreditif uygulamasında ve doktrinde uzun 

87 

88 

89 

A. v Tllhr/H. Pelt!I', Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band l, 
3.Aufl., Zürich 1979, Nachgedruckt 1984, s.191. Tarafların irade uyuşmasının her halükarda 
bir akdin meydana gelebilmesi için objektif olarak esaslı sayılan hususları kapsaması 
gerekmektedir. Bunlar yapılması gereken akitte mutlaka yer alınası gereken noktalardır . 

Liesecke, Neuere Theorie und Praxis WM 1976, s.262. 

Schaerrer, s.82 de bunun bağlayıcı bir bildirim olmadığının yorumlanması yanında ikinci 
bir ihtimalle buafllllll\, akseditif dışında diğer bir ödeme yolunu seç~ olabileceklerinin 
kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir. 
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süre tartışma konusu yapılmıştır. 96 Ancak, genel olarak cayılamaz akreditifin 

hukuki niteliğj, İsviçr~ doktrininde uzun süre kabul edilmemiş bir havalenin 

bulunduğu görüşü ile açıklanmıştu. 91 Sorun, Dirömek Kurallarda 1975 yılında 
yapılan değişildilde büyük oranda ortadan kaldınlmıştır. 

Gerçekte cayılamaz akreditifle cayılabilir akreditif arasında bankanın lehtara karşı 

doğan yükümlOlüğOniln kapsam ve şartlan arasında bOyük bir fark yoktur. 

Cayılabilir akreditifle de bank~ lehtara karşı taliki şarta bağlı ve belirli bir süre 

içeri.ilinde kullanılmak şartı ile, temel ve karşılık ilişkilerinden soyut nitelikte bir 

yüküm altın~ girmektedir. Bankanın bildirimle doğan yüktimlülüklerini ifa 

edebilmesi için lehtarın, sfıresinde (ABK. mad.42,43) ve yer verilen şartlara uygun 

olarak belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. 92 Her iki akreditif arasında belirleyici 

önemli farklılığı ise, cayılabilir akredilifm belirlilen iki ~arlın dışında, aynca iradi 

infısahl bir şarta daha bağlı olması hali oluşturmaktadır. 9.1 Duna göre, cayılamaz 
akreditifle doğan ödeme yüküm\lnün. ifasının talep edilebilmesi için ödeme 

vaadinde bulunan bankanın, bu vaadinden ödemenin yapılmasına kadar dönmemiş 

bulunmam gerekmektedir. Belirtilen bu istisna dL1mda kapsam ve içerik olarak her 

iki akreditif arasında başkaca bir far.le yoktur . 

. Cayılabilir bir akreditif; değişiklikler, değişikliğin hüküm ifade edeceği an, 

değişildik yapmaya yetkili şahıslar, değişikliğin şekli gibi konularda cayma hakkının 

kullanılmasına ilişkin kurallara tabidir(AHK. mad. S). 94 Cayılamaz akreditifin 

açılması ile birlikte doğan kesin ödeme yükümlülüğünün tadilinde; tarafların 

hepsinin işleme kalılınası zorunluluğunun aksine, cayılabilir bir akredililin bildirimi 

ile doğan yüktıml.til(iğtin şartlan ve içeriği, yetkili banka tarafından lehtarı aynca 

önceden haberdar etmeksizin tadil veya. iptal olunabilecektir(ABK. mad.8 a.). 

90 

91 

92 

93 

94 

Tartışmalarla ilgili olarak bk.z. Angersbach, s. l 13. ~ Eisemenn/Eberth, s. 72. 

Gafner, s .25.; Mili/er, s. 79. 

Bununla lehtar bankaya karşı bir yükümlülüğünü (bloBe Obliegenheit) yerine getirmektedir, 
Oser/Sch.llııenberger, Zütchet KQmmentar, Art.466 OR, N.31, Art.468 OR, N.3 vd.~ Aynca 
b.k. s .. 

Meier-Hayoz/von der Crone, § 31, N.35,76.~ Schllrrer, s.83 vd.~ 

Sclıtln'er, s .84.; Ulriclı, s. l l 5. 
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a) Cayma şartının anlamı 

Akreditiften cayma kural olarak akreditifin iptal edilmesi ya da şartlarının 

değiştirilmesi şeklinde olacaktır. Birörnek Kurallarda düzenlenen sözkonusu cayma 

~arlı, özellikle İsviçr~ doklrininde, BK. mad.459 f.l(OR. mad.468 f.1) havalemin 

ihtirazi kayıtla kabulü kavramı ile açıklanmaktadır. Iluna göre, akreditif bankası 

veya muhabir banka lehta.ra karşı bu kabul beyanırundan akreditifin ödenmesine 

kadar dönebilecektir. Bu düzenleme BK. mad. 461 f.l hükmüne açıkça aykırılık 

teşkil etmekle birlikte, blJ madde hükmünün yonımlayıcı norm karekterinde olması 

sebebiyle aksi tarflarca kararlaştınlabilecektir. Akreditife ilişkin Birörnek Kuralların 

aynı zamanda taraflar arasında.ki akdin şartlarını oluşturuyor olması ve AHK. mad. 

8 hükümünün BK. mad. 461 de yer alan düzenlemenin aksini kararlaştıran bir 

södc:şme hükmü olarak kabul edilmesi sebebiyle; södwnusu 8. madde hükmünün 

öncelikle uygulanması gerekmektedir. 
9
' 

Kanaatimizce cayma hillının iradi bo~ucu bir şart olarak nitc:lendirilmc:si dışında, 

aynca ihtirazi kayıt kawamın açıklanmasına da ihtiyaç vardır. 96 Özellikle ödeme 

ilişkisinin taraftan arasında .sözleşme.sel bir ilişkinin bulunduğu dikkate alınacak 

olursa; sözleşmede yer alan bu şartın aynca havale ile ilgili hükümlerden hareketle 

ve havalenin banka tarafından ihtirazi kayıtla kabul edilmesi olarak 

değerlendirilmesi yerinde değildir. 

b) Cayma hakkının kullanılması 

Cayma hakkı akreditif bankası tarafından bizzat veya muhabir aracılığı ile 

kullanılacaktır. Cayma hakkının banka dışında işleme katılan diğer şahıslardan biri 

tarafından kullanılması hukuken mümkiln değildir. Cayma hak.kının kullanılma.~ında 

çoğunlukla akreditif amirinin çıkan bulunmakla birlikte, onun bizzat }?anka ile 

akreditif lehtarı arasındaki dış ilişkiye doğrudan müdahalede bulunmak imkanı 

yoktur. Akreditif amiri böyle bir sonuca, ancak banka ile aralarinda vaki iç ilişki 

95 

96 

Meier-Hayov'von der Crone, §;.H, N.69.~ Oser/SclılJnenberger, Zürcher Kommentar, 
Art.470,0R N.llvd.; Ulricl&, s .153. 

Tekinalp, § 31, N.78. Yazar burada haklı olarak bankanın ödeme yükümlülüğünün her 
hangi bir ihtirazi k.ayıda değil iradi bozucu sarta bağlı olduğunu belirtmektedir. 
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gereği talimat vermek hakkını kullanarak ulaşabilecektir. 91 Ancak cayma hakkının 
kullanılmasında akreditif amirinin lal.im.atının bulunması ~orwılu bir şarl değildir. 

Du hakkın bizzat banka tarafından aynca akreditif amirinin talimatı ve bilgisi 

olmaksızın kullanılması da mümkündür (ABK. mad 8 a). Akreditif amirinin 

talimatının yokluğu veya aksi yönde olınası tamamen taraflar arasındaki iç ilişkiyi 
ilgilendirmektedir. 91 . 

Lehtann ise akreditiften cayma konusunda herhangi bir işlem yapması sözkonusu 

değildir. 99 Lehtar gerçekte akreditifin sonuçlanmasını i~temiyorsa, bunu akreditifi 

geçerlik süresi içinde kullanmamak suretiyle sağlayabilecektir. Zira, cayma işlemi 

her nekadar banka tarafından lehtara karşı kullanılmakta ise de, temel ilişkiye 

uygun bir akreditifm açılmış olması kaydıyla ve esas itibariyle bu hak iç ilişkide 

d kr di if . . ı... dır 100 sa ece a e l amınne ıUıJll . 

ABK. mad. 8 a. fıkrasında yer al~ bankanın önceden haber vermeksizin cayma 

hakkını kullanabileceği veya akreditifi değiştirebileceği ifadesi doktrinde farklı 

değerlendinnelere sebep oJmuştur. Ilükümde yer alan "haber venneksi.zin" kaydı, 

bir kısım yazarlarca caymanın veya değişikliğin lehtara bildirilmesinin gerekli 

olınadığı şeklinde yonımlanmaktadır.161 Sclıikrer, haklı olarak, sözkonusu 

ifadenin cayma hakkının lehtara bildirilmesine gerek olmadığı şeklinde 

yorumlanamayacağı; bunun, cayma hakkının bildirimden önce de geçerli bir şekilde 

doğduğu şeklinde anlaşılması gerektiği göröşt\ndedir.162 Gerçekten caymanın veya 

cayılabilir bir akreditifle yapılan değişikliğin geçerli bir şekilde doğması, yapılan bu 

bildirim~ bağlı değildir. Zira, lehlar nezdinde yapılan cayma ile ilgili bildirim 

k d ğil ık1 b• • liv ' h • dir J03 urucu e , aç · ayıcı ır nıte gı aız . 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

Angersbach. s .110.; Schl"er, s.84, 85. 

Birörnek Kurallarda bankanın cayma hakkını re'sen kullanacağı belirtilınekte ise de, 
bankalar esas itibariyle müşterilerinin talep ve talimatlarına. göre hareket ettiklerinden, 
pratikte cayma hakkının re'sen amir banka tarafindan kullanılması haline rastlanmamaktadır, 
Tumay, Uluslararası Kurallar, s.38/39. 

Kaldı ki cayılabilir bir akreditifin açılmasında asıl amaç, istenildiğinde lehtann 
değiştirilmesine imkan tanımaktır. Tuma)'. Uluslararası Kurallar. s.39. 

Ga/ner,s .66167.; Sch4rer, s.85, aynca dipn.13.; Sdıinnerer/Avancini, s.41 

Za/ın!Eberdlng/Ehrlich.,. N .2/144. ~ Aynca bkz. l_Tfrle.h, s.114, dipn. 70. 

Schib'rer, s .85. 

llfrich._, s. 1131114.~ Schinnere:r/Avanrlni, s.41 
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c) Cayma hakkı ne zamana kadar lcullanahitecektir ? 

Birörnek Kuralların 8 a maddesinde cayılabilir akreditifın "her an tadil ve iptal" 

olunabilir şeklinde tanımlanması, doktrinde haldı olarak bu hakkın ne zamana kadar 

kullanılabileceği tartışmasına yol açmıştır. Kural olarak bu hakkın akreditif bede

linin iehlara ödenmesinden, poliçenin kabulü veya işliraından ilibanm 

kullanılamayacağı konusunda doktrinde görüş birliği vardır .164 Gerçekten ödeme 

ile birlikte, bankanın aynca cayma şartına bağlanan yükümlülüğü, Upkı cayılamaz 

akreditifte olduğu şekli ile kesinlik kazanmış ve salt bu sebeble ödenen meblağın bu 

aşamada lehtardan iadesinin talep edilebilmesi imkanı kalmamıştır. 

Buna karşılık doktrinde ödemeden önceki devrede malların gönderilmesi belgelerin 

bankaya ibrazı veya belgelerin kabulü ile birlikte akreditiften cayma hakkının sona 

erdiği görüşleri de yer almaktadır. 185 Malların gönderilmesinden itibaren cayma 

hakkının sona erdiği görüşü sawnulamaz. Çünkü, öncelikle bu işlem lehtann 

tasamıf sahasındadır. Diğer taraftan bununla lehtara, mallan göndermek suretiyle, 

akrt;ditifm ayılmasından önce cayılabilir bir akrediLifı cayılamaz akreditif haline 

getinnek imkanı tanınnİış olacaktır. 196 Aynı şekilde, belgelerin ibrazı afaması da 

hukuki ve pratik sebeplerle c.ayma hakkının sona erdiği an olarak kabul edilemez. 

Cayılabilir akreditife ilişkin düzenlemeyi içeren ABK. mad.8 b. hiikmünde işlemin 

muhabir banka aracılığı ile yüriitlllmesi halinde, bu banka tarafından yapılacak 

ödemenin geri ödenmesinde (ramburse edilmesinde) ölçü olarak belgelerin 

uluştınlm.ası değil incelenerek kabul edilmesi anı esas alınmıştır .107 · Helgelerin 

ibraımın cayma hakkının sona ereceği an olarak kabul edilmesinin pratik mahzuru 
. il .b d b. l 1 h'!t. •d' 108 ıse, c.ayma e ı ra:t arasın a ır yanş orlamı o u~lurma ~e UAesı ır. 

104 

105 

106 

Angersbach, s.115.; Schaerrer, s.86.; Wessele)', N.36. ; Bu aşamadan itibaren değişiklik 
talimatı ancak biı: bak.iye varsa onun fizerinde uygulanabilir, Tıuııay, Uluslararası Kurallar, 
s.41.; Tekinaip, § 40 N.137. 

Bu görüşler için bk.z: Angersbach, s.115.~ Sclıinnerer/A.vancini, s.54. 

Angers/Jach, s. l l5.; Sclıae"er, s.86. 

ıo7 Angersbach, s.l 15,116.; Hartmann, s.l 15!.; Schaerrer, s.86.~ Wesseley, N.36, 37. 

108 
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Cayma hakkının süresi içerisinde kullanılamaması veya diğer bir sebebe binaen 

sona ermesi halinde, liili olarak banka tıpkı cayılamaz. akredilifte olduğu şekli ile 

kesin bir yüküm altına girecektir .109 

Akrc:dituın avtldığının bildirilmesi vc:ya Lc:yidinin tarflar arasında akdi bir ilişki 

doğunnasi sebebiyle, lchtarın. akreditif şartlarında va.ki degişi.klik veya cayma 

jşJeminden, dürüstlük ilkesinin gerektirdiği biçimde ve mümkün olduğu ölçüde 

erken bilgilendirilmesi gerekir. Aksine davranışla değişiklik bildiriminin zamanında 

yapılmaması halinde; banka. lehtarın değişi.klik öngörtilen hususlara ilişkin 

yapabileceği işlemleri tamamlamak suretiyle ifayı talep imkanını engellemiş 

olacaktır. Hu şekilde bir gecikme neticesinde doğabilecek zarar ve ziyan ile~ 

bankaya tahmil edilebilecek bir sebebten dolayı vaki olabilecek sair zarar ve ziyanın 

da banka larafından karşılanması gcm~l<lr .110 Bankanın ilgili d~ğişiklikleri veya 

cayma işlemini bildiriminde, objektif iyiniyet kaidelerine aykırı biçimde kasden111 

bir engelleme yapması halinde, BK. mad. 154. hükmünUn kıyas yolu ile 

uygulanması gerekir. Bunun dışında, bildirimin ağır ihmal veya ihmalle 

geciktirilmesi ya da hiç yapılmaması dummu.nda, BK. mad. 154 hükmünden 

hareketle bankanın sorumtuluğuna gidilmesi imkam yoktur. Bu halde bankanın akit 

hukukunda önemli bir uygulama alam bulan güvenin korunması ilkesinden 

hareketle ve objektif iyiniyet hükümleri çerçevesinde sorumlu tutulması mümkün 

J bil k
. 112 

o a ece: lır . 

.J. Bankanın lelıtara lctup tlotan ytıkilmllnlln sona ermen 

a) Akreditif borcunun ifası 

Akreditif bankası, cayılabilir veya. cayılamaz akreditifin her ikisinde de kural 

olarak lehtara karşı, içerikleri aym olan ve şarta bağlı bir ödeme yükümü altına 

girmektedir. Bu yükfunün ifası her şeyden önce ynknm açıklamasında öngôriilen 

109 

11() 

lll 

112 

Sclıinnerer/Avancinl, s .54. ; Wesseley, N.35. 

Canaris. Bankvertragsrecht, N.989.~ Schlrrer, s.85.~ Schinnerer/Avancini, s.54., Ulrich, 
s.154. 

BK. mad.154 hükmünün uygulanabilmesi için ağır kusurun varlığı yeterli değildir, Becker_, 
Bemer Kommentar, Art.156 OR .. N.4 .. 

Bartodıiej, SAG 59 (1987) s.8. 
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şartların lehtar tarafından zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmiş olmasına 

bağlı bulunmaktadır. Bankanın, şarla bağlı olarak yapmış bulunduğu yüküm 

açıklamasının şartsız bir şekle dönüşmesi, lehtar tarafından ibraz edilen belgelerin 

akreditife haklın genel ilkelere uygun olarak incelenmesi neticesinde kabulü ile 

gerçekleşecektir .113 Bunu müteakiben yapılan ödeme ile birlikte akredtitif sona 

erecektir. Banka, yapmış bulunduğu inceleme neticesinde ibraz edilen belgelerin 

akreditif şartlarına uygun olarak ibraz veya süresinde ibraz edilmediğini tesbit ettiği 

takdirde ifa talebini reddedecektir.114 

Akreditif şa~lannın şekli olarak yerine getirilmesine karşın, başta lehtann ödeme 

talebini ileri sürmesi hakkın kötüye kullanılması halini oluşturması olmak üzere, 

defi hakkının kullanılabileceği sair hallerde banka, ifadan imtina hakkını haiz bu-

l kl d JJS B nk :r. d "küml. m-~- . . . 1 -1• kr d. if .. umna a ır. a anın uayı re yu ugu ıstısnaı o arıu. a e ıt amırıncc: 

alınan bir ihtiyati tedbir talebine de dayanabilecektir. Ancak tüm bu hallerde 

belgelerin reddi ve neticede ödemenin yapı]mamış olması, aynı zamanda bankanın 

akreditifi ödeme borcunun kesin olarak sona ermesi anlamına gelmemektedir.116 

Banka tarafından ödemenin hangi şekilde gerçekleştirileceği, onun tarafından 

bizzat veya ikinci bir banka aracılığı ile yapılan akreditifın açılması veya teyidi 

. bildirimine göre belirlenecektir (ABK. mad. l O). İfanın ne zaman yapılmış 

sayılacağı, nakit ödeme şartının öngöriilmüş olduğu halde problem teşkil etme-

mekle birlikte, ödeme şekli olarak bir poliçenin kabul veya iskontosunun şart 

koşulmuş olduğu durumlarda, kabul veya iskonto işlemi ile yükümün sona erdiğini 

söylemek gii9ıür.117 Öncelikle ifa konusu poliçenin banka tarafından ü9ün<.;ü bir 

llJ 

114 

115 

116 

Sclı4rrer, s.82 vd.; Ull'i~, s.154,155. 

Bu halde belgelerin reddi aynı zamanda bankanın akreditif amiri ile olan ilişkisinde ona 
tahmil olunan bir yükümlülük niteliğindedir. 

Ödemenin haklı bir sebebe dayanmaksızın gerçekleştirilmiş olması halinde banka, aynı 
gerekçe ile yapılan iadesi talebinde bulunabilecektir. Aynca bk.z. § 9, 111, 1.; § 11, IV. 

Doktrinde ve uygulamada yaygın olarak kabul edilen görüşe belgelerin reddedilmiş olması 
herzaman için akreditifin sona ermesi anlamına gelmemektedir. Aynca bk.z: Bartodı.tej, 
SAG 59 (1987) s.2.; Schae"er, s.109.; Slongo, s.146.; Zahn/Eberdlng/EhrlJch, N.2/313. 

117 Sclı4rrer, s.82/83 de kabul veya iskonto işlemi ile birlikte akreditifin bildirimi veya teyidi 
neticesinde doğan akreditif yUkümünün sona erdiği görüşündedir. 
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şahsın veya amir bankanın kabulünü temin amacı ile alınması durumunda, banka 

bunun kabulü v~ vadesinde ödenmesinden sorumlu olacaktır [(ABK. 9 a(iii), 

b(iii)]. Aynı şekilde kabulün gerçekleşmiş olduğu bir durumda, banka veya işlem 

konusu poliçe üzerine kabul beyanında bulunan kimse, kıymetli evrak hukuku 

htikümleri gereği sorumlu olm~ya devam etmektedir.118 

Netice itibariyle, akreditif işlemi dolayısıyla sözkonusu olan poliçe, ifa yerine değil 

ifa uğruna verilmiş bir kambiyo s~edidir. Bu sebeple akreditif bildiriminde 

poliçenin kabulü veya iştiraının öngörülmüş olması, salt bu işlemler neticesinde 

bankanın akreditif dolayt~ıyla doğan ynktl.mtinün de sona erdiğini gösterir nitelikte 

değildir. Lehtar-banka ilişkisinde nihai ödeme poliçenin kabulü ile değil, bunun 

vadesinde veya dava neticesinde ödenmesi ile birlikte gerçekleşecektir. 119 

b) Diğer sona erme sebepleri 

Akreditif, belgelerin ibraz edilip paranın ödenmesi dışında, genel hQkümlerde yer 

alan sözleşmeyi sona. erdiren sebeplerden birinin gerçekleşmesi ile de sona 

erebilecektir. Aynca, akreditife özgü olarak; cayılabilir · bir akreditifte cayma 

hakkının kullanılması ve işleme katılan tarat1ann itlasmda muayyen bazı şartlann 

gerçekleşmesi ile de akreditif sona erebilecektir. ızo 

118 Liesecke, Neuere Theofie und Praxis, WM 1976, s.260.; SclılrTeT, s.83. Bu konuda aynca 
bkz. § 1 O II, 2,3. 

119 

120 

Liesecke, Neuere Theorie und Pra.xis, WM 1976, s.260: "Banka akreditifin açılması ile 
birlikte kesin bir yükümlülük üstlenmektedir. Bu yükümlülük kabulün temeni ile birlikte 
sona ermemektedir. Böyle kabul edilse idi akreditife gerek kalmazdı." Kambiyo taahhüdü 
ile alt borç ilişkisinin karşılıklı durumları ile ilgili olarak bkz. Poroy, N .108. 

İflas ve buna bağlı sonu9larla ilgili olarak bkz: Canaris, Bankvertragsrecht, N .107 5 vd.; 
Manf.red ObomtUi.el', Die Banlt im Kon.kurs ihres Kunden. s.262 vd.; R. Loeffer, Der 
Ein.t1uss der Kaefer-Konkurses auf das Dokumenten-Akkreditiv-Geschaeft, Diss. Hamburg 
1969.; Melsen, ZIP 1983, 131 vd.; Tekinalp § 40 N.113 vd.~ Paulus Christoph, 
Konkursanfechtungsgerichtliche Probleme im Zusemmenhang mit dem Standby Letter of 
Credit, ZBB, 4/1990, s.200 vd. 
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§ 8. AKREDİTİFİN İŞLEMİNE MUHABİR BANKANIN KATILMASI 

l. Genel Olarak Muhabirlik İlişkisi 

Akreditif uygulamasında işlemin icrasına, çoğunlukla ve hatta hemen her zaman 

ikametgahı lehtann ülkesinde bulunan bir diğer banka da katılmaktadır. Akreditif 

talimatının yerine getirilmesi amacı ile hizmetinden yararlanılan bu banka veya 

bankalar, uygulamada gcmel olarak "muhabir banka" (Korrespondezbank) şeklinde 

b. Ü t k m1 !C; d dilir" l:Zl Akr d"tif . . . talim . . k ır s ·avra a ua e e . · e ı amınnın atını yerme getirme · amacı 

ile işleme katılan ve hizmetinden yararlanılan banka veya bankalar, bu işi 

çoğunlukla akreditif amiri adına ve riski ona ait olmak üzere üstlenirler [ ABK. 
mad.18(83/20a)]. Muhabir bankanın işlemde ne tQr bir fonksiyon göreceği ise, 

akreditif bankasının talimatına bağlıdır. Bu tür bir talimatın içeriği normal olarak 

akreditif bankası ile amiri arasındaki daha önceki bir anlaşmaya dayanır. Akreditife 

ilişkin Birörnek Kurallarda sınırlayıcı olmamakla birlikte111 ikinci bankanın işlemin 
icrasında; ihbar, ödeme veya leyil bankası olmak üzere, Ülf farklı şekilde 

yetkilendirilebileceği belirtilmektedir. 

Kural olarak bunlardan teyit ve ihbar bankalarının ~lemin icraaına ilişkin 

fonksiyonları ve buna bağlı olarak sorumluluklarının kapsam ve şartlan Dirömek 

Kurallarda hükme bağlanmıştır. Muhabir bankanın işleme teyit banbsı sıfatı ile 

katıldığı durumda, ABK. mad. 9 b fıkrası hiikınii gere~ amir bankanın 

sonmıluluğuna ilaveten ve fakat ondan bağımsız bir yüki\mliili\k t\stlenmektedir.12J 

Buna karşılık muhabir bankanın akreditifi teyit etmeksizin salt bir bildirimde 

bulunması halinde~ ilkinden farklı olarak herhangi bir sorumluluk altına girmemekte 

ve buradaki fonksiyonu akreditifm iletilmesi ile sınırlı bulunmaktadır (ABK. 

mad. 7). Muhabir bankanın işleme ödeme bank.ası olarak. k.alılması ve bunun hukuki 

sonuçlan, ilk ikisinden farklı olarak, Dirömek Kurallarda aynca diizenlenmemiş, 

ancak sadece anılmakla yetinilmiştir. Esas itibariyle uygulama.da pratik ihtiyaçlara 

binaen doğan ve gelişen .bu müessese, hukuki olarak ~bar bankası ile .teyit bankası 

arasında bir fonksiyonu haizdir. Bu banka, akreditifi teyit eden bankadan farklı 

olarak, lehtara karşı bir ödemede bulunmak yükümü olmamakla birlikte, akreditif 

121 GutıwlUer, Bemerkungen, SJZ 80(1983).s.157. 

122 

IZJ 

Tekl11alp, N.92. Yazar burada kabul, iskonto ve tayin edilen banka, rambursman bankası 
gibi sıfatları olan muhabir bankalardan bahsetmektedir. 

İktisadi olaiak bunun teyit bankasının akreditif bankasına bir kredi temini olduğu da 
belirtilmektedir, Schlnnerer/Avancini, s . .52.; Aynca bk.z. § 8 II, 3. 



115 

bankası ile iliş.kisi gereği onun adına belgeleri tetkik ve neticede bağlayıcı şekilde 

bir ödemede bulunabilir. 

il. Lehtar-Muhabir Banka İlişkisi, içeriği, Sonuçlan 

J. İlıbar b1111kası 

a) Akdi bir W.1kinin yokluğu 

Muhabir bankanın işleme salt ihbar bankası olarak katılması durumunda, yapılan 

bildirim neticesinde akreditif lehtan ile aralannda akdi bir ilişki kurulmaz. 

Akreditif ihban açıklayıcı nitelikte (rein deldaratorischer Charekter) bir işlem124 

olup, aynca muhabir bankanın akreditif sorumluluğunu sonuçlayan bir irade 

açıklaması değildir. Bunun tabii sonucu olarak lehtar, ihbar bankasına karşı akdi 

anlamda herhangi bir lal~p hakkını haiz olmadığı gibi, muhabir bankanın da 

belgeleri kabul ve incelemek şeklinde bir y1ikümltiltlğ11 yok1Ur (ADK. mad. 1).125 

Nitekim doktrinde ihbar bankasının işi~ akreditifin açılması veya yapılan 

değişildilderle ilgili olarak teknik aracılık (t~chnische Durchleitstelle) kavramı ile 

açıklanmaktadır .126 

İşlemin icrasında bankanın salt teknik anlamda aracı vazifesi görmesinin önemli bir 

sonucu. akreditif konusu belgelerin kabul ve tetkiki ile ilgili olarak ortaya. çıkar. 

İhbar bankasının böyle bir yetkisinin olmaması sebebiyle, belgelerin bu bankaya 

ulaştırılmış olm.as~ akreditifte cari sürelerin korunması ve bu anlamada doğan 

yükümlerin ifası sonucunu doğunnayacaktır.121 

İhbar bankasının belgeleri kabule yetkisi olmamakla birlikte; pratikte sözkonusu 

belgeler çoğunlukla onun tarafından kabul edilmekte ve neticede akreditif bankası 

Eisemann!Eberth, s. 78. 

/2.f NJeJ.sen, Grundlagen, s. 76.; Elsemann/Schtltze, s.138. 

126 

127 

Ancak, bu sorunun somut olayda cevaplandınlmwnda. taraflar arasında uygulanacak 
hulı.ııkun belirleyici rolü bulunınal'1adır. 

Schllrrer, s.115.; Ebenlı, Die Revision von 1983, WM-Sonderbeilage 4/1984, s.9. ve 
Melsen. Grundlagen. s .72 de bunu 0 Botenstellung" kavramı ile açıklamaktadırlar. 

bkz. § 8, u. 1. 
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nezdinde inkasso işlemine tabi tutulur. Kural olarak, inkasso işleminin sözkonusu 

olduğu durumda belgeler, banka tarafından akreditif şarllaruıa uygun 

bulunmayarak reddedilmel'tedir. Ancak, banka lehtarla yapmış olduğu anlaşmaya 

uygun olarak bunları akreditif amirine ulaştırmakta ve neticede onun nezdinde 

inkasso işlemine sunmaktadır. Bu durumda ise hukuki olarak ihbar bankası, 

doğrudan lehtann vekili olarak işlem göm.128 

b) Akreditifin makul bir özenle incelenmesi yflk1lmünün anlamı 

Kural olarak taraflar arasında hukuki bir ilişki doğmamakta birlikte, ADK. mad. 7 

hükmüyle ihbar bankasına, bildirimde bulunduğu akreditifin görünüş itibariyle 

gerçekJiğini makul bir özenle inceleme yükümlUUiğü getirilmiştir. Akreditif 

tatbikatında bu yilldlmlülük, özellikle akreditifm yanhş açılması halleri ile bağlantılı 

olarak uygulama alanı bulmuştur.129 örneğin, akreditifin gerçekliğinin makul bir 

özenle incelenmesi neticesinde gözle görülür bir yanlışın tesbit edilememesi 

durumunda bankanın sorumluluğundan bahsetmek imkanı yoktur.136 

Makul özenle inceleme yO.ktlmtınttn hukuki temelinin ne olması gerektiği 

·konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. öncelikle, taraflar arasında akdi bir 

ilişkinin bulunmaması sebebiyle, culpa in conlrahendo sorumluluğundan bahsetmek 

imkanı yoktur. JJl Raitlı, yetkisiz temsile ilişkin bir sorumluluktan bahsederken132, 

E/Jath, akdi olmayan bir itina yilldlmO. ve bunun ihlalinden doğan sorumluluktan 

sözetmektedir.133 Kanaatimizce, "asfi edim yükümQ.nden bağımsız borç ilişkisi" 
ilkesi134 gereği, avis ban.kasının, hukuki bir ilişki ile bağlı bulunmadığı lehtarı 
koruma ve ikaz etmelc yülcümO bulunmaktadır. Bu anlamda bir davranış 

yükdmtlnün somut bir örneğine ABK. mad. 7 de yer verilmiştir. Buna göre banka, 

l2R BGE 114 il 51 vd.; Schfın.er, s.l 15.; Zahn/EbtrdlngJE/ıl'IJch, N.31326. vd. 

129 EisemanN'Sdı4tte, s .139.; Ntellen, Die Revision 1983, ZIP 1984, s.234. 

130 
Tekinalp, §.40 N.83 sonda. 

JJJ Rolf SchJUze, Rechtsfragen der Avisierung von Dokumentenakkreditiven. DB 1987, s .2189. 

112 
Ra1th, s. l 75 vd. 

JJJ Eberth, Die Revision von 1983, WM-Sonderbeilage 4/1984, s.9 

114 
Kavramla ilgili olarak bkz. Tekinalp,§ 35 N.7. 
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lehtara bildirdiği akreditifin gerçekliğini makul bir özenle inceleme yükümüne 

aykırı davrandığı ve yanlus bildirim neticesinde bir zarar-ziyan doğduğu lakdirde 

MK.2 hükmü gereği bunu tazmin borcu altındadır.135 Ancak, bunun dışında aynca 

ihbar bankas~ akreditif emrinde öngörillen edimin ifa edilmemesi veya kötü 

ifası neticesinde doğabilecek zararları karşılama yü.kibnü bulunmamaktadır. 

Özellikle, ifanın yanlış, geç veya hiç yerine getirilmemesi sonucu lehtar zarara 

uğrayacak olursa; bu, ancak doğrudan doğruya akreditif bankasına karşı 

yöneltilebilecek bir talebin konusunu oluşturacaktır.136 

1. ÖM.me Bankası 

a) Akdi ilişkinin yokluğu 

Muhabir bankanın işleme ödeme bankası olarak katılması halinde de tıpkı ihbar 

bankasında olduğu şekliyle, lehtar bu bankaya karşı ödemenin yapılması konusunda 

akdi anlamda bir talep hakkını haiz değildir. 137 Bu halde de akreditif bankası 
ödeme yükümlüsü olmaya devam eder. Bununla birlikte ödeme bankası da, avis 

bankası-lehtar ilişkisinde olduğu gibi koruma ytkldlmUUt\ğft çerçevesinde lehtara 

karşı sorumludur. Bu yüküme aykın davranılması durumunda, banka, lehtara karşı 

d V dan o "d k M t ,• M al . bil kür' 138 c . 1 ogru · Lazınınal o eme yu.-.umu · lına gıre ece . lllllll'U, geme 

anlamdaki bu sorumluluk dışında, istisnai hallerle sınırlı olmak üzere; örneğin, 

belgelerin ihtirazi kayıt ileri siiıiilmeksizin kabul!\ halinde de bankanın lehtara karşı 

sorumluluğunun doğabileceğini belirtmektedir .119 

135 Canuis, Bankvertragsrecht, N.978.; Te/cinalp, § 40 N.83. 

1.f
6 Elsemann/Schiltıe, s.141.; SclalUıe, Rechtsfragen der Avisiemng, DB 1987, s.2191. 

137 Canaris, Bankvertragsrecht, N. 979.; Eisemann/Ebuth, 80.; GutzwUJer, Bemerkungen, 
s.159. 

138 Canuis, Bankvertragsrecht, N.979. ; EisemannlSchlUıe, s.1.Sl.; SchlUıe, Rechtsfragen, 
. RIW 1988, 343 vd.; Tekinalp, § 40 N.83; Eisemann/Ebmlı, s.81 de akdi olmayan özen 

borcundan (ausservertraegliche Sorgfaltbeziehung) bahsetmektedir. Aksi görüş; Nielsen, 
BuB, N.5/301. Yazar bu anlamda bir koruma yükümü yerine, akreditif bankasının, akreditif 
amiri adına üçüncü kişinin zarannın tazmini esasından hareketle talepte bulunabileceğini 
belirtmektedir. 

H 9 
Canaris, Bankvertragsrecht, N.979, 995. 
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b) Belgelerin kabulü ve ödemeye ilişkin özellikler 

Muhabir bankanın, akreditif bankası tarafından ödeme bankası (Zahlatellebank) 

olarak yetkilendirilmesi ile birlikte, aym zamanda işlemin teknik anlamda icrası da 

bu bankaya aklanlmııı olur. Ödeme bankası bu yetkisine binac~ avis ban.kasından 

farklı olarak, lehtar veya temsilcisi tarafından ibraz edilen belgeleri tetkik ve 

neticede bunla.nn kabulü veya reddi konusunda karar vermek hakkını da haizdir. 

Hukuki olarak muhabir banka bu yetkisini, dış ilişkide akreditif bankası adına ve 

hesabına direkt temsilci sıfatı ile yapar.140 

Ödeme bankasının, akreditif bankasının doğrudan temsilcisi sıfatı ile hareket 

etmesinin lehtar bakımından en önemli sonucu; onun akreditif konusu belgeleri, 

kabul ve tetkik amacı ile bu bankaya ibraz edebilmesi ve bununla akreditife ilişkin 

sürelerin korunmasıdır.141 l3u halde belgelerin akreditif bankasının eline ne zaman 

ulaştığı aynca önem taşımaz.142 İbraz· edilen bu belgelerin tetkiki ödeme bankası 
larafından, Birörnek. Kurallara ve lamamlayıcı hnkümler olarakla bankanın 

·ikametgahı ülkesi yasalarına göre yapıbr.143 

Ödeme bankasının bu konuda yeik.ilendirilmiş olmasının Labii sonucu olarak; 

akreditif bankası, ödeme bankasının takdir yetkisini kullanarak vermiş olduğu bu 

kararla bağlıdır. Belgelerin kabulle birlikte akreditif bankasıtıa ulaştırılnwı halinde; 

amir banka, vesaikin alındığı günü. izleyen yedinci işgtınt\ bitiminden geç olmamak 

üzere [ABK. mad.14 d(83/16c)] yapmış olduğu tetkik neticesinde ikinci bankanın 

takdir hakkını yanlış kullandığım düşünüyorsa bunu, tel haberleşmesi ile veya bu 

mümkün değilse diğer yollarla gecikmeksizin, red gerekçelerine de yer vermek 

suretiyle ödeme bankasına ulaştıracaktır (ABK. mad 14 d (ii). Bunun aksine 

hareket etmesi halinde amir banka (veya teyit bankası), belgelerin akreditif 

şartlarına aykırı olduğunu ileri sürmek hakkını kaybedecektir (ADK. mad.14 e). 

U,(} 

141 

Eise111ın111/Sc/1Qtz'1, s.148.; GutzwiUer, Bemerkungen, s.159.; ZaJın/Eberdi11g/ElırUch, 

N.21164. 

Belgelerin incelenmek üzere ödeme bankuına ulaştırılabilmesinin lehtar açısından önemli 
bir diğer sonucu ise, bunların. akreditif bankasına gönderilme aşamasında kaybolması 
halinde doğabilecek rizikonun lehtara tahmil edilememesidir. 

142 Nielsen, Grundlagen, s.63.; Schinnerer/Avancinl, s.63. 

14.3 
Nie/.sen. Grundlagen, s.80. 
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Belgelerin bizzat ödeme bankası tarafından reddedilmesi halinde ise, bunlann 

gecikmeksizin lehtara ulaştmlması gm-ekmektedir. Redde rağmen ~lgelerin 

akreditif bankasına ulaştınhnası, ancak lehtann onayı ile mflmküıı olabilece.ktir. Du 

onayın bulunmaması halinde ABK. mad. 16 e hdkmilnde yer aWı onay karinesinin 

kıyas yolu ile burada da uygulanması gerekir.144 

Ôdeme bankası, bu sıfatı gereği akreditif meblağını ödeme .konusunda yetkili ve 

fakat bu anlamda doğrudan bir yükilmlDlilk altında değildir.145 Dolayısıyla, 
akreditif lehtarının, belgelerin tetkiki ile birlikte akreditifle öngörtUen şartlara 

uygun bulunmasından veya karşılığın akreditif bankasınca temin edilmiş olma

sından hareketle, bankadan akreditif meblağının ödenmesi veya poliçenin kabuı146 

yahut iştiraını141 talep etmek hakkı bulunmamaktadır. Ancak, bankanın kendisine 

lanman bu yetkiyi kullanmak suretiyle lchtara ödrmede bulumnuı halinde; bu lüm 

aonuçlan ile akreditif bankuı ve amirini bağlayıcı nitelilı.1edir. 

Akreditif ban.kasının borcu gönderilmesi gm-cken bir borçlur. Mevcul bedel lchlann 

hesabına alacak olarak kaydedilene kadar vaki rizikoları akreditif bankalı 

taşımaktadır. Dolayısıyla, akreditif bankasının bedeli ödeme bankasında lehtann 

tasarrufuna hazır bulundurması kendisini ödeme yüldlmQnden kurtarmayacaktır. 148 

Kural olarak ödeme belgelerin kabuUl neticesinde bizzat lehtara veye tahsile yetkili 

gerçek veya ınzel kişiye nakit olarak yapıhr. Ancak, ödeme tatbikatta bazen bedelin 

144 

U.5 

146 

U7 

148 

Schllrrer, s.116 .. 

Ancak ödeme bankasının yetkisini kullıı.nmDSl halinde yapmış olduju kabul ve ödeme işlemi 
akreditif bankasını bajlayıcı bulunmaktadır, kaq. Sdı4ner, a.116; 11. HD. 10.2.1977, 
E . .S881/K . .S.S8: "Akreditif alacaklısının dojrudan dojruya muhabir bankadan istemde 
bulunabilmesi ancak alcf'editifln teyitli olmmnna bağltdtr ... "(F.rif, C T, s.232, N.281) 
Bankmıın doki1mıınlan kabulle birlikte ibraz edilen po1i9eyi kabul etmesi halinde kıymetli 
evrak hukuku hOJcOmleri geregi lehtar bizzat ödeme bankasından vadede ödemeyi talep 
edebilecektir. 

ABK.1 O a.iv hükmü gereği bir poli9enin rocu hakkı olmakBızın iştiraya alınmasının anlamı 
lehtann gerekli belgelerin ibrazı ile birlikte ödemeyi mutlak talep edebilmesidir. Ödeme 
bankasının yardımcı şahıs olması gereli onunda normal olarak rücu edilmeksizin kaydı ile 
alınan bir poli9enin ödenmemesinden sorumlu olması gerekir. Anoak tatbikatta buna bir 
istisna getirilmek suretiyle ödeme bankuının ödemenin akreditif bankası tarafuıdan 
yapılacatı ihtirazi kaydı ile bunu aldıjı kabul edilmektedir, Decisiona of the ICC-Banking 
Comission (1975-1979) ICC -Puplikation Nr. 371. R6, s.18 .. 

Yargıtay 11.HD., 4.1.1980 t. ve E.318.S, K.3644 sayıh kanmn~ muhabir bankanın sıfatına 
bir açıklık getirmeden genel o~ muhabir banka ile lehtar arasında herhangi hukuki ilişki 
bulwımadıjını açıklamq ve fakat bedelin muhabir banka nezdinde bulundurulması halinin 
taraflar araainda "kişisel bir ilitki" yarattıjı dejerlendirmesinde bulunmuttur. Kararla ilgili 
bir değerlendirme için bkz. Tekinalp. f 41. N.83. 
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lehtann banka nezdindeki borçlu veya hacizli hesabına alacak olarak kaydedilme 

şeklinde de= ger'jekleıılirilmekıedir. 

c) Ha yerinin dettımezJift 

Akreditifm icrasına ödeme bankasının katılması ile kural olarak ifa yeri kavramı 

değişmemekte ve akreditif bankasının ikametgahı ifa yeri niteliğini korumakta

dır.149 İfa yeri değişmemekle birlikte; ifanın bizzat ödeme banlcası aracılığı ile 

gcm;c.kleşıirilmc:si, yerine gc:ıirilmc:si zorunlu bir akreditif şartı niteliğindedir. 

Lehtar, hiç bir şekilde ödeme baakasınm bu yetkisini dikkate almadan direkt 

akreditif bankasından ödemeyi talep edemeyecektir. ômeAUı, kambiyo 

mevzuatında vaki hOldlmler gereği bedelin ödeme bankasından tahsil edilememesi 

de buna engel değildir.156 Anc~ doktrinde başta ödeme bankasının iflasının 
açılmış olması veya benzeri istisnai hallerle sınırlı olmak üzere, ifanın temin 

edilemediği hallerde doğrudan akreditif bankasından ödemenin talep edilebileceği 

kabul edilmektedir.JjJ Benzer bir durum, taraflar arasında belgelerin akreditif 

ııarllanna uygunluğu konusunda ihülafbulunması halinde de sölkonusudur.151 

3. 1eyit Bt111klm 

a) Teyit sorumluluğunun niteliti 

Muhabir banka, açılması öngörülen akreditifi teyit etmek suretiyle işleme 

katılmakla, ihbar ve ödeme bankalanndan daha geniş hak ve yaldlmlüUlk altına 

girmektedir. Teyit işlemi ile birlikte banka; sadece akreditif belgelerini kabul ve 

tetkik değil. aynı zamanda akreditif meblağuım ödenmesini de yüklenir. Kural, 

banlumın teyidini akreditif bankasının talimatı neticesinde vermesi olmakla birlikte; 

teyide bağlı sonuçların lehtar açısından doğumu, zorunlu olarak buna bağlı değildir. 

149 C1111""8, Bank:vertragsrecht, N.979.; Nlelse11, s . 78.; Emst Stdndorf, Das Allreditiv im 
lntemationalen Privatrecht der Schuldvertraege, Festschrift ft\r von Caemmerer, 1978, s.766 
vd. 

UO <.,fuıtlrla, Bankvertragsrecht, N.979. 

151 Zahn/Ebading/EhrUch. N.2194. 

1~2 Nltlllen. Grundlagen, s.81182. 
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Çünkü bu anlamda bir talimatla bankanın yetkilendirilmiş olınas~ teyit 

ısorumluluğunun kurucu şarlı değildir. Böyle bir yetkilendirme veya tevkil 

olınaksızın, akreditifin muhabir banka tarafından kendiliğinden teyit edilmiş olınası 

halinde de, teyide ilişkin hak ve yükümlülükler, banka-lehtar ilişkisinde geçerli bir 

şekilde meydana gelecektir. Ancak, bu takdirde bankalar arasındaki mfuıasebetin 

karşılık ilişkisi olarak nitelendirilmesi imkanı yoktur. Bu sebeple teyide bağlı 

masraflar ve komisyonu ödeme borcu doğrudan lehtarm üzerinde 

bulunmaktadır .153 

Teyit bankasının Iehtara karşı sorumluluğunun niteliği ABK. mad.9 b. de "amir 

bankanın sorumluluğtına ek ve fakat aynı zamanda ondan bağımsız olan kesin bir 

taahhüd " şeklinde tanımlanmıştır. Teyit bankasının sorumluluğunun bağımsızlığı, 

kural olarak gerek lehtar ve gerek akreditifi açan bankaya karşıdır. Bu sebepledir 

ki, teyide bağlı sorumluluğun doğumu ve ifası, bankalar arası ilişkiden ve yine 

akreditif bankası nezdinde gerçekleşmesi muhtemel hukuki ve iktisadi 

olumsuzluklara ve bunun neticelerine bağlı değildir. örneğin, teyit bankasının 

akreditif bankasının ikametgahı ülkesinde cari hukuki bir engel veya idari bir tedbir 

dolayısıyla karşılığı temin edememesi, onun teyitle doğan sorumluluğunun niteliğini 

değiştinneyecektir .154 

Muhabir bankanın teyitle birlikte akreditif bankasının sorumluluğu yanında ek ve 

bağımsız bir sorumluluk üstlenmiş olduğu şeklinde bir açıklama, her iki bankanın 

sorumluluklannın hukuki nitelilcleri ve talep edilebilirliğine ilişkin sorunları nihai 

olarak ~ömıemekt~dir. Nit~kim doklrinde155 ve uygulamada156 baskın görüş; 
teyide rağmen akreditif bankasının sorumluluğunun devam ettiği, teyitle birlilcte 

muhabir ban.k41l111 bundan bağımsız bir sorumluluk altına girdiği ve taraflar ara

sında ilkinden bağımsız ikinci bir akreditifin bulunduğu yönündedir. Buna binaen, 

neticede akreditif meblağının ödenmesi konusunda her iki banka da lehtara karşı 

ISJ Eisemann/Eberth, s.145.; Schlnnerrer/AvandnJ, s.70. 

IS4. ScJıl11118"er/AvandnJ, s.61, dipn.181 

155 Canuis, Bankvertragsrecht, N.971, 981 vd.; Meier-Hayo'l/'von der Cront § 31 N.45.; 
Ulrlch. s.33. 165.; Sclıinitıer. SJK 314 s.2. 

156 BGE 78 il 49.; BGE J 14 II 45 vd. Her iki yargı karannda da teyitle birlikte ilk akreditiften 
farklı olarak ikinci bir akreditifin doğduğu kabul edilmektedir. g • •• beim ersten Akkreditiv der 
Kaeufer Anweisender und die von ihm beauftragte .Akkreditivban.k Angewiesetıer ist.. hat 
beim zweiten Akkreditiv die erste Bank die Stellung des Anweisenden und die zweite Bank 
diejenige des Angewiesenen" 
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müteselsil borçlu sıfatı ile sorumlu bulunduğu görüşü benimsenmektedir. 

Dolayısıyla, aksine bir anlaşma bulunmadığı sürece akreditif, gerek teyil bankası ve 

gerek akreditifi açan bankada ödenebilir niteliktedir. Lehtar bir sıra gözetmeksizin 

bankalardan birini takip edebilecektir. Buna karşılık İsviçre doktrininde ileri süriılen 

diğer bir görüşte ise, lehtann sadece teyit bankasından ödeme talebinde 

bulunabileceği, gerçek akreditif yükDmü bu banka üzerinde bulunduğu ifade 

edilmektedir. Bu çerçevede, akreditif bankasının sadece garanti sorumluluğu 

mevcuttur.151 

Her iki görüşde hakh olarak ten.kit edilmiştir. 158 Gerçekten, birbirine paralel ilci 

akreditifin bulundUğu ve bunun neticesinde lehtann bankalardan dilediğini takip 

edebilmesi görüşü kabul edildiği takdirde, akreditif bankasının karşılığı teyit 

bankasında ha.ar bulundurmasını anlamlandırmak güçleşecektir. Nitekim bu görüş 

taraftarları, buradaki eksildiği teyit bankasının aynı zamanda ödeme bankası olarak 

da işleme katıldığı görüşü ile karşılam:ı.ktadırlar. 159 Aym şekilde, ABK. mad. 9 b 

fıkrasındaki diizenleme karşısında akreditif bankasının sadece garanti sorumluluğu 

olduğunu kabul etmek gtlçtiir. Zira hükftm gereği teyit. işlemi ile banka akreditif 

bankasının sorumluluğuna ilaveten (zusaetzlich) bağımsız bir sorumluluk üst

lenmekte ve fakat akreditif bankasının sorumluluğu aynen devam etmektedir. Ka

naatlmca, akreditif bankasının sorumluluğu· yanında teyit bankasının bağımsız bir 

yüküm üsllendiği yönündeki düzenleme işlemin hukuki niteliğini yeterli şekilde 

açıklamaktadır. Şöyle ki, gerçekte her iki bankanın sorumluluğu kapsam ve şartlan 

itibariyle ayru160 ve fakat birbirinden bağımsız olmakla birlikte, akreditif bankası 
ikinci sırada ve ancak bedelin teyit bankasından tahsil edilememesi halinde 

l.~7 G1111tsclıi, Art.407 OR, N.4 b. ; GtD1tschi, Das Ak.k:reditiv, sız 60 (1964), s.50; Soder, sız 
49 (1953) s.7 . 

158 
SclJtJTrer, s. l 17 vd. 

159 Zahn.IEberding/EhrUclı, N.21167 vd. 

160 Teyit sorumluluğunun hukuki niteliği ile ilgili tartışma bir tarafa bırakılırsa, gerçekte teyit 
işlemi ile birlikte muhabir banka; şartlan ve içeriği akreditif bankasının sorumluluğu ile aynı 
nitelikte olan bir yüküm altına gimıekte ve asıl akreditif yükümünde teyid kaydına yer 
verilmesi dışında başkaca bir değişiklik yapılmamaktadır. Nitekim, teyit işlemi akreditif 
bankasının lehtara karşı doğan ödeme yükümünün muhabir bankaca devralınması olarak. da 
tarumlamaktadır, (ScJı4"er, s .117). 
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mümkün olabilecektir.
161 Kaldı ~ lehtann ilk önce teyit bankasını takip etmesi, 

işlemin pratiğine ve amaca daha uygun bulunmakladır. Nitekim lehlann islediği 

bankayı takip edebileceğine ilişkin bir görüş aynı zamanda ADK. mad.10.c. 

hükmüne de uygun bulunmamaktadır. Zira burada akreditifin mutlaka bir bankada 

ödenmek üzere açılmış bulunması gereği belirtilmektedir. İşlemin pratiğine uygun 
olarak bunun teyit bankası olma.~ı gerekir. 

b) Teyit edilmiş bir akreditifle ödemeye ilişkin özellikler 

Dirömek Kurallarda, bütün akreditiflerde muayyen bir bankanın ödeme, .kabul veya 

iştiraa yet.kili bulunduğunun belirtilmesinin zorunlu olduğu hükmüne yer 

verilmiştir. (ABK. mad.10 b). Bir akreditifin aynı zamanda muhabir banka ta

rafından teyit edilmiş bulunması halind~. belgelerin tetkiki ve neticede ödemenin de 

bu bankada yapılması esas olmakla birlikte, teyide rağmen akreditifm başka bir 

bankada kullanılmak üzere açılmasına da bir engel yoktur. 

Ancak, teyit bildiriminde muayyen bir açıklama olmadığı takdirde, akreditif 

meblağı teyit veya akreditif bankasında ödenebilir niteliktedir. Teyide rağmen 

ödemenin akreditif bankasında yapılacağı şeklinde biı: kayda yer verilmiş 

bulunulması halinde ise, leyil bankasının sorumluluğu garanti sorumluluğuna 

dônüşmektedir.161 Dunun diğer bir anlamı ise, muayyen bir ifa yerinin 

kararlaştırılmış olması ve ifanın ancak bu bankadan talep edilebilmesidir. Bu 

bankanın onayı olmak.Sızın lehtann doğrudan ödeme mahallini değiştirme imkanı 
bulunmamaktadır. Böyle bir değişiklik ancak ödeme bankasının- ki çoğunlukla teyit 

bankasıdır- iflas veya tılkede cari kambiyo mevzuatında vaki hükümler gereği veya 

benzeri bir sebebe binaen ifayı sağlayamaması halinde sözkonusu olacaktır. 

Teyit ban.kasının yükümlülüklerinin içeriği ve şartlan ABK. mad. 9 b fıkrasında esas 

itibariyle akreditif bankasının hak ve yükOmlülükleri esas alınmak suretiyle 

düzenlenmiştir. Buna göre teyitle birlikte banka, görüldüğünde ve nakit veya 

ödenmesi erleltmmiş bir vadede nakit yahut görüldüğünde veya görüldüğündcm 

muayyen müddet sonra vadeli bir poliçenin kabulü veya iştiraı yollarından biri ile 

161 

162 

Aynı yönde Gaftıer, s.J7.; Sdıarrer, s.H8. Yazar, akreditif bankasının sorumluluğunun 
taliki şarta (suspensiven Bedingung) · bağlı olduğunu belirtmektedir. Aynca bkz. von 
Tuhr/Escher, § 58, s.19. 

Nlelsen, Grundlagen, s.85. 
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lehtara ödeme yapacaktır. Muhabir bankanın teyitle doğan sorumluluğunu nerede 

ve nasıl ifa edeceği aynı zamanda bu dörl ödeme şekline bağlı bulunmakladır. 

Burada sözkonusu bu dört ödeme şekli arasındaki far.kWıklan kısaca açıklamakla 

yetineceği~: Buna göre, teyit edilmiş akreditifle görüldüğünde: bir ödemenin 

öngörülmesi halinde, lehtar, bedelin ifasını ancak ödeme bankasından 

isteyebilecektir. Teyitli cayılamaz bir akreditifle normal olarak teyit bankası aynı 
zamanda ödeme bankası niteliğini de haiz bulunmaktadır. Dolayısıyla, teyit 

bankasının aynı zamanda ödeme mahalli olarak tayin edilmiş bulunduğu 

durumlarda lehtann bedeli ilk önce ondan talep etmesi gerekir. Ancak, akreditif 

bedelinin teyit bankasının ödeme güçltığft içinde bulunması veya ülkede cari 

kambiyo mevzuatı dolayısıyla yahut benzeri bir sebebe binaen temin edilememesi 

durumunda akreditif bankası doğrudan lakip edilebilecektir.163 Aynı şekilde, 
ödenmesi ertelenmiş bir akreditifin öngörtlldtığt\ durumda d~ akreditifte belirtilen 

ödeme yeri kaydına bağlı olarak teyit yahut akreditif bankasından ifa talep edile

bilecektir. 

Teyit edilmiş bir akreditifte görüldüğünde veya göı1ild0ğünden muayyen sonra 

vadeli bir poliçenin kabulünün şart koşulmuş bulunması halinde teyit bankasının 

sorumluluğu. poliçenin bizzat muhabir bankanın üzerine çekilip çekilmemesine 

göre değişecektir. Poliçenin bizzat teyit bankasının üzerine çekilmesi durumunda 

teyit, bu poliçenin kabul edileceğine ilişkin kesin taahhtıdtı oluştwmaktadır . .Bu 

halde aynca bankanın senedi iskonto etmek konusunda bir yükümlülüğü yoktur. 

Banka bu konuda tamamen serbesl olarak karar vennek yet.kisini haizdir. Senel 

üzerinde muhatap olarak bizzat akreditif bankasının gösterilmesi halinde ise, teyit 

bankasına müracaat, poliçenin akreditif bankası veya muhatap olarak gösterilen 

diğer bankaca kabul edilmemesi veya kabule rağmen ödemede bulunmaması 

halinde doğmaktadır. 

İştira, Birörnek Kura~ 1 O b (ii) maddesinde; "işt.iraya yetkili kılınan banka 

tarafindan poliçe ve/veya vesaikin değerinin verilmesi" olarak tanımlanmaktadır. 

Bu anlamda bir iştiram akreditifte öngörülmesi halinde, teyit bankası mevcut 

poliçenin iştiraını poliçenin keşidecisi veya iyiniyet sahibi hamillerine rncu hakkı 

olmaksızın kesin olarak taahhüd etmektedir.164 Ancak, burada sadece kıymetli 

163 Eisemann/Schtıtıe, s.145.; Zalın/Eberdlng/Elıl'Uch, N.2/(s.126) 

164 Buna karşı.tık diğer iştira bank.alaruun aynca rücu hakkından feragat etmesi mecburiyeti 
bulunmamaktadır, Eisemann/Schtltıe. s.147. ~ Nlelsen, Grundlagen, s .87 .. 
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evraka ilişkin rücu hakkından feragat söz.konusu olup, akreditifle vaki eksikliklere 

binaen bedelin iadesini talep hakkı her zaman mevcuttur (ABK. mad.10.). Buna 

karşılık lehtar, belgeleri teyit bankasına değil de bizzat akreditif bankasına 

ulaştıracak olursa, bu takdirde teyit bankasının senedin satın alınmasına ilişkin 

sorumluluğunun bulunduğu iddiası muteber telakki edilmez.165 

m. Muhabirlik İlişkislıılıı Hukuki Niteliği 

İsviçre-Türk doklrini166 ve lalbikalında161 hemen hemen iUifakla muhabir banka 

ile akreditif bankası arasındaki ilişkinin, muhabir bankanın işleme katılmadaki 

sıfatına bakılmaksıım, BK. mad 386 vd.(OR. mad.394 vd.) hükümlerine tabi 

olduğu kabul edilmektedir. Sözkonusu vekalet akdi, Borçlar Kanunu'nda 

düzenleme alanı bulan vekalet ilişkisine göre özellik arzetmektedirl68. Zira, 

vekalet iliş.kisinin in'ikadı ve şekli ile ilgili bir takım hususlar Birörnek Kurallarda 

düzenlenmiştir. Huna örnek olarak muhabir bankanın ihbarına ilişkin AHK. mad. 

11 ve 14 d-f fıkrası hükümleri gösterilebilir. Bu sebele taraflar arasındaki vekalet 

ilişkisinin esaslan, tarafların işlemle birlikle doğan hak ve yükümlülükleri, vekalete 

~kin Dorçlar Kanunu hlikümleri yanında Dirömek Kurallarda yer alan genel ve 

özel düzenlemeye göre belirlenmektedir. Örneğin, bunlardan en önemlisini, 

lehtann hukuki durumu ile de doğrudan bağlantılı olan akreditif konusu belgelerin 

ili~ Eisemann/Schlltr.e, s.147.; Melsen, Grundlagen, s.9L 

166 

167 

Guggenheim, s.177 vd.; Meier-Hayot/von tür Crone, § 31 N.79.~ Schll.rrer, s.118.; 
UlrlcJı, s. 164 vd.; Tandola11, C.1/1, s.99, dipn.47., C.11, s.457, dipn.205 a.; Tekinalp, § 40 
N.81; Weber, Einleitung und Vorbemerkung zu Art.68-96., N.230.; Guttwiller, 
Bemerkungen, SJZ 80(1983),s.157 de akreditifin teyidi halinde, her ilci banka arasında 
havale ilişkisinin olduğunu belirtmektedir. 

Alman hukukunda bu ilişki, akreditif ban.kası ile amir arasındaki ilişkide olduğu şekilde iş 
görme akti(BGB § 675=Geschaeftsbesorgungsvertrag) olarak nitelendirilmektedir, Canarls. 
Bank.vertragsrecht. N.972 ve orada anılanlar. Aksi görüş, SchlJnle, Bank.-und Bönıenrecht, 
s.122. Yazar, taraflar arasındaki ilişkiyi nitelerken bankanın işleme katılmadaki sıfatına göre 
bir ayran yapmaktadır. Muhabir bank.anın işleme ihbar bank.ası olarak katılması halinde 
taraflar arasında iş görme akdinin unsurlarını haiz bir hizmet akdi (Dienstvertrag) 
bulunmaktadır (BGB. rn.611 vd., 675.). Buna karşın muhabir bank.anın teyit veya ödeme 
bankası sıfatı ıle katılması halinde ise bir istisna akdi (Werlı..-vertrag) sözkonusudur. 

BGE 7811 48 vd.; BGE 90 il 306.; BGE 114 II 48 vd.; 11. HD. 4.7.1980, E.3185, K.3644 
(Erir, C.I. s.234(N.282). Yargıtayın aksi yönde kararlan için bakz aşğ. dipn. 171. 

168 Aynı yönde Yavuz, s.334. 
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makul bir özenle tetkiki ve neticede akreditif bankasına ulaştınlması yükümü 

oluşlumıaktadır.169 Aym şekilde bu belgelt:rin daha sonraki aşamada akreditif 

bankası tarafından makul bir süre içerisinde incelenmesi ve ADK. mad. 14 c. ve d. 

hükümlerinde yer alan şartlara uygun biçimde red veya kabulleri gerekir.170 Ancak 

baskın olan bu görüşe rağmen özellekle Yargıtay karalannda muhabir bankanın 

BK.nun 100 maddesi anlamında yardımcı kişi olduğu da savunuhnaktadır .171 

Muhabir bankanın sıfatının nitelendirilmesi, özellikle sorumluluğun kapsamı ve 

şartlan bakımından özellik arzeder.172 

Muhabir ban,ka, akreditif amiri ile olan ilişkilerinde BK. 100 anlamında muavin 

şahıs durumundadır. 173 Bu sebeble ikinci banka ilkinin temsilcisi olup, akreditif 

amiri ile arasında doğrudan sözleşmeseJ bir ilişki bulunmamaktadır. 174 Bunun tabii 

sonucu ikinci bankanın akreditif amirine karşı bir sorumluluğunun oJmamasıdır. 175 

ABK. 18 b maddesinde, yardmundan yararlanılan şahısların ve bu arada muhabir 

bankaların eylemlerindcm, anılan bu bankaların talimatları yerine 

getirmemelerinden, sözkonusu bankaları kendileri seçmiş olsalar bile, sorumlu 

lli9 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

Muhabir bankanın işlemleri karşılığında alcrediditif bankasının; provizyon, masrafların ve 
onun adına ödenen meblağın geri ödenmesi.gibi tevkil edene yüklenmesi olası 
yükümlülükleri taşımaktadır, BK.394., ABK.16 a .. Muhabir bankanın teyit ban.kası olarak 
akreditifi üstlenmesi halinde açıkça bedeli ödemeyi üstlenmekte ve bunun neticesinde akre
ditif bankasının rücu sorumluluğu doğmaktadır. Gutı.wiUer, Bemerkungen, SJZ 80(1983), 
s.157.; Schaerrer, s.l 19. 

Bu işlemlerin zamanında yapılmaması durumunda onay karinesi ve sonuçlan için bkz. 
Bartodzlej, SAG 59(1987) s.2 vd. Aynca bkz. § 9, 3, 1. 

HGK. 4.11.1964 t. ve E.962/D-TIK.637, ABD 1965, S.3., s.348, aynca bkz. Olgaç, C.IV, 
s.422 vd.~ 11.HD. 15.11.1982 t., E.198214852, K.198215626, YKD.1983, a.551-552=MHB 
S.Z, Yıl-4, 1984, s. !14 vd. : Karar şöyledir: urabancı veya yerli muhabir banka amir 
bankanın yardımcısı durumundadır. Amir banka, muhabir bankanın işini icra ederken 
yaptı~ı yanlı.ı işlemin sonucundan ve verilen zarardan so"'mludur." 

Muhabir bankanın yardımcı şahıs veya alt vekil olarak nitelendirilmesinin sonuçlan ile ilgili 
olarak bkz. Tekinalp,§ 41, N.81.; Yavuz, s.407/408. 

Sch4rrer, s.119.; Teki11aJp, § 41, N.82. Aksi gö~, Vl.rlclı, s. 166, Yavuz, 408. Her iki yazar 
da muhabir bankanın alt vekil sıfatının bulunduğu ve bundan hareketle BK.391 /3 hükmü 
gereği akreditif açtıranın, akreditif bank.asına karşı haiz olduğu haklan muhabir bankaya da 
ileri sürebileceğini savunmaktadır. 

Canaris, Bankvertragsrecht, N.977.; Galllschi, Berner Kommentar, Art.399 OR, N.9 a ve c., 
N 10 a; Llldce, s.126.; Slongo, s.30. 

Tekinalp, f 40 N.82 de; ikinci bankarun kanuni koruma yükümlerini ihlal etmesi halinde, 
akreditif açtıranın zararını tazminle yllküml'ü olduğunu belirtmektedir. 
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olmayacak.lan hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme~ normal olarak amir 

bankanın BK. mad. 100 f.2 hükmü anlamında amir bankanın, ifa yardımcısı olan 

muhabir bankanın fıillerinden dolayı sorumsuzluğunu içeren anlaşma olarak kabul 

edilmesi gerekir. Ancak, A.BK. mad.20 hükmü ile amir banka ikinci banlumın 

seçimi ve talimatları icrası neticesinde doğacak sorumluluklardan geniş ölçüde 

serbest tutulmuş bulunmaktadırlar. Bu hüküm değerlendirilirken başta BK. 

mad.391 f.2 hükmü olmak üzere, genel işlem şartlarının içerik kontrolüne tabi 

olduğuna ilişkin genel prensibin de göz öntlnde bulundurulması gerekir.176 

Nitekim İsviçre hukukunda -Türkiye içinde aynı şey geçerlidir- bankaların devletin 

i~ ve kontrolüne bağlı müesseseler ( obrigkeillich konzessionierles Gewerbe) 

olmasından hareketle; Ulriclı, ADK. 18 a. ve b. fıkralar arasında bir ayırım 

yapılması gerektiğini ve muha&ir bankanın bizzat akreditif bankası tarafın<Wı 

belirlenmesi halinde, sorumsuzluk kaydının somut olayda yargı kontrolüne tabii 

olduğu görüşündedir. 177 

176 Forıtmoser, AGB im Bankverkehr, s.20.~ Tekinalp,§ 36, N.39 vd. 

177 Uüich, s.165, dipn.64. Aynı yönde, Schllrrer, s.119. Aynca bkz. BGE 51 I1 559.~ BGE ıı:ı 
ll 454 vd.~ BGE 114 1145 vd. 
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Dördüncü Bölüm 

AKREDİTİF BEDELİNİN İFASI J\ŞJ\MJ\SINDJ\ LEHTARIN 
HUKUKİ DURUMU 

§ 9. LEHT ARIN AKREDİTİFİ KULLANMASI 

1. Belgelerin İbrazı 

1. Belgelerin lehtar veya llçllncll bir 111Jıu tlR'afind1111 ibro:ı 

Kural olarak, akreditif konusu belgeler görevli bankaya bizzat lehtar tarafından 

ve akreditif bedelinin tahsili amacıyla ibraz edilecektir. Sözkonusu belgelerin 

ibrazında, özellikle akreditifin yanlış nitelendirilmesi veya yorumundan yahut 

postada vaki kaybolma ve gecikmeden doğabilecek zarar ve ziyana katlanmak 

yükümü bizzat lehtar Uzerindedir. İbraza ilişkin riskler, belgeler bunları kabule 

yetkili bankaya ulaştınlıncaya kadar da lehtar üzerinde kalacaktır. ı 

Belgelerin ibrazı ile ilgili olarak açıklığa kawşturulması gereken husus. BK. 

mad.67 (OR.68/BGB.267) hükmünün burada ne ölçüde uygulama alanı 

bulacağıdır. Zira, akreditif işleminin sıruraşın niteliğinden kaynaldanan 

farklılıklar, hükme değişik boyutlar kazandıracaktır. Sawnulan bir görüşe göre; 

lehtar akreditif konusu belgeleri ya bizzat veya tam yetkili bir vekil aracılığı ile 

ve fakat, ancak kendi nam ·ve hesabına olmak kaydıyla ibraz edebilecektir. Zira 

akreditif konusu belgelerin ibrazı borc~ borçlunun bizzat ifa etmesi gereken 

borçlardandır. Bunun ifası üçüncü bir şahsa devredilemez.2 Buna karş~ diğer 
bir görOşe göre; uluslararası ticaretin doğurduğu mecburiyet ve tarafların 

menfaati gereği, belgelerin ibrazında tam yetki yeterlidir ve bizzat lehtar 

taratindan ibraz edilme şartı aranmayacalctır. 3 

Nielsen, Grundlagen, s.64.~ Zahn/Eberding/EluUch, N.2/197.375. 

R. Eberth/E.P. E/Jlnger, Assignment and Presentation of Documents in Commercial 
Credit Transactions, Arizona Law · Review 1982. s.298.; SchJnerrer/Avandni, 
Bank.vertrltge III, s.102 vd.~ Wassemann, s.90 vd. 

Z ahn/EberdJng!Ehr/Jch, N .2/ l 98, özellikle dipn.3. 
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Problemi akreditifin devri ile bağlantılı olarak inceleyen Ctllltll'is, belgelerin 

ibrazında, hukuki bir işlemin olmadığını, bilakis fiili bir irade izharının 

bulunduğunu savunmaktadır. Duradan hareketle, alacağın temliki hükümlerine 

göre akreditiften doğan haklan lehtardan devralan şahsın, ibrazı BGB. § 267 

(BK. mad.67) gereği veya bu hilkmiin kıyas yolu ile uygulanması sonucu, aynca 

bir yetkilendirme olmaksızın geçerli bir şekilde yapabileceğini söylemektedir. 4 

Diğer bir ifade ile sözkonusu olan sadece maddi bir fıilin yerine getirilmesidir ve 

ibrazın bizzat lehtar veya t\ç11nc11 bir şahıs tarafından gerçekleştirilmesine bir 

engel bulunmamaktadır. 

Kanaatimizce, uluslararası ticaretin sınır ötesi niteliği. akreditifin esasta belgeler 

üzerinden yapılan bir işlem ohnası ve işlemin bankalar aracılığı ile ifasındaki 

ö:tellil<ler, ibra:tın her zaman bizzat lehi.ar veya yetkili temsilcisi aracılığı ile 

yapılmasını engeller niteliktedir. Nitekim ibraz işlemi de uygulamada çoğu 

zaman üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmektedir. Özellikle zamandan 

tasarruf amacı ile belgelerin bir kısmı donatan. yahut komisyoncu tarafından, 

lehtar adına liman şehri bankasına doğrudan ibraz edilmekte ve bu durumda ise 

tam yetkinin ispatı aynca aranmamaktadır. Nitekim bankalar, lehtar tarafından 

bu konuda çoğu zam.an aynca bilgilendirilmektedir. 5 

Kural olarak, akreditif konusu belgeler, lehtar tarafından bankaya toplu olarak 

veya tedricen ibraz edilebilecektir. Zaten uygulamada belgeler çoğu zaman 

akreditif bankasına tedrici olarak ibraz edihnektedir. Teamül gereği, özellikle 

sigorla belgeleri daha çok onu Lanzim eden makam tarafından gönd~rihnekledir. 

Dank.anın ibraz edilen her belgeyi mümkttn olduğu ölçüde münferit olarak 

incelemesi, eksik belgeyi düzelterek tekrar ibrazı amacıyla lehtara iade etmesinde 

fayda vardır. Zira, vadeden sonra belgenin, ona konu teşkil eden mallar gerçekte 

tam ve doğru da oL'ia, d-0.zeltilerek tekrar ibrazı imkanı yoktur. 6 

Canarls, Bankvertragsrecht, N.1033.; Sclıiln'er, s.89, dipn.28.de "Belgelerin üçüncü bir 
şahıs tarafından ibrazı halinde, özellik.le tam yetkilendirmenin varlığı araştınlmaksızın 
kabul edilmelidir. Ancak., bir üçüncü sahsa ödemede bulunabilmek için mutlaka tam 
yetkinin araşbnlması gerekir. Banka tarafndan ibraz ise, bunun istisnasını teşkil eder• 
demektedir. 

Zalın/Eberdlng/Elarüch, N.2/198. 

Zalın/Eberding!Ehrüclı, N.2/212. 
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Z. İbra: yetkisinin akreditif bedelinin ta/ısil.i lıaklcı ile ilif ldsi-Banbuıın 

ibr1U.11Stı bağlı son11çlll1' 

Dokümanların üçüncü bir kişi tarafından ibrazına ilişkin yetki, aynca bir 

açıklamaya yer verilmc:mc:si halinde, akreditif bedelinin tahsili yetkisini de: 

tazammun eder nitelikte değildir. Du sebeple belgelerin tiçünc'O bir şahıs 

tarafından ibrazının kabulüne rağmen, akreditifin dewi, akreditü alacağının 

temliki veya akreditif meblağının "inkasso" işlemine (ahzu kabz)7 tabi 

tutulacağına dair geçerli tam bir yetki isbatı halleri du;mda, ifa ancak lehtara 

yapılabilecektir. 8 Ancak akreditifin dewi ve temliki dışında, lehtann geçerli bir 

sözleşme ile ÜçttncU bir şahsa tahsil yetkisi vermesi de milmktindtır. 9 Höyle bir 

durumda yetki verilen şahsın belgelerin ibrazı işleminden farklı olarak, tahsil 
.t. !... • ! t . ! nl d 10 yeı.&Dının levslAl zoru u ur. 

Akreditif konusu belgelerin lehtar tarafından yetki verilen bir ibraz bankası 

tarafından görcwli bankaya ibraz edilmesi durumunda, gerek belgelerin ibrazı 

gerek akreditif bedelinin tahsiline ilişkin kurallarda farkhhlık bulunmaktadır. Du 

farkW.ı.k bir banluıcılık uygulaması olarak doğmuş ve neticede, bir uluslararası 

teamül kuralı olarak benimsenerek, mahkemeler uygulamasında da kabul 

$Örm0ştilr. Bu kurala göre, 11 
•• bir bankanın akreditif konusu dokümanlara sahip 

olması onun doğrudan doğruya akreditif meblağını tahsile de yetkili olduğunu 

7 Kavramla ilgili olarak bkz. § 9, III. 2,c. 

8 

9 

10 

Schl11nern/At11111dnl, Bankvertraege ili, s. 102~ Zahn/EberdJngl EhrUch, N.2/198. 

C1JNarl1, Bankvertragsreoht, N.1031.; Hahn, s.107.; Gafnu, s.76177.; MDUn, s .136.; 
Wasıo1nan, s.164. 

Tahsil yetkisi çoğu zaman akreditifin iktisaden değerlendirilmesi yollarından biri olarak 
kullanılmaktadu . Özellikle devrin engellendiği veya temlik işleminin risklerinden 
kaçınılmak istendiği durumlarda, finanse edilmek istenen kimseye tahsil yetkisi 
verilmektedir. Ancak bu takdirde tahsil yetkisi verilen şahsın hukuki durumu alacağın 
devri veya temliltindeki devir alan veya temellük eden şahıstan daha zayıftır. Zira, 
cayılamaz bir tahsil yetkisinin verilmediği durumda lehtar temsil yetkisini geri 
alabilecektir, (Lllclce, s.146.; Gafner, s.17) . Ancak, işleme temsilci olarak üreticinin 
katıldığı durumda, bu şahsın lehtann kin veya müşteri çevresi hakkında bilgisi 
olacağından, ileride bizzat lehtar olarak katılması rizikosu da vardır., (LIJcke, s.146.~ 
Waıserman, s.166). 

Schlnnerer/A t11111dnl, Bankvertraege III, s. 102. 
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gösterir. nll Bu halde banka lehtann yed-i emini olarak bizzat kendi adına 
hareket etmektedir. Bankanın bu sıfatını ispat için belgelere ruyed olması 

dışında bir şart aranmaz. Kanaatimizce. bu halde de ileride doğması muhtemel 

problemlerin önlenmesi için aynca tahsil yetkisinin aranmasında fayda vardır. 

Arzedilen kuralın pratik gerekçesini, ibraz bankasının çoğunlukla lehtara daha 

önceden avans temin etmiş bulunması oluşturmaktadır. İlkeye aykırı olarak akre

ditif ban.kası veya ödeme bankası, belgeleri ibraz eden banka yerine doğrudan 

lehtara ödemede bulunacak olursa, mevcut ilkeyle bankanın kredi karşılığı temin 

ettiği güvence tehlikeye sokulmuş olacaktır .11 

Aynı şekilde, akreditif konusu belgelerin ibra11 işlemine birden çok bankanın 

katılmış olması halinde de, lehtann durumu özellik arzeder. Böyle bir yapıda 

kural olarak her banka kendi adına hareket etmekle ve lehtarla aralarında ukdi 

bir ilişki bulunmamaktadır. Dolayısıyla, leh tarın akdi ilişkiden doğan bir talep 

ha.kkı sadece ilk bankaya karşı sözkonusu olacaktır. Akreditif bankası ve işleme 

katılan diğer bankalara karşı ise, gerek aralarında bir vekalet ilişkisinin yokluğu 

gerek talep a.,amasında akreditif konusu belgelere zilyed olmama.cıı sebebiyle 

yönelim hakkı hukuken mümkün olmayacaktır. Diğer taraftan, tabii olarak 

akreditif bedeli lehtara; bankaların işleme katıJmasındaki zincir içerisinde ve 

fakat tersine bir işleyişle ödenecektir. Bu zinciri bozarak yapılan bir ödeme caiz 

olmadığı gibi (bankalar arası provizyon hakkı g"rc:ği), aksine: davraDJfla bir 

ban.kanın atlanması ve ödemenin doğrudan lehtara yapılması durumunda, bu 

bankalar arasında tazminat talebini doğurabilecektir.13 

11 

ıı 

BGHZ, 27.6.1988-II ZR 28/87 (Hamburg)=NJW, 1989,s.159 vd.; Sdılnnerer/A,,andni, 
Bankvertraege III, s.102 vd. ~ .Zahnl Eberding/EhrUch, N.2/199. 

Kaldı ki, gerek Alınan gerek İsviçre hukuklarında, genel işlem şartlarında yer verilen 
hükümlerle, bankanın belgeler ve bunların ibrazlan karşılığında elde edilen akreditif 
meblağı üzerinde, rehin hakkı tanınmak.tadır, (Christian Thalma.n, Das Pfand -und 
Verrechnungsrecht nach den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Bank.en, SAG 
1989, s.136 vd.) Nitekim Türk tatbikatında da hemen her ban.kanının genel işlem 
şartlarında aynı hükme yer verilmekte ve müşteriye imza ettirilmektedir (Tekinalp, §36 
N.8 vd.) . 

.Zahn/Eberding!Ehrlich, N.21200 
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J. Dokilmanüınn ibra: s/Jren ve yeri 

a) Belgeleri ibraz suresi 

aa) Akreditifin geçerlik süresinin anlamı 

Niteliğine bakılmaksızın büttin akreditiflerin ödeme, poliçe kabulü veya iştirası 

için muayyen bir geçerlilik tarihini taşımaları gerekmektedir. Bu çerçevede 

ödeme, poliçe kabulil veya iştira için şart koşulmuş bir vade tarihi belgelerin 

ibra2l için konmuş bir vade tarihi olarak yorumlanacaktır. (ABK. mad.42 a.). 

Birörnek Kurallarda öngörülen akreditif vadesinin uzalılmasma ilişkin islisnai 

durumlar (ADK. mad.43 ve 44) hariç, belgeler şart koşulan vade tarihinde veya 

ondan önce ibraz edilmelidir. 

Muayyen bir geçerlik süresine yer verilmeksizin yapılan bildirimin mahiyetinin, 

bu bildirime bağlanan sonuçlar ve bankanın sorumluluğunun ne olması gerektiği 

konusunda doktrinde gör(lş aynlığı mevcuttur. Bizim katıldığımız görüşe göre, 

böyle bir dunımda bankanın akreditif lehtanru bundan haberdar etmesi gerekir. 

Aksi takdirde, banka, "culpa in contrehendo" ilkesi gereği lebtara karşı sorumlu 

olacaktır.14 Huna karşlhk diğer bir görüşe göre ise, yapılan bildirim neticesinde 

bankanın herhangi bir sorumluluğunun doğmayacağı, yapılanın ön bir ihbar 

olarak değerlcmdirilmesi gerekliği de savunulmaktadır. IS 

Birörnek Kurallarda, akreditifm kullanılması gereken geçerlik süresinin yanında, 

sevk tarihi ve yükleme süresi şeklinde iki farklı süreden daha bahlledilmekledir. 

Duna göre, akreditif işleminde taşıma belgesinin/belgelerinin ibrazının da 

öngörülmüş olunması halinde, belgelerin ibraz edileceği bir geçerlik tarihine 

ilaveten, aynca belgelerin ödenmek, kabul veya iştira edilmek üzere taşıma 

belgesinin/belgelerinin tanzim tarihinden itibaren ne kadar müddet içinde ibraz 

edilmesi gerektiğini belirten bir süreyi de göstennesi gerekmektedir. Aynca, 

böyle bir süreye yer· verilmemiş olmasi işlemin geçersizliği sonucunu 

15 

Canaris, Bankvertragsrecht N.990; Liesecke, Neuere Theorie und Praxis, WM 1976, 
s .262; Schkgelbe,gumefermehl, N.207~ SchiUıe, Münohener Vertragshandbuch, 
s.395. 

Zahn/EberdJng!Elırticlı, N.2162 sonda. 
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doğwmayacaktır. Ancak bu takdirde, lehtarın mezkur belgeleri sevkl6 

tarihlerinden itibaren 21 gün iverisinde, fakat her halükarda akreditifin geverlik 

tarihi içinde ibraz etmesi gerekmektedir ( ADK. mad. 43 a ). Taşıma belgelerinin .. 

ibrazı süresi yanında, aynca yine bu belgelerden malların yükleme süresinin ve 

bu tarihe kadar yüklemenin yapıldığı da anlaşılmalıdır. Taşıma belgesindeki bir 

kaydin ytlkleme siiresinden sonraki bir kaydı ihtiva etmesi durumunda ise, 

belgeler banka tarafindan kabul edilmeyecektir. Yiikleme süresinin muayyen bir 

süre olarak tayin edilmemesi ve genel ifadelere yer verilmiş olması durumunda, 

mevcut sürelerin yorumu ABK. mad. 46,47 hükümleri doğrultusunda 

yapılacaklır. Fakal her halde son iki süreye yer verilmemiş olması, akrediüfın 

geçerliliğini etkileyen sebepler olarak mütalaa edilmeyecektir. 

bb) İbraz süresinin tayini 

Kural olarak belgeleri ibraz süresinin muayyen bir vadeyi ihtiva eder nitelikte 

tesbiti gerekir. Ancak, tavsiyeyi şayan olmamakla birlikte, bu süreninin belirli bir 

zaman dilimi olarak tasbiıinde de hukuken bir engel bulunmamaktadir ( ABK. 

mad.42). Du anlamda bir vade tayini durumunda, amir bankan.in akreditifi 

tanzim ettiği tarih başlangıç ittihaz edilecek ve ibraz süresi de bu tarihten 

itibaren işlemeye başlayacaktır. 

Akreditifin tanziminden itibaren muayyen bir tarih olarak tesbit edilen bu ibraz 

süresi kesin olmakla birlikte ABK. mad.42 b. ve 44 a. htUdbnleri gereği, .vadenin 

son gününün bir tatil gününe rastlaması halindel 7, bu süre bir sonraki iş günii 

çalışma saati bitimine kadar uzayacaktır. Çalışma saati deyiminden anlaşılması 

gereken; çalısına günleri içerisinde ve bankanın kendi iç ilişkilerinde tesbit ettiği 

işlem yapma saati anlaşılmalıdır. Bu anlamda bir gecikme veya bir avis bankası 

16 

17 

1993 revizyonundan önce başlangıç, tanzim tarihi olarak alınmıştı. Tanzim tarihinin 
anl.am4 taşımanın farklı nakil araçları ile yapılmasıda gözetilerek ayrıntılı biçimde ABK. 
mad.47 b maddesinde düzenlerunitti. 

Özellikle malların yüklenmesi ve belgelerin ibrazı arasinda uzun süre beklenilmemelidir. 
Nitekim ABK hükümlerinin 1983 tarihinden önceki revizyonunda 47a (ABK 1993 mad. 
43a) anlamında bir düzenleme bulunmamakla bitlikte mevcut belgeler "bayat"(stale) 
olarak kabul edilmekte idiler. Özellikle ödenmesi ertelenmiş akreditiflerde mevcut süre
lerin degerlendirilmesi önem arzetmektedir. 

Uluslararaaı ·bankacılık. uygulamasında tatil günlerinden ne anlaşılması gerektiği 
konusunda bkz. Tekinalp,§ N. 35 N.77. 
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yahut posta aracılığı ile gerçekleştirilen ibrazdan doğabilecek gecikmeye ilişkin 

riziko, lehlar üzcrindc:dir.11 Akreditifin geycrlik ve belgelc:rin ibraz c:dilc:bilcce::ği 
sürelerin tayininde ADK. mad. 42 ve 43.maddelcr hükümleri, ADK. mad.47 

hükmü ile birlikte mütafaa edilmelidir. Aynca ABK. hükiimlerinin sözlesme ile 

uygulanırlığı kararlaştırıldığı durumda, bu düzenlemeler işlemle ilgili olarak akdi 

hükümler niteliğinde olacağından, BK. mad.76 hnkmOnden önce uygulama alanı 

bulacaklardır. Bu halde Borçlar Kanununun ilgili bu hükümleri ise, yorumlayıcı 

ve tamamlayıcı hüknmler olarak uygulanacaktır. 

cc) İbraz süresinin geçirilmesine bağlanan sonuçlar 

Banka, belgelerin vadeden sonra ibrazı durumunda, bunlann kabulil ve neticede 

akreditif bedelinin ödenmesi talebini reddetmelidir. Zira, bankanın belgeleri 

kabul ederek ödemede bulunabilme yetkisi; bunların vadesinde ve akreditif 

talimatında öngörtılen biçimde tam olarak ibrazı şeklinde infisahi (liK. mad.149; 

ABK. mad.2/9 ve taliki (ABK. mad.43l8 olmak üzere çifte şarta21 
bağlanmışlı.r. Bu ~arllar labakkuk clmcdiği lakdirdc, banbnırun lchlara karşı 

akreditif meblağının ödenmesi talebini reddetmek hakkı, akreditif amirine karşı 

ise bu anlamda bir yükümü bulunmaktadır. Aksine bir işlemin icrası durumunda, 

banka ödediğı meblağın iadesini · talep edemeyeceği gibi, aynca doğabilecek 

zarar ve ziyanı da karşılamak.la yf1k0mlü olacaktır.12 

Belgelerin vadeden sonra ibrazı veya akreditif şartlarına uygun belgelerin ibraz 

edilmemesi durumtmda, red hakkı derhal ve gecikmebizin kullanılmak 

zorundadır. Aksine davranışla vadenin geçirilmesi, belgelerin akreditif şartlarına 

uygunluğuna icazet anlamını taşıyacaktır(A.BK. mad.14).23 

18 

19 

2() 

21 

22 

23 

Sch4rrer, s.88; Sclıinnurer/At11111dnl, Bankvertraege 111, s.104; Zaltn/Eberding/ 
Eltrlich, N.2/206; Canaris, Bank:vertragsreht, N.990; Eiselfuınn/Ebatlt, s.147; 

BGE 49 il 199 vd.; Gil1ll:ıchi, Bemer Kommentar, Art.407 OR, N.8a. 

Sch~nu, Missbrauch, SJZ 79 (1983) s.55 

BGH WM 1960, 38.; Sclıllnte, hinausgeschobene Zahlung, ÔBA t988, s.312. 

RGZ 105, 48,52 vd.; Melel'·Hayo'/,/von der Crone, N.58. 

Sclılln'er, s.88; Scldnnurer/Avancinl, s.104, dipn.321; UJrlclı, s . L57 vd . 
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İbraz süresinin mücbir sebep vb.(ABK. mad. 17) hallerden birisi dolayısıyla 

gec;irilmiş olması halinde, akreditif ~arllanna uygun belgelerin hazırlanması veya 

buna ilişkin engellerin kaldınlması konusunda ek bir süre, iyiniyet ilkesi gereği 

ve belirli şartfann varlığı halinde tanınmalıdır·24 Nitekim Alman mahkemeleri, 

akreditif ve ona bağlı bir garanti ile ilgili bir olayda, iç savaşın varlığı halinde bu 

anlamda ek bir sürenin tanınma.,ı gerektiği yönünde karar vermişlerdir·25 Ancak 

ABK. mad.1 7 de öngörülen sebeplerden biri dolayısıyla ibraz süresi geçirilir ve 

ek bir sürenin tanınmasının hukuki temeli de oluşturulamazsa, lehtar talebini 

ancak temel işleme dayandırabilecektir·Z6 Fakat, netice itibarıyla akreditifin 

vadettinin geçirilmesi halinde ek bir sürenin lanınmaın istisnai bir durum olarak 

kabul edilmelidir. 

Ban.kanının vadedcm sonra ibrazı reddetmek hak ve yü.kilmü kadar, somul olayda 

vadeden önce yapılan bir ibrazı red etmesi de mümkOndür. Du husus özellikle 

gerek belgelerin ibrazı ve gerek mallann yüklenmesi konusunda muayyen bir 

tarih tespit edilmiş ve karşılık da banka nezdinde ancak bu tarihte temin 

edilebilecekse gündeme gelir. Belirlenen vadeden önce yapılan ibrazın reddi 

durumunda ise bankanın temerrüde düşmesi sözkonusu değildir . 

. Bankanın akreditifin açılmasından önceki dtızenleme tarihini ihtiva eden bir 

taşıma belgesini kabul etmesi gerekir. 27 

b) Yetkili bankaya ibraz 

Lehtann belgeleri ibraz yükümünü tam ve doğru ifa etmiş sayılması; bunları 

süresi içerisinde ibraz yanında, yetkili ve görevli bankaya ibraz etmesi şartına da 

bağlıdır. Dolayısıyla ibraz süresinin korunması teslim zamanı ve teslim yeri 

unsurları ile doğrudan alakalı bulunmaktadır. Belgelerin yetkili bankaya ibraz 

.zs 

.Z6 

27 

C anarls, Ban.k.vertragsreht. N .990 . 

OLO Stutgart, WM !979, s.733-735; LG Stuttgart WM !978, s.i056-i058 "Ülke içindeki 
bir savaş dolayısıyla, lehtara isnad edilemeyecek şartların varlığı nedeniyle vadenin 
geçirilmesi durumunda bu anlamda bir definin kullanılması hakkın kötüye kullanılması 
defini oluşturur." kararına vannışbr . 

Schbrer. s.89. 

Decisions of the ICC Banking Comission, N.50.; Karan Zal'11/Ebt1l'di11g/ElırUc/ı, 
N.2/2!2 de zikretmektedir. 
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edihnesinin anlamı sadece ibraz süresinin korunması de~ aynı zamanda kabule 

bağlanan sonuylar ayısımlan da önem ar~eder. Çünkü, dokümanlann yetkili bir 

bankaya ibrazı ve bu banka tarafından tetkikle birlikte neticede kabul edilmiş 

bulunması, kural olarak ödeme şartının da gerçekleştiği anlamındadır. Belgelerin 

ibrazı yeri, özellikle işleme akreditif bankası dışında bir ikinci bankanın katılması 

halinde ve bu bankanın işleme kattlmadaki sıfatına göre farklı özellikler 

arzetmektedir. 

aa) İhbar bankasında ibraz 

Akreditif bankası, işlemin icrasi zımnında akreditif lehtannın Ulkesindek.i bir 

subesini veya acentasını yahut bir diğer bankayı28 ihbar bankası olarak 

görevlendirdiği takdirde; lehtar, belgeleri bu bankaya akreditif bankasına 

ulaştınlmak üzere tevdi edebilecektir. Ancak, belgelerin bu bankaya ibrazı ile 

akreditifin geçerlik süresinin korunması, bankanın aynca ve özel olarak birde 

belgeleri kabule yetkili kılınmış olması şartına bağlı bulunmaktadır. Aksi 

lakdirde, sall ihbar bankasına ibraz, akredilif vadesinin kurunması için yelerli 

değildir. İbraz bu takdirde ancak belgelerin akreditif bankasına ulaşmasıyla 

hüküm arzedecektir.29 Zira, bu halde ihbar bankası akreditif amirinin değil, 
lehtann temsilcisi olarak işlem görmektedir . .10 Akreditif bankası veya teyit 

bankasının lehtann iilkesindeki bir şube, acenta veya bankayı kendi adına 

bağlayıcı şekilde kabule yetkili kıldığı takdirde, buralarda yapılan ibrazın süreyi 

koruyacağı açıktır.JJ 

28 Birörnek Kuralların 1993 revizyonu ile, akreditif işleminin yürütülmesinde •diğer 
bankalar• ifadesine açıklık getirilmiştir. Buna göre, Birörnek Kuralların amaçlan 
yönünden bir bank.anın farklı ülkelerdeki şubeleri diğer banka sayılacaktır . 

29 Schbrer, s.88; Schl1111errer/Av111ıd11i, Bankvertraege III, s.103, dipn.318; 
Zahn/EberdJng/Eh7Uch, N.21145/146, 211. 

30 Schbrer, s.88 vd. 

JJ Zalın/Eberdlng/Ehrliclı, N.212 t ı. 
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bb) Teyit bankasında ibraz. 

Teyit edilmiş bir akreditifle, belgelerin normal olarak bedelin tahsili amacıyla 

teyit bankasına ibraz edilmesi gerekir. Zira, teyitli dönülemez bir akreditifin 

açılmış olması durumunda., belgeleri inceleme ve kabul yanında, nihai olarak. 

ödemeye yetkili banka da teyit bankasıdır (AilK. mad.10 b ve c hükümleri):12 

Böyle bir durumda belgeler akreditif bankasına gönderilmiş olsa bile, bunların 

gecikmeksizin teyit bankasına ulaştırılması mecburiyeti vardır. JJ Çünkü, ABK. 

mad. 5 hükmtı gereği, akreditif emrinin içeriği akreditifi açan banka ile teyit 

bankası açısından aynı olmayabilecektir. J4 

Ancak, teyide rağmen, bu banka dışındaki bir bankanın da (Nominated 

Bank=Görevli Banka) işlemin icrasında yetkilendirilmesine engel 

bulunmamaktadır (A.BK. mad. 10 b.). Hu husus ôzellilde nakit ödeme dışında 

poliçenin kabulü veya iştiraının öngörülmüş olması durumunda sözkonusu 

olmak\.adır. Bu \ür ödeme öngörülen aluedilillerde, kabul veya ~liraa leyil 

bankası haricinde llçlincü bir bankanın yetkili kılınması durumunda, teyit ban

kasının sorumluluğu garanti sorumluluğu niteliğine bürünür (ABK. mad.10 c). 

Dolayısıyla, böyle bir durumda teyitli bir akreditifle olsa ibraz ve neticede 

ödeme, kabul veya iştira işlemleri görevli banka aracılığı ile yapılabilecektir. 

Tüm bu açıklamalar, aksine bir kaydın olmadığı durumlarda; teyitli akreditiflerde 

nihai ibraz ve ödeme yerinin teyit bankası olduğunu göstermektedir. 

cc) Ödeme bankasında ibraz 

Muhabir banka işleme ödeme bankası olarak katıldığı durumda; aynca ve 

özellikle bir yetkilendimıe olmasa da, belgelerin bu bankaya ibrazı ile süre 

korunmuş olacakıır.35 Zira, bu takdirde muhabir banka ibraz bankasından farklı 

32 

33 

35 

BGE 78 il 44~ Gautsclli. Das Akkredtiv. SJZ 60 (1964) s .38.~ Albert Petersen, Die 
Haftung der bestaetigendcn Bank aU& einem unwiderruflichen Dok.umentenak.kreditiv, 
WM t96t, s.!182 vd.; Klaus Vorpell, PrUfungspflicht der Bestaetigungsbank beim 
Dokumentenakkreditiv nach US-amerikanischem Recht, RIW 1994, s .211/212. 

G.Fralı, Daa Dokumentaere Akkreditiv, Zürich 1945, ı . 14/15. 

BGE 51 il 559; 54 il 177. 

CaHuls, Bankvertragsreht, N.979; Niel.te11, BuB 5/306; Sclıbrer, s.88. 116 ; Schi»
ne"erlA vancinı, s. 63~ Z aJan/Eberding!Ehrllch, N :1.190. 
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olarak, akreditif bankasının adına ve hesabına ohnak üzere doğrudan temsilci 

sıfalıyla harc::kc::l c::lmeklc:: (BK. mad.32) ve:: işlemin icrası ile ilgili olarak akreditif 

bankasının ifa yarduncısı durumundadır. Ödeme bankası, akreditif bankasının 

temel ilişkiyi ifa borcuna katılmaktadır.36 

Duna karşılık lehtarın belgeleri doğrudan akreditif bankasına ibraz etmesine de 

bir engel yoktur. Ancak, belgeler doğrudan akreditif bankasına ibraz edilmiş 

bulunsa da, ödeme talebinin mutlaka buna yetkili bankaya karşı ileri sürülmesi 

gerekir. Çünkü, t.araflar ödemenin bu şekilde yapılacağını önceden kararlaştırmış 

bulunmaktadır. Kural olarak tersine bir işleyişe ise, caiz ohnası gerekir. Yani, 

akreditif bankasının, ödeme bankasını atlayara~ lehtara akreditif bedelini 

doğrudan üa etmesi mümkündür. Ancak bu takdirde muhabir bankanın 

men.faallerinin kusurlu olarak. ihlalinden doğabilecek ı.ararlara kallanmak. 

yükümü, akreditif bankası üzerinde bulunmaktadır. 

İşleme ödeme bankasının kalıldığı durumda, belgelerin ibrazı ve kabulü ile 

ödemenin, akreditü bankası yerine ödeme bankası aracılığı ile 

gerçekleştirilmesinde lehtar kadar, akreditif bankasının da menfaati 

bulunmaktadır. Zira, böylece vaki olabilecek iki men.fi sonuç engellenmiş 

olacaktır. Şöyle ki, uygulamadaki isteyiş tarzı ile akreditif işleminin icrası 

aşmasında çoğunlukla muhabir banka akreditif lehtanna avans temin etmiştir. 

Oysa doğrudan lehtara yapılan bir ödeme neticesinde işleme katılan muhabir 

bankanın menfaatinin ihlali sözkonusu olabilecektir. İkincisi ise, lehtann yetkisiz 

memurunwr ihtilası ile akreditif meblağını haksız olarak tahsili engellenmiş 

olac.U"tır. 

4. Belgelerin silren içerisinde ve yetkiü /Jankaya i/Jrar.ına /Jatltuıan 

sonuçlar 

Dokümanların akreditifin geçerlik süresi içerisinde ve yetkili bankaya ibraz 

edilmiş ohnasının en önemli sonucu, bildirim ve/veya teyitle doğan akreditif 

meblağının talep edilmesi hakkının muacceliyet kazanmasıdır. Dankanın, haksız 

yere ibraz edilen bu belgeleri incelemeye almayarak doğrudan reddetmiş olması, 

bildirim ve/veya teyit neticesinde, temel ve karşılık ilişkilerinden bağımsız 

J6 Canuh, Bankvertragsreht, N.979; EisemmıHIEbel'th, s.80; Schimıe,,.er/Avaııci11i, 
Bankvertraege, 111, s.62. 
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(soyut) olarak doğan ödeme ilişkisi gereği ödemenin talep edilmesi imkanını 

cmgt:llt:meyt:ct:klir. Çünkü, bu hakkın doğumu, belgt:lt:rin kabulü değil ibrazı 

şartına bağlı bulunmaktadır. Ancak ibraz edilen belgelerin bildirim ve/veya 

teyitte yer verilen şartlan taşıması taahhüdün ifa edilmesi şartını da ifade 

etmektedir. Dolayısıyla. dokümanlann kabulünü engellemek zımnında bir ihtiyati 

tedbir talebinin isabetsizliği açıkca ortaya çıkmaktadır. 31 

Belgelerin yer ve zamanında ve akreditif şartlan da yerine getirilmek suretiyle 

ibraı1anna rağmen. görevli banka tarafından haksız olarak incelemeye 

alınmamaları durumunda lehtar; münasip mehli müteakiben ifayı talep ve 

teehhür sebebi ile zarar ziyan davası ikame edebilecektir (BK.. mad.106). Sonuç 

olarak böyle bir durumda lehtar, belgelerin iadesini istemek hakkıyla yetinmeyip 

aynca akredilif bt:delinin larafına ödenmesini talep edebilmelidir·18 

Ancak, belgelerin ibraz süresi aynı zamanda ödemenin de yapılacağı süreyi de 

göslennemekledir. Bu husus, ö~ellil<le belgelerin ibrazından sonraki aşamada 

mO.cbir sebeplerin gerçekleşmesi dolayısıyla bankanın ifayı gerçekleştirememesi 

halinde sözkonusu olacaktır. Her ne kadar ABK. mad.17 c.2 de bu takdirde 

bankanın ödeme mükellefiyetinin olmadığı şartına yer verilmişse de, hüküm 

lafzen yonımlanmamalıdır. Bu hükmün, belgelerin lehtar tarafindan ibraz 

edilmemesi ve bu arada mücbir sebebe binaen akreditifin vadesinin geçirilmesi 

hali ile bağlantılı olarak değerlendirmek gerekir. Nitekim Alman ı-·ederal 

Mahkemesi, benzer bir olayla ilgili olarak vadenin belgelerin ibrazından sonraki 

bir mücbir sebeple ge~miş olduğunu ve bunun 17.madde kapsamında: 

değerlendirilmek suretiyle ödemeyi engelleyici bir biçimde yorumlanamayacağı 

sonucuna varmıştır. 39 

37 

38 

39 

Canulı, Bankvertragsreht, N.992. 

Camula, Bankvertragsreht, N.992; Lleaecke, WM 1966, s.464; Selllegelbe,
gerıHefermehl, N.213; Zahn!Eberding!Ehrlich, N.2/344. 

BGH WM 1960, s.38 vd.; Canarls bu kararın tamamıyla haklı olduğunu ve bugünde 
önemini kaybetmeksizin emsal teşkil etmesi gerektiğini ifade etmektedir, 
(Bankvertragsreht, s.684, dipn. ! 19.). 
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II. Belgelerin İncelenmesi 

Belgelerin incelenmesi satlıasıru düzenleyen prensipler, esas itibarıyla bankanın 

akreditif amiri ile olan hukuki ilişkisini belirleyen bir bağlamda incelenmekle bir

likle; bunlar, aynı zamanda işleme laraf olan lehlann, malların gönderilmesi ile 

bunları temsil eden belgelerin hazırlanması ve ibrazı borcunun unsurlarını da 

tayin eder niteliktedir. Diğer bir ifade ile ilkeler uygun düştüğü ölçüde banka

lehtar ilişkisinde de uygulanacaktır.40 Bunun hukuk mantığı ile telif edilir yönü 

ise, karşılıklı akitlerde taraflardan birinin hak ve borçlannın s~ karşı akidin 
hak ve yüküınlerinin büyük ölçüde belirliyor olmasıdır. örneğin, akreditif 

şartlarına sıkı sıkıya bağlılık prensibi, esas itibarıyla lehtann belgeleri ibrazını 

müteakiben bankanın bunları inceleme yükümünün şartlarını belirlemektedir. 

Ancak bunun yanında aynı prensip prensip, lehtann belgeleri ibraı borcunu ve 

özellikle bunun içeriğini tayin eder bir nitelikte taşır. Du karakteristik özellik, 

sadece akreditif işlemi ile sınırlı olmayıp, banka sözleşmelerinin geneline hakim 

bir ilke niteliğindedir. 

J. /Jelgeh7ill ÜJ711z111d11 incelenu ve ka/Jıılll beli7kyen 11111dtli ve ıekü temel 

P'ensiplet' 

a) Belge düzenini belirleyen .şekli prensipler 

aa) Belgelerin tamlığı (- tamhk kuralı) 

aaa) Anlamı 

Belgelerin tamlığı ile kasdedilen akreditif emrinde öngörlllen belgelerle, lehtar 

tarafından ibraz edilen belgelerin sayısal uyumudur. Kural olarak, akreditif 

emrin ve ona bağlı olarak lehlara yapılan bildirimde ödemenin hangi belgeler 

karşılığında yapılacağı, bunların kimin tarafından düzenleneceği, içeriklerinin 

nelerden ibaret olacağı ve her belgenin kaç nüsha olarak düzenlenmesi ve 

sunulması gerektiği gibi husulann açık ve şüpheye yer vermeyecek biçimde 

belirtilmesi gerekmektedir (ABK. mad. 5 ve 12). Bildirimde yer verilen bu 

açıklama belge düzeninin tamlığının belirlenmesinde tek ölçü durumundadır. 

Uolayısıyla, bildirimde yer alan bu şartlan değiştiren veya ek ytıkfım getiren ve 

BGE LJS II 70i7 l ; Canarls, Bankvertragsrecht, N.993. 
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daha sonraki bir tarihte amir tarafından verilen talimatlar belgelerin tamlığının 

lesbitinde gözününe alınmaz. Örneğin, akreditif emrinde yer vc::rilmeyen, ancak 

sonraki bir tarihte akreditif amirinin talimatı ile yükleme zamanı ve taşımayı 

yapan geminin hareket saatini gösterir ek bir belgenin istenmesi durumunda, 

ibraz edilen belgeler arasında buna yer verilmemiş bulunulması, belgelerin tariı~ 

lığı anlamında bir eksi.kliği tazammun etmez ve akreditif meblağının ödenmesini 
engelleyemez. 41 

Belgelerin tamlığının t.esbitlııde aslolan sayısal uyum olmakla birlikte, somut 

olayda buna karar verilmesi her zaman kolay olmamakatadır. Alman Federal 

Mmahkemesi ve Cour de Paris'in ilkesel nitelikteki iki karan buna bariz örnek 

teşkil etmektedir. Federal Mahkeme Kararında, akreditifte demiryolu taşıma 

belgesinin42 iki nüsha olarak islenmesine karşın, bunun tek nüsha olarak ibraz 

edilmiş olmasının hukuken önem arzetmediğinden bahisle; belge düzenine 

ayk.ınlık bulunmadığı sonucuna vannıştır.43 Fransız Yüksek Mahkemesinin 

kararına konu olan olayda ise, bildirimde sağlık belgesi ve denetim raporu 

şeklinde iki ayn belge istenirken, bunun yerine gerçekte her iki belgede ayn ayn 

yer alması gereken bilgileri içeren tek bir belge ibraz edilmiştir. Gerekli ve 

yeterli bilgileri ihtiva eden ve tek nüsha olarak ibraz edilen bu belge banka 

tarafından kabul edilmiştir. Mahkeme kararında bankanın takdir hakkını yerinde 

ve: doğru olarak kullandığı sonucuna varmıştır. 44 Hc:r iki mahkeme: karanda 

doldrinde haklı olarak akreditif emrinde ve bildiriminde ild ayn belgenin 

istendiği durumda, tek nüsha olarak ibraz edilen belgeyi kabul konusunda 

bankanın ne hakkı ne de yetkisi bulunduğu gerekçeleri ile eleştirilmiştir.45 

41 

42 

4.f 

61 

Cour de Cass.Libanaise, 26 Mayıs 1971, .Keveu trim dr.comm 1973, 441,444 (Karan 
Liesecke, Neuere Theorie und Praxis, WM 1976, s.262 de zikretmiştir.) 

Türk hukukunda demiryolu taşuualarmda dilzenleıuuesi gereken taşlllla belgesi "-lıamule 
senediddir. Hu senet aynı zamanda demiryoiu taşıma belgesi o1arakta arulma.ktadır, 

Hüseyin Ülgen. Uluslararası Taşınıactlık ve Hukuki Sorunlan , İstanbul 1988, s.67. 

BGH, WM ı 960, s.38: "Geri.ngfügige Abweichwıgen nıüssen dem Begünstigten gestattet 
sein, wenn eine vernünftige Heurteilung der vorgelegten .l'apiere zu dem sicheren 
Ergebnis führt, dass der Zweck der Akkreditivbestimmungen erreicht ist." Aynca bkz: 
Heinz Pikart, Die neueste Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs zum 
Aussenlıa.ndelsrecht, WM 1964, 345.; Syndikus Siolıterman, DokwuenteJUuaengel belıu 
lJokumentenak.kreditiv, ).)8 1954, s . .5.52 vd. 

Cour de Patis, Reveu Generale de Droit Commercial 1943, s.72. Karar Eisman!Schlltıe, 
s.180 ve Liesecke, Neuere Therie und Praxis, WM 1976, s .263,264 de zikretmekte ve 
değerlendirmektedir. 

EisemannlSchatze, s.179,180; Zahn/Eberding/Ehrlich, N.2/217 
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Nitekim son karara konu olan olayda ger9ekte, sağlık belgesi ve denetim raporu 

bilim;li şekilde ve özellikle iki ayn nüsha olarak istenmiştir. Akredili.f amirinin 

ithal konusu mallara ilişkin sağlık belgesinin orijinalini resmi makamlara, 

denetim raporunu ise müsterisine ibraz etmesi gerekmektedir. 

Netice itibariyle her ilci mahkeme kararına konu olan olayda görüldüğü üzere, 

akreditif şartında yer verilmiş bir hususun müşteri için gerçekten önemi haiz 

olup olmadığı ve bundan feragat edilip edilemeyeceği gibi hususların tesbiti 

lehtann ve bankanın yorum ve kararında olan hususlar değildir. Nitekim bu 

husus Alman İmparatorluk Mahkemesi'nin bir kararında prensip olarak ifade 

edilmiş ve uluslararası bir kabul gönnttştür-46 

hbb) Eksik belgelerin banka garanti~i ile karşılanması sonmu 

Belgelerin eksik olarak ibraz edilmesi durumunda bunun banka garantisi ile 

telafisi, diğer bir ifade ile bunun ikame belge işlevi görmesi kural olarak 

mtımktın olmamalıdır.47 Ancak somut bir takim eksildik hallerinde banka 

garantisinin kabul edilm.emesi MK. mad. 2 htıkmUne aykırılık teşkil edebilecektir. 

Akreditif şartında bir konişmentonun birden fazla nüsha olarak ibrazı şartına yer 

vc:rilımmıiş bulunulması durumunda - ki pratikle: malların ·ayn yüklcmnu:si ve: 

gönderilmesi dolayısıyla sık sık vukuu bul.maktadır - bu suretlerden birinin 

kaybolması halinde banka garantisine rağmen ek.siklik dolayısıyla belgelerin 

kabul edilmemesi hakkın kötüye kullanılmasını oluşturacağı gibi, güven ilkesine 

de aykınhk teşkil edecektir. 48 Bu anlamda, garanti karşılığı ödemenin varlığı 
halinde bankanın sorumlu tutulması da sözkonusu değildir. 49 Ancak bu sonucun 

genelleştirilerek banka garantisinin temini durumunda her zaman için eksile 

ibrazın kabulü gerektiği yönünde bir sonuç çıkarmak yerinde bir değerlendirme 

olmayacaktır. Özellikle akredilif 11artmda hangi belgelerin kaç nüsha olarak ibra~ 

47 

49 

RGZ 106, 26 "Es entspricht allgemeiner Auffassung, da.6 sich die Banken im 
Akkreditivverkehr streng innerhalb der Grenzen des erteilten formalen und prazisen 
Auftrags halten müssen." ; BGH, RIW/AWD 1984, s.914; Eisemann!Schtıtze, 180/181. 

Eiseı11a1111/Sc/Jlıtze, s.181; Schlegelberger/He/emıelll, N.183 

Canaris, Bankvertragsrecht, N.994; Llesecke, Neuere Teorie und Praxis, WM 1976 
s.264~ Schlegelberger/He/ermelıl. N.183; Zahn/Eberding/Elırüch, N.2/320. 

Gutterdige/Megralı, Commercial Credits, s . t 99. 
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edilmesi gerektiği şartına açıkça yer verilmişken, güven prensibi ve I\fK. mad. 2 

Je öngörülen iyiniyet ilkelerindcm50 hareketle bankayı kabule zorunlu tutmak 

imkanı yoktur.·fl Kanaatimizce, bu anlamda bir garantinin kabulü, konişmento 
wıranti.si dışında, bankanın takdirine bağlıdır. 

bb) Belgeforin dış görünüşlc:ri itibariyle: düzcmliliği (-doğruluk kuralı) 

Birörnek Kurallarda "incelenme" kelimesi ile ifade edilmek istenen, esas 

itibariyle: bc:lgc:lc:rin dış görünüşleri bakımından düzc:nliliklc:rinin kontrolüdür. 

Dununla kastedilen, belgelerde vaki görünürdeki şekli eksiklik ve/veya 

yanlışlıklarla, özellikle bir belgenin kendi içinde uyumlu olup oJmadiğırun 

kontrol edilmesidir. 52 Bu noktada bankanın incelemesinin kapsamını, göze 

çarpan, yani açıkça tespiti mümkün eksiklik ve yanlışlıldar oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla, bankanın normal bir tetkiki ile tesbit edilemeyecek ve ancak etraflı 

bir inceleme ile belirlenebilecek eksiklik ve/veya yanlışlıklar, düzenliliğin dış 

görünüş itibariyle tetkiki kapsamında değildir. SJ Belgelerin dış görünüşleri 
itibariyle: düzenlilil<lerinin sağlanması, sadece akreditif bankasına tahmil edilen 

tek taraflı bir yükümlülük de değildir. Dankanın bu yüktımlülüğü, lehtann; 

belgeleri akreditif şartlan ile uygunluğu şüphe ve zorluğa meydan vermeyecek 

şekilde ibraz edilmesi54 karşı yükümlülüğü ile de dengelenmiş ve 

kolaylastırılnuştır. Bu yüküm geregi ibraz edilen belgelerin düzenlilikleri.nin 

tespiti, mal ve hizmet uzmanlığına ihtiyaç göstermeksizin, salt bankacılık anlayışı 

ve ufku ile (vom Bankhorizont her) tetkik edilebilir olınahdır .55 

Acaba banka dış görlintts itibariyle tetkik yüküınüne ne zaman aykırı davranmış 

sayılacaktır 'l l!.sasen dış gört\nüş itibariyle düzenliliğin tespitinde yetki ve 

yorumun sınınnı da, akreditif şartlarına sıkı sıkıya bağlılıhk ilkesi ve ABK. 

50 Liesecke. Neuere Theorie und Pra."<is. WM 1976,s.264. 

51 Eisemann/Schfltıe, s. L 8 l, L 82. 

52 Canaris, Bankvertergsrecht. N.957; Eismann/Sclılltıe,s . 182,183.; Schaerrer,s.92~ 

53 Eismann/Schfltze, s.182. 

54 BGH, 24 Ma.ı;t l958~1I ZR 51/57, WM. 1958, s .587. 

55 Wilhelrn VatJantin, Rechtsgrundlagen des Barıkgeschaft, Frarıkfurt !974, s. l81. 
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mad.15 de öngörülen "makul özenle tetkik" kavramına verilen anlam 

belirfoyicidir. Aynca doktrin ve tatbikatla ilgili iki mahkeme karan da, yükümün 

kapsamının belirlenmesinde ilkesel kararlar olarak kabul edilmektedir . . f 6 

Sözkonusu iki kararda yukarıda belirtilen ilkelere ilave olarak iki yeni ölçüye 

daha yer verilmektedir. Bunlardan ilki, belgelerde mevcut resmi işaretlerin 

(mühür vb.) değerlendirilmesinde> o dönemde ticari teamül gereği kullanılan 

işaretler esas alınacak ve yine bu dönemde bunlara verilen anlam belirleyici 

olacaktır. s7 Anılan ilkelerden ikincisi,' belgelerde vaki eksiklik ve yanlışlıklar 
makul bir özenle tetkike rağmen tespit edilemeyecek nitelikte ise, yani açık bir 

eksiklik ve yanlışlık sözkunusu değilse, bankanın lelk.ik. yükümüne aykın 

davranmış sayılmayacağıdır. 

T c:tkik ve: .kabulden sonra ve fakat akreditifm sona ermc:sindcm önceki devrede: 

belgelerin te~ekkülü ve içerikleri ile alakalı olarak ortaya çıkan vakıalar, belge 

düzeninin tayininde herhangi bir etkiye sahip değildir. Aksi takdirde, tetkikten 

sonraki bir aşamada, bankanın, üçüncü bir şahıs tarafından belgelerin içeriğinde 

eksikler bulunduğu konusunda bilgilendirilmesi durumunda lehtara ödemeyi red 
hakkı ve mecburiyetinin bulunduğunun kabul edilmesi gerekirdi. 58 

Bu meyanda asıl problemi, belgelerin dı,1 görünüş itibariyle tam ve düzenli 

olmasına karşılık, içerik itibari)'.le gerçeği yansıtmadıklannın bizzat banka 

taratindan ve işlemin takibi aşamasında anlaşılması hali oluşturmaktadır . .Bu 

konuda bir görüş, işlem esnasında bu anlamda bir eksiklik ve yanhşbğın tesbiti 

56 

57 

58 

Fransız Mahkeme Kararına konu olan ilk olayda, tarihi havi resmi istasyon mührü yanlış 
olarak basılmış ve mezkur yanlışlık banka tarafından kabul edilmemiştir. Burada hatalı 
olarak bankarun sorumluluğuna gidilmiştir. Oysa olayın vuku bulduğu devrede Fransız 
Demiryollannda tarih mührü yerine (Datumstempel) isim mühürü (Namenstempel) 
kullanılmaktadır. Kaldı ki vaki sahtelik de normal bir tetkikle tespit edilebilir nitelikte 
değildir (Cour d'Ai.x, rev. de La Bankue 1956, s.678 vd. Karar Eismannlschilt:.e, s.183 
dipn. 30/31 de zikredilmiştir) . 

Brüksel Ticaret Mahkemesinin karanna konu olan olayda ise, demiryolu yük mektubu 
sureti tahrif edilmistir. Mevcut tahrifat, makul bir özenle tespit edilemeyecek niteliktedir 
ve profesyonelce yap1lm1*tır . Bundan hareketle mahkeme, ~om ut olayda bankanın 
belgeleri tetkik yükümünü ihmal etmediği; aynca söz.konusu tahrif ve yanlışlığın ne ana 
hatları ile ne de açık olarak tesbitinin mümkün olduğu sonucuna varmıştır. (Tribunal de 
Commerce de Bruxelles, 27.2.1978, Rev.de La Banque 1978, s.269. Karar 
Eisma111ı/Sclılltz.e tarafından s.182 de değerlendirilmiş ve dipn.29 da arulmıştır. · 

Cour d' Aix'in aksi yöndeki karan (yuk .dipn.66) doktrinde kesin bir dille eleştirilmiştir, 
Eismann/Schatr.e, s.183. 

SchllTrer, s.93. 
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durumunda, maddi eksikliğin gözardı edilemeyeceği yönündedir. Nitekim bir 

olayda banka, yapılan mal gönd"riminin işlemin seyri esnasında ibraz edilen 

belgelerden gerçekte yapılması gereken toplam sevkiyatın bir kısmıru 

oluşturduğunu tespitle, lehtara ancak kısmen ödemede bulunabileceğini 

bildirmiştir. Bunun üzerine lehtar belgeleri çekmiş ve ikinci ibrazında belgelerde 

toplam sevkiyatı gösterir kayıtlara yer verilmiştir. Ancak, yeni ibraz edilen 

belgelerdeki ifadelerin doğruluğuna rağm.en, irsaliyedeki ifade değiştirilmeden 

kalmış bulunmaktadır. Yukarıdaki görtiş taraftarları bu şekilde bir te~bitin 

yapılmış olması halinde, her halükarda bankanın ödemeyi reddetmesi gerektiğini 

b~lirlmekledirler. 59 

Kanaatimizce, mezkur somut olay genelleştirilmez ve varılan bu sonuca da 

katılmak im.kam yoktur. Belgeler dış görünüslc:ri itibariyle: düzenli, c:ksiksh: ve: 

yanhşlıkJardan arındırılmış bir şekilde ibraz edilmelerine rağmen, içerik itibariyle 

gerçeği yaruutmadıkfan konusunda baskın bir şilphenllı varlığı, bunların 

kabulünü engellememelidir. Aksini kabul, bankaya kesin bir takdir hakkının 

tanınması olurdu. Bu halde ise, tarafların akreditif şartlarına sıkı sıkıya bağlılık 

prensibine olan güvenlerine bir anlam vermekte güçleşir. Aksi görüşün 

dayanağını oluşturan her ilci olayda, belgelerin ibrazı esnasında, dış gOrUntışleri 

·itibariyle düzenliliklerine rağmen, içerik itibariyle eksiklik ve yanlışlığın 

bulunduğu hallerin iabal edilmiş olması veya bu konuda kuvvetli bir süphenin 

bulunması aranmaktadır. 60 Ancak böyle bir durumun mevcudiyeti dokümanların 
ibrazı ve kabulüyle alakalı değildir. Bu tür belgelere dayanan bir ödeme talebi 

hakkın kötüye kullanılması mahiyeti arzedebilir. Ancak, bu durumda mesele, 

belgelerin kabulü ile değil, ödeme talebinin reddi ile alakalı bulunmaktadır. 61 

59 

60 

fil 

ScJıiı111ourlAJ1tlllciNi, .Banlcvertraege III, s.l 10.; Paris Cour d'Appel'in ilgili bir kararını 
de~erlendiren Lieıeclıe'de bu sonuca varmaktadır. Karara konu olan olayda kalite belgesi 
bankaya eksile ve hatalı olarak verilmiştir. Ancak bu eksikliğin banka tarafından işlemin 
icrası aşamasında tespit edilmesi Uzerine, belge lehtar tarafından çekilerek daha sonra 
düzenli bir belge ibraz edilmiştir. Banka ikinci defa yapılan bu ibrazı, bu aşamada böyle 
bir ıslahın mümkün olmadığı gerekçesi ile reddetmiş ve bu husus mahkeme tarafindan da 
kabul edilmiştir. Yazar kanlradaki değerlendirmeye katılmakta ve bu şekilde somaki bir 
düzeltmenin (req_ularisation) şüphe götürdüğünü ve hile tehlikesi bulunduğunu 
belirtmektedir (Cour d' Appel Paris, DMF 1969, s.93. Karan Lieseclle, Neuere Theorie 
und Praxis, WM 1976, s.'262 de degerlendirmekte ve onaylamaktadır) . 

Elsman!Eberth, s.148 vd.~ Schinnerrerl.4 vancini, Bank.vertraege III, s.111. 

Sch/Jrrer, s . 93, 126 vd. 
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Birörnek Kurallarda yer alan, belgelerde bunları tanzim eden şahıs veya 

makamları 1.anımlamak maksadı ile genel ifadelere yer verilmiş bulunulması 

durumunda (ADK. mad.20, 21), bu belgelerin dış görünüşleri itibariyle akreditif 

şartlarına uygun olmaları kaydıyla, ibraz olundukl~ın şekliyle kabul 

olunacaklanna dair hüküm, bankaların belgelerin dış görünüşleri itibariyle 

kont.rol yükümünü daraltıcı bir yoruma sebep olmamalıdır. Bu dfızenlemenin 

anlamı belgelerin, dış görünüşleri itibariyle yukarıda ifade edilen çerçevede 

sunulmaları ve kontrol edilmeleri, ancak tanzim eden makam ve şahıslar 

bakımından yeterlik kontrolünden, bankanın muaf olmasıdır. 62 

cc) Belgelerin Şekil ve İçerik İtibariyle Uyumluluğu (;:;Çelişki olmaması 

kuralı)) 

Akreditif belgelerinin sayısal tamlık yanında esas itibariyle şekil ve içerik olarak 

da, gerek akreditif şartlan ile gerek kendi aralarında tam bir uygunluk gö

stermeleri ve aynca birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmaları gerekir. Şekil ve 

içerik itibariyle: uygunluk, öncelikle: istenilen belgelerin ibraz edilmesi 

mecburiyetini doğurur. 63 Du bakımdan özellikle bir belgenin diğerinin yerini tu

tar düşüncesi ile ibraz edilmesi söz.konusu ofamaz. 

Lehtarın akreditif konusu belgeleri tanziminde uyması gereken düzen kuralları 

ve belgelerin içeriğine iliş.kin düzenlemelere Birörnek Kurallarda ayrıntılı olarak 

yer verilmiştir. Birörnek Kuralların 20M38 maddelerinde yer verilen bu hükümler 

sözkonusu edilen belgelerin tanziminde mutlaka uyulması gereken kurallar 

niteliğindedir. Ancak, ABK. mad.38'de "diğer belgeler" olarak adlandırılan do

kfımanlarla ilgili olarak yukarıda olduğu şekliyle uyulması mecburi kurallara yer 

verilmemiştir. Bu be1ge1erin düzenli kabul edilmeleri için, içeriklerinde, sadece 

falurada veya akredili.fle yer alan kayıllar ile hi:anele ilişkin kayıtlara ana hallan 

ile yer verilmiş olması yeterli kabul edilecektir. 

62 

63 

Schflrrer, s.89. 

Yük gemisi konişmentosu istenirken bunwı yerine yelkenli gemi konişrnentosunun ibraz 
edilmiş bulunmas~ belgelerin muayyen bir şahıs tarafından imzalanması gerekirken, bir 
şahıs veya kurum yerine başka birisi tara:findan imzalanması; yahut iki bilirkişi imzası 
öngörülürken bir bilir.kişi imzasına yer verilmiş bulunulması durumlan başlıca 
örneklerdir. 
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Şekil ve içerik uyumu ile ilgili olarak özellikle malların niteliğine ilişkin kayıtlar 

bakımından problt:m ortaya çıkmaktadır. Kural olarak malların nilc;liğinc; ilişkin 

açıkJamaJarın faturada kelimesi kelimesine yer alınası gerekir. Du kayıtlardan 

miktar ve fiata ilişkin ofanfan, esas itibariyle akreditif şartında yer verilen 

sayılarla uygunlukları bakımından global olarak incelenecektir. Buna karşılık, 

hesaplama işleminin aynca aynntıh olarak kontrolü mecburiyeti yoktur. Zira bu 

anlamda bir inceleme içerik kontrolu kapsamındadır. 

Fatura dışındaki belgelerin faturada olduğu şekliyle akreditif şartlarıyla tam bir 

uyum içinde olına1an mecburiyeti yoktur (ABK. mad.37 c). Bu belgelerdeki mal 

tanımlaması a.kreditifteki tanımlamayla çelişmeyecek bir biçimde genel ifadelerle 

yapılabilecektir. Örneğin, başta konişmento olmak üzere diğer belgelerde mala 

ilişkin bilgilc:r, akreditif şartında öngörülen mal tanımına aykırı olmamak şartıyla, 

genel ifadelerle verilebilecektir. Durada önem arzeden belgelerde yer verilen bu 

tür k.ayıtlann belgeler Drasında aşırı bir uyumsuzluğu doğurmamDSı yDhut 

kullanılan bir klorun farklı meblağlarla sonuçlanabilecek nitelikte olmamasıdır64. 

Akreditif şartında muayyen belgelere ilişkin olarak etraflı bir tanımlama yer 

almakta veya istenmekte ise, yukarıda ifade edilen kuralın aksine, ibraz edilen 

belgelerin bu şartlarla tam bir uyum içerisinde olması gerekmektedir. 65 

Bu noktada içerik kontrolünün anlam ve kapsamının belirlenmesi mecburiyeti 

vardır. Örneğin, belgenin niteliğine bağlı olarak, hukuki ve fiili anlamda içerik 

kontrolü kapsamında sayılacak bir inceleme yapılması imkanı doğabilecektir. 

Bunun baflıca örneğini ise, mala ilişkin menşei belgc;lerin ibrazında görmek 

olasıdır. Alınan Federal Mahkemesinin kararma konu olan bir olayda, kalite 

kontrol belgesinde mala ilişkin bir değerlendirmede soru işaretine yer verilmiş 

olması ve buna bağlı olarak içeriğe ilişkin bir süphenin varlığı sebebiyle, 

bankanın belgeyi red işlemi yerinde bulunmuştur. 66 Zira sonı i,aretinin hangi 

anlamda kullanıldığını bankanın tespit imkanı mevcut değildir. MaJa ilişkin bu 

kaydın doğru olmadığını veya nitelik konusunda soru işareti taşıdığının kabulü 

ise daha makul ve mantıklı görülmektedir. 

65 

66 

Bir olayda akreditif şartında taşımaya ilişkin olarak "f.a.s. Bilbao" kaydl olmasına 
rağmen mallar "ex warehouse" gönderilmiştir . Taşımaya ilişkin mevcut kloz 
farklılığından dottan meblatt farkı ise yaklaşık 4000 Alman Mark civarındadır. 

Eisemann/Schlltze, s. 186, dipn.43 "Kaİite kontrol belgesinde mallara ilişkin olarak tam 
ve ayrıntılı bir açıklamaya yer verilmelidir." Zahn/EberdJ.ng/EhrUch, N.2/266 

BGH, WM 1958. s.587. 
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Sigorta belgeleri ve konişmentonun arka sahifelerinde yer verilen genel işlem 

şarllan ise, belgderin şekil ve içerik itibariyle kontrolünde belirleyici değildirler. 

Tıpkı hesap işlemlerinin kontrolünde olduğu gibi, bu kayıtJann da şekli bir 

incelemeye tabi tutulması gerekir. Ancal< içerik itibariyle doğruluk ve uygunluk 

kontrolü sözkonusu degildir. 67 

Birörnek Kurallo>rd.a yapılan son ilci revizyonda da, şekil ve içerik itibariyle 

uyumun anlamının sadece akreditif şartlan ve dış görünüş bakımından uygunluk 

olmayıp, aynı zamanda belgelerin kendi aralarında da uyum içerisinde olmaları 

şeklinde anlaşılması gerektiği yönünde hükümlere yer verilmiştir (ABK. mad.13, 

14,21). Huna göre, akreditif şartlarına uygunluk yanında, bir belgenin tanınabilir 

içeriği aynı şekilde diğer belgenin tanınabilir içeriğine de aylunhk teşkil 

elmemelidir.68 Bu konuda Birörnek Kurallann 13. a maddesi hükmü ~öyledir: 
"Dış görünüşleri itibariyle aralarında uyum olmadığı görtilen vesaik akreditif 

şartlarına dış görünüş yönünden uygun bulunmamış sayılır." 

Duradaki uygunluğun m\isbet değil, menfi anlamda anlaşılması gerekir. Yani bu 

anlamda bir kontrol aykırılığın olup olmadığı yönünden yapılacak69 ve 

belgelerde yer verilen bir kayıt diğeri ile açıkca tenakuz teşkil ettiği takdirde 

kabul edilmeyecektir. Örneğin. bedele ilişkin ifade konişmento ve fanırada farklı 

para birimleri üzerinden verilmişse veya faturadan ödemenin tedricen yapılacağı 

öng<5ıil1Qrken konişmentodan teslim şarth bir ôdeme mecburiyeti anlaşılıyorsa 

belgelerin dış göıiinüşleri itibariyle birbirini tutmadıkları kabul edilir. Ancak bir 

bc:lgNc: yc:r alan kaydın, akrc:ditillc: yc:r wriJc:n kaydın gc:ruindc:J kalınası duru

munda herzaman beJgeJerin kendi araJannda birbirine uymadığı sonucu 

çıkarılmamalıdır. Bunun kural olarak, akreditifle yer verilen ifadenin genel 

67 

68 

69 

Ei.rmamı/El>erth, s. l .57; Ei.r1Hm1n/Sck/Uıe, s.184.; Lie.recke, Neuere Theorie und 
Praxis, WM 1976, s.'258 vd.; Schllrrer, s.91~ ScJdrrtrer/Avancinl, Bankvertraege, s.106, 
dipn.328.~ Zalın/Eberding/ElırUclı, N.21269~ Aynca bkz.Queen's Bench Division, 
Britisch Immex lndustries Ltd v.Midland Bank. Ltd.(1958) 1.Q.B. 542=AWD 1958, s.59 . 
Eise11&amı'nin notu. Kar~ı fi.kit için bkz. F .M. Ventris, Banker's Documentecy Credim, 
2.Baııd 1963, s . t 77 vd. 

Decisions (19.75·1979) Ofthe Banking Commission, N.l l. 

Schllrrer, 92. 
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nitelikte olduğu veya belgede kullanılan ifadenin mevcut teamüli ifadeyi 

yam;ıtmadığı biyiminde anlaşılması gerekir. 70 

b) Kabulü beiirJeyen prensipler 

Bc:lgc:lerin banka tarafuıdan im.:c:Jerun~i ve: rn:ticoo~ kabulünü bt:lirlc:yc:n maddi 

prensipleri esas itibarıyla üç ba.şlık altında inGelemek müm.ldindür. DwıLır sırasıyla 

ödeme ilişkisinin temel ve karşılık ilişkilerinden bağımsızlığı, akreditif şartlarına sıkı 

sıkıya bağlılık ilkesi ve makul bir özenle inceleme yükümlülüğüne ilişkin prensiplerdir. 

A,ağıda bunları sırasıyla inceleyeceğiz. 

aa) Akreditifin temel ve karşılık ilişkilerinden bağımsızlığı 

Bilindiği üzere akreditifle mala iliş.kin işlemlerle, belgeler üzerindeki işlemler 

birbirlerinden tamamen farklı ve ayn olup, farklı değerlendirilmeleri gerektir. 

Esas itibarıyla bu prcmsip aynı zamanda alm:ditif işleminin te:;me:;I karekkrini de 

belirlerlemektedir. Konu, Dirörne.k Kurallarda "Sözleşmeler Karşısında 

.Akreditifler" başlığını taşıyan 2. maddede şu şekilde düzenlenmiştir: "krediler 

(akreditifler), nitelikleri itibariyle~ dayalı olabilecekleri satış sözleşmelerinden 

veya diğer sözleşmelerden bağımsız işlemlerdir ve a.kreditifte her ne şekilde 

olursa olsun bu sözleşmelere değinilmiş olsa dahi, bankalar bu sözleşmeler ile. 

hiç bir suretle ilgili veya bağlı değildirler. Dolayısıyla, bir bankanın akreditife 

ilişkin ödeme, poliçe kabul etme ve ödeme, iştira veya diğer herhangi bir 

yükümlülüğü amirin amir banka veya lehlarla olan ilişkisinden kaynaklanan hak 

taleplerine ve savunmalarına tabi değildir." Prensip gereği banka, belgeleri tetkik 

safhasında temel işlemin düzenli, iyi veya kötü ifa edilip edilmediği gibi 

hususları bu inceleme~ kapsamına alamayacaktır. 71 Aynca, bankaların sadece 

70 

71 

Örneğin, akreditif şartında güverteye yüklenecek mallara ilişkin olarak bir kayda yer 
verilmemiştir. i\n.cak olayda. güverteye yüklenen. eşyanın aynı nitelikteki diğerlerinden 
ayrılması için özel bir ifadeye yer ~·erilmiş, aynca bu konişmentoya da işlenmiştir. Tabii 
olarak daha önce tanzim edilen faturada ise bu anlamda bir kayıt bulwunamaktadır 
(Örnek, Schinnerrer!Avanclni, Rankvertraege lTT, ıı . 116 de amlm1ştır .) . 

Prensiple ilgili bir Yüksek Mahkeme kararı şöyledir.: H .. Gerçekten, buradaki sorumun 
kaynağı, malların satış aktine uygun olmaması değil, akreditif gereğince malların niteliği 
ile ilgili olarak muhabir banka tarafindan kahul edilip karş1ltğında para ödenmiş olan 
bıılgeııin, akreditifin bu konuda.ki değiştirilmiş hükmüyle kabul edilen şekilde 
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belgeler üzerinde işlem yapabileceği de Birörnek Kurallarda düzenlenmiştir 

Buna göre, akreditif işleminde bülün ilgili laraflar, belgelerin ilgili olduğu 

mallar, hizmetler veiveya ifası öngörülen diğer işler değil, sadece belgelerle 

afakadardırlar ve bunlar üzerinde işlem yaparlar {ABK. mad.4). Bu sebepledir 

ki, temel işlemin tam ve düzenli bir şekilde icra edildiği hususu, herhangi bir 

şekilde banka nezdinde ispat edilmiş oL~a da, banka akreditif şartlarına uygun 

olmayan belgeleri kabul etmeyecektir. Bunun tam aksi bir durumda, yani 
belgeler akreditif şartlarına uygun olmakla birlikte, herhangi bir se~de 

belgelerin konu teskil ettiği hususların gerçek olmadıklarının ispatı da kabulü 

engeller nilelik.le değildir 72 

bb) Akreditif şartlarına sıkı sıkıya bağlılık ilkesi 

Belgelerin kabulünü belirleyen en önemli prensibi, akreditif şartlarına sıkı sıkıya 

bağlılık ilkesi oluşturmaktadır. İlkenin anlamı; bankanın belgeleri, akreditif 

şartlarına lafzen bağlı kalır biçimde, şekli olarak ve dış görünüş (on face) 

bakımından incelenmesidir. 73 Vesa.ikin incelenmesine ilişkin slandarlın ne olması 

gerektiği. ve buna ilişkiiı prensiplere esasen Ilirörnek Kuralların 13 ve devamı 
'maddelerinde yer verilmiştir. Buna göre, vesaikin dış görünüşleriyle akreditif 

şartlarına uygunluğu bu maddelerde yansıtılan uluslararası standart bankacılık 

uygulama.~ı (pratiği) ile belirlenecektir. DL~ görüniişleri itibariyle aralarında 

uyum olmadığı görülen vesaik akreditif şartlarına dış görünüş yönünden uygun 

bulunmamış kabul edilecektir. Aynca bu incelem sadece akreditif şartlarında yer 

n 

71 

düı.enlenmi1 veya o hükümle hedef tutulan. yaz.ılım. kapsamı~ bulunmaması, vlabiliI ki, 
akreditife temel olan akit gereğince tarafları yalnız bu yön ilgilendirir; yoksa davalı banka 
satış aktine taraf değildir ... " Yarg. HGK., 4.11.1964 t. ve E.962/D-K.637, Olgaç, C.4., 
s.424 vd. 

BGE 100 ll 1511151.; JIS II 7 ll72. ; United City Merclıants(lnvestnıents) Ltd.v.Royal 
Bank of Canada (1982) 2 W .L.R.,1039: Karara göre, • .. akreditif bankası, işlemin 
taraflarından birinin veya her ikisinin birden hileli isteminden haberdar olsa veya bizzat 
bilgi edinmiş bulunsa dahi. akreditife .konu teşkil eden .konişmentonun akreditif şartlanna 
uygun olması dunununda lehtara karşı yükümlü olmaya devam edecektir." Karar 
Zahn/Eberding/EhrUch, s.148, dipn.24'de zilcredilmistir. Ayru yazar 2/215 vd. ~ 
Eisemann/Eberth, s.148 ve 150 vd.; Schae11e1. s.89.; Hartman, s.98 vd.~ Slongo. s.36 
vd. 

Jens Nlelsen,. Dokumentenstrenge im Akkreditivgeschaeft bei Abweichungen in den Vorgelegten 
Dokumenten. WM 1962. s.779.vd.; AlbertPetenen, Die Veıpflichtung der Akkreditivbanken zur 
Aufnahme und Honorierung bei Abweichungen in den vorgel.egten Dokumenten., WM 1962, 
s.622 vd. 
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alan belgelerle sınırlı olacaktır. Bu şartlar dışında ibraz edilen belgeler 

incelenmeytm~k ibraz edene iade edilecek yahul sorumluluk Ü8tlcmmeksi.lİıı ilgili 

banka yahut amire iletilecektir. 74 

Belgelerin inceknme.sindc: aynca, belgelc:rin maddi içerikleri itibariyle 

doğrulukları araştınlmayacaktır. 'TJ Delgeleri inceleme yükümiinün, maddi değil 
.şekli uygunlukla sınırlı olması, aynı zamanda a.kreditifm fonksiyonlarını icra 

edebilmesi açısından zorunluk arzetmektedir. Şekli uygunluğun dışında bir 

inceleme, herşeyden önce akreditfın doğasını belireyen hükümlere aykınlık teşkil 

edecektir. Aksi takdirde akreditif, şekll ve belgeler üzerinden yapılan bir işlem 

olmak vasfını (AHK. mad.4) yitirecek, bilhassa akreditifin ödeme ve teminat 

fonksiyonu ortadan kalkacaktır: Prensip bir İngiliz Mahkeme kararında, eski 

deyimle "efradını cami , ağyannı mani" biçimde ifade edilmiş ve emsal karardaki 

bu tanımlama hemen btirtın hukuk sistemlerinde kabul görmüştür. Buna göre 

" .. hemen hemen aynı mahiyette veya aynı işlevi görecek dokümanlar ilieditifte 

aranan dokümanların yerini tutamaz." 76 Bu tanımla da kabulün esaslan gayet 

açık olarak ifade edildiği gibi, yorum imkanınında sözkonusu olamayacağı 

hüküm altına alınmıştır. 

Yukarıda arzedilen bağımsızlık prensibi ge.reği, belgelerin akreditif şartlarına 

şekli uygunluklarının kesinleşmesi halinde, içeriğe ilişkin eksikliklerle, iş veya 

belgelere kaynak teşkil eden temel işlemin gerektiği şekilde ifa edilmediği hususu 

ispat edilmiş bulunsa dahi, bankanın dokümanları kabulle ilgili olarak zaten 

bunlan göı.önünde bulundurması mümkün olmaya\;aklır. 77 Şayel bankaya 

74 

75 

76 

77 

Alcreciitif işleminin temel ve karşılık ilişlciııinden hağ1mııt7.hğl ve belge dii?.enine ıı11cı 
sıkıya ba.ğlılık. ilkeleri zorunlu prensipler olmakla birlikte, bunla.nn geçerliliği sınırsız da 
değildir. Hukukun genel prensipleri ve özellikle MK.mad. 2 hükmünde düzenlenen 
iyiniyet prensibi bu sının belirlemektedir. Bu konuda bkz: Canll71ı, Bankvertragsrecht, 
N 995 ve 1015 vd.; Scftaerrer, ıı .96 ve 129 vd. ; Zahn/F.berding!F.hrüch, N.2/'.B7 vd.; 
BGE 100 il 151/151.; 115 II 71/72. 

BGE 87 1I 235; 88 II 242; 115 II 70,71.; Canarlı, Bankvertragsrecht, N.942; 
Guggenheim, ıı . 17.'> ; Schllrrer, s.90; Schinnerrl!rl Avancini, Aımkvertraege TTT, ıı . 106. 

Schltfitthoff, The Export Trade, s .342.; EisemanN'E/Jerth, s.151, İngiliz Mahkeme 
kararının Almanca metni şu şekildedir.: "lm Dokwnentengeschilft ist kein Raum für 
Dokumente ,ciie beinahe dieııelhen ııind die eıı ehenııogııt tun ." 

Antlan sebeple özellikle Schinne,,er/A11andni'nin tetkik yetkisinin kapsamını genişleten 
g6rüşlerine katılmak imkanı yoktur (Bankvertraege III, s.106 vd.). Bu yöndeki görüşler 
ö7.ellikle fngili:r. hukuk doktrininde çok sert biçimde eleştirilmiştir. Görüşler ve mahkeme 
kımı.rlan için bkz.: Schmitthoff, The Export Tr:ı.de, s.250. Özellikle burada zikredilen iki 
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belgelerin maddi içeriklerini incelemek yahut temel işlemle bağlantı kurmak gibi 

akreditif müessesine lers <lüştm bir uygulama imkanı az da olsa tanınacak olursa, 

sonuçta doğabilecek tehlikeler bununla ters orantılı olarak artacaktır Örneğin 

işlemin icrasın:ı katıfan aracı banka genelde Jehtann ülkesi bank:ısı olması 

dolayısıyla tanınabilecek bir t.akdir yetkisinin bankaca genelde onun lehine 

kullanacağı kesindir. 78 

Kaldı ki böyle bir imkan prensibin ruhuna da ay kınlık teşkil edecektir. Zira belge 

düzenine sıkı sıkıya bağlılık ilkesinin hukuki yapısı {konstruksiyonu), esas 

itibariyle banka-akreditif amiri ilişkisinden hareketle belirlenmiş 

bulunulmaktadır. Ancak ilke çift yöntndnr ve bankanın lehtarla olan ilişkileri ve 

işlemleri açısından da geçerlidir. 79 Binaenaleyh, bankanın işlemin taraflarına 
karşı davranış yükümü esasla aynı ölçüye göre belirleneceklir. Bunun nelicesi 

olarak bankanın belgeleri kabulde ilkeye sıkı sıkıya bağlılığının yanısıra; lehtarda, 

belgelerin hazırlanması ve ibrazında aynı ilkeye bağlı olarak işlemin icrasına 

katılmak zorundadır. İlkenin çift taraflı olmasının sonucu olarak, lehtar sürekli 

olarak onun aleyhine olan bir yonım ve takdir yetkisi ile yüz yiize bırakılama

yacağı gibi, belgelerin içerik kontrolü veya temel işJemle bağlantılı olarak tetkiki 

de böylece önlenmiş olacaktır. 80 

Şekli incelemenin sınırlarını aşan bir inceleme, Birörnek Kurallarda yer alan 

hükümlere aykırılığın yanında işlevsel olarakta mümkün değildir. .Esas 

fonksiyonu bir finans kurumu niteliğinde olan bankaların, işlevsel olarak uz

manlık <.lüı:c:yindc: maddi bir incelemeyi gerçekleşLirmeleri mümkün değildir. 

Asıl işlevi bir hizmet görme akdinin icracısı olan bankanın, temel ~lemle 

baglantılı ol:ırak hangi aynntırun :ılıcı açısından önemli olduğunu yahut 

yokluğunun önemsizliğini takdir etmek imkan ve iktidarı da sözkonusu 

78 

79 

80 

karar akreditif şartlarına ~w. sıkıya bağlılık il.kesi yanında takdir yetkisinin de sınularını 
belirler niteliktedir. 

Schtlrrer, s.90. 

BGH WM 1960, 38139; BGH WM 1984, 144· vd.; Canarls, Ban.kvertragsrecht, N.993; 
liesecke, Neuere Theorie und Praxis', WM 1976, 263; Schlegelberger/Hefermehl, 
N.214; Nielsen, BuB 5/316; Sch4rrer, s .89; Baumbach/Duden!Hopt, s.1239, 3c. 

Canaris, Bankvertragsrecht, N.993 
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değildir. 81 Bu sonuç akreditifin müstakil bir işlem olmasının tabii bir sonucu 

olduğu kadar, işlemin praı.ik sürecinin de bir nelicesidir. 

cc) Helgelerin makul bir özenle incelenmesi ilkesi ve bu ilkenin sorumsuzluk 

kayıtlan karşısında önceliği 

Akreditifle şarta bağlanan ve lehtar tarafından ibraz edilen bütün belgeler, yetkili 

banka tarafından dış görünüşleri itibariyle akreditif şartlanna uygun gözüküp 

gözükmc:dik1c:rindc: emin o}mak için makul bic fü:cmle (ABK. mad.13) incc:fomc: 

yapacaklardır. Durada öngör01en makuJ özenin ölçüsü uluslararası düzenlemede 

öngörülen prensipler ( ABK. mad.13 a) ve akreditifin niteliğinden kaynaklanan 

özellikler dikkate alınmak suretiyle, 82 TK.20/2 hükmünde yer verilen ölçülere 

göre belirlenmelidir. Buna göre banka belgeleri, normal ve aynı dOzeyde bir 

tacirden beklenecek basiretle ve sadece dış göıiinOşleri itibariyle doğru olup 

olmadıklan ve akreditif şartlarına uygun göztikiip göztıkmedilderi noktasında 

tetkik edecektir. Burada sözkonusu olan doğruluk incelemesine aynca belgelerin 

gervekliği hususu dahil bulunmamak.ladır. Anılan sebeple, gösleri.lmesi gereken 

özenin ölçüsünün bir evrak uzmanından beklenen özen çercevesinde 

belirlerunesi gerektiği yönü.ndeki görüşe kattlmak imkanı yoktur. 83 

Kanaatimizce, akreditif belgeler üzerinde yaptlan bir işlem olmakla birlik'te, 

bunun anlamı bankanın tetkik yükümü.nün kapsamının uzmanlık ölçüsü ile 

belirlerunesi değildir. Kaldı ki asıl uzmanlık konulannın başka olması sebebiyle 

81 

82 

Eistmann/Schlltr.e, s.180IL8 L 

Heinz Rtichwein, Gedanken zu einigen Fragen des Bankrechts. insbesendore zu den 
Sorgfaltptlichten der Bank im Lichte einer Neuecrsche4tung auf dem Gebiete de~ 
Bank:vertragsrechts, SAG 59 (198"7), s.18 vd.; Bu doğrultuda olmak uzere 
Zahn/Eberding/Ehrüclt, N. 2n14 de, normal bir tacirin göstermesi gereken özenden 
bahisle HGB m.347 hükmünün uygulanacağından sözetmektedir. 

Örneğin. bu konuda Alınan AGB-Bank.en mad.5'de dü:Zenlemeye göre; bankalar 
müşterinin bizzat verdiği veya müşterisine gönderilmek üzere verilen belgelerin 
gerçekliği, geçerliliği veya tamlığını kontrolde veya bunların tercümesinde, sadece ağır 
kusurlarından sorumlu olacaklardır . Benzer düzenlemeye Türk tatbikatında bankalar 
tarafından müşterilerine imzalatılan genel işlem şartlarında yer verilmektedir. Bu 
anlamdaki hükümlerin geçerlik ve sınular MK.2/2 ışığında belirlenecektir. 

83 Sc/almıerrer/A 11anci1ıi, s.106; Harııuan, s.97 de bankacılığın gerektirdiği bir özen 
ölçUsUnden bahsetmektedir.; SchtJner, s.90. 
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de, bankaların bu işlevi görebilmeleri mümkün olamayacaktır. Zira bir belge 

uzmanın görevi, sahklik vb. hususları lc:spile ka<lar varabilmc:kle<lir. Zaten 

ADK. mad.15 hükmü ile bu anlamda bir riziko banka üzerinden kaJdın.lnuştır. 

Öte yandan bımkanın jnclemesinin yüzeysel (on face) olacağı kuralı da bunu 

göstc:rmektedir . 

. ABK. mad.13 de öngörülen makul özenle ıetfil yükümü ile, ABK. mad.15 de 

yer verilen sorumsuzluk şartına ilişkin hükümlerin aynı alanı düzenlemeleri 

sebebiyle, telifi mecburiyeti vardır. Bizim de katıldığımız görüşe göre~ ABK. 

mad.13 de yer verilen hüküm, özellilde belgelerden açıklıkla anlaşılabilir 

yanlışlıklarla ilgili olmak üzere, AJ3K. mad.15 htikmnne tekaddüm etmektedir. 84 

Anılan sonuca, düzenlenen konular yanında, bu maddelerin düzenlenmesindeki 

3i3hmıaliklen ve iflemin manlığından haıekelle ulaşmakla mümkündür. Akısini 

kabul halinde ADK. mad.13 hükmüne anlam vermek güçleşecektir. IUlkınün bu 

yöndeki değerlendirilmesinden çıkan sonuç ise, bankanının tetkik yükümünün 

sadece belgelerin dış görünüşleri ile sınırlı bulundu~ akreditifın bildirimi veya 

ödenmesine katılan bir aracıdan bunun du1ında bir işlemin beklenemeyeceğidir. 

Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus~ bu değerlendirmenin, yani ABK. 

mad.13 hUkmünün, ABK. mad. 15 hükmüne önceliği hususunun sadece 

belgelerdeki noksanlık ve tanınabilir geçersizlik halleri ile sınırlı olmasıdır. 

Yorum kaidesinin bir sonucu olarak tartışmasız olan bir husus, bankaların, 

sadece ağır kusurlarından değil, hafif kusurlarıyla da sorumlu bulunduğudur. 85 

Bu sonuy, aynı :amanda genel işlem şurtlanrun İverik kontrolüne haklın 

ilkelerden de çıkrnalı.1adır. R6 Ancak, aynı şekilde burada banka açısından ADK. 

mDd.15 e bağlı olarak bir hak.kın müspet ihlalinden doğan karşı talep hakkıda 

sôzkonusu olabilecektir. Mevcut zararın doğumunda müşterinin de kusuru vars~ 

85 

86 

Cmıaris, Bankvertregsrecht, N.965; Zalm/Ebenilng/Ehrücll, N.21221.; Sch4rrer, Bu iki 
hükmün farklı iki sahayı düzenlediğini ve ôzellikle ABK. mad.9 tABK.1983/ 
mad.17= 1994/mad 15)) hükmünden bankanın belgeleri inceleme yükümünün 
sınırlandırılması sonucunun çıkanlamayacağıru belirtmektedir. 

Canarls, Bankvertregsreclıt, N.965; vra/von Westp/alılen, Exporttinanzi.erung, s.245. 

Alman hukuk.unda belgeleri tetkik yükümü, asli yük.ümlbor9 (Kardinalpflicht) olarak 
tanımlanmaktadır (§ 9 Il Ziff.2 AGB-Gesetz); Graf vou Weıtplıaleu, Die Einheitlichen 
Richtlinien, WM l980 s.178, !80; Canaris, Bankvertregsrecht, N.965. 
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örneğin önceden görülebilen bir eksi.klik dolayısıyla bankayı uyarmamışsa, banka 

tarafından tazminalm Lem.kisi lafobindc: bulunulabilin~cc:klir. 87 

J. Bdgeleri inceleme yllktım'/Jn/Jn 1Jlç1Js'/J(1akdi.r yetkisi ve yor11m imkanı) 

Kural olarak belgeleri inceleme yükürnünün ölçüsünd, akreditif bildiriminin 

içeriği ve bu bildirimi temel alan akreditif şartlarına sıkı sıkıya bağlıhk µkesi 

oluşturmaktadır. Ancak, her şekli kuralda olduğu gibi akreditif şartlanna sıkı 

sıkıya bağlılık kuralının dar ve lafzi yorumu mantıki olmayan bazı sonuc;lara bizi 

götürebilecektir. Dolayısıyla, sınırlıda olsa belirli bir takdir yetkisi ve yorum 

imkanının tanınması gerekmektedir. 

Akreditif bankası, amirin vekili olınası dolayısıyla, esas itibariyle onun talimatları 

doğrultusunda hareket edecektir. Ancak, bunun anlamı, takdir hakkının hiç 

kullanılmaması değildir. Öncelikle genel hükümler gereği, somut olayda vekilin 

rntivekkilden talimat sorması imkanı yoksa veya böyle bir imkan olup da sorulsa 

idi müvekkilin bu yönde muvafakkatta bulanacağı durumlarda yahut 

gecikmesinde sakınca bulunan bir durum varsa, vekilin takdir hakkını kullanma 

·yetkisi bulunmaktadır. Aksi yönde bir sonucun ABK. hükümlerinden 

ıy.ıkanlması im.kam da yoklur. 88 

Esasında akreditife ilişkin Birörnek Kurallarda takdir yetkisi ve yoruma ilişkin 

muhtelif hükümler yer almakla birlikte genel ve belirleyici bir dü:tenfome yoktur. 

Du .sonuçla, takdir yetkisi ve yorumu belirleyen prensip olarak, akreditif 

şartlarına sıkı sıkıya bağlılık ilkesi kalmaktadır. 89 İlkeye göre, Birörnek 

Kurallarda belge düzenine aykın1ıklaruı kabul edildiği veya takdir yetkisi tanınan 

istic;nai hallerin dışında., bankanın yornm imkanı ve takdir hakkı 

bulunmamaktadır. Ancak İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında, 96 akreditif 

87 

88 

89 

90 

Canaris, Bankverteragsrecht, N. 965 . 

Canaris, Bankvertrngsrecht, N.944~ Sclılegelbergermefermehl, N.185; Aksi görüş, 
Schinnerer/A. )lancinl, Bankvertraege lll, s.6, dipn.13. ~ Zahn/Eberding/Ehrlich, 
N.2/217. 

Schmitthoff, The Export Trnde, s.342 (Tiıe doctrine of strict compliıınce), 

BGE I 15 II 67~ Karara ilişkin bir değerlendirme için bkz Eberhard Dtlger, Die 
Rinschriinkung deıt Gnındsatzeıt der Dokumentenstrenge heim Akkrecfüivdurch clie 
schweizerische Bundesgericht (BGE 115 11 67), RIW 90, s.324,325. Aynca bkz. BGH 
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şartlarına sıkı sıkıya bağlılık ilkesi ve akreditif amirinin talimatlarının icrasında 

asıl s~ özel hukuk işlc:mlc:rinc: haklln objc:ktif iyiniyet kuralının oluşturduğu 

sonucuna varmıştır. Karara göre '' .. akreditife temel teşkil eden işlemin eksiksiz 

ve düzenli olarak ifa edildiği açık biçimde ispat edilmiş olsa dahi, belgeler 

akreditifte yer verilen şartlara uygun değillerse kabul edilmeyeceklerdir. Kural 

aksine bir icra içinde geçerlidir. Ancak gerek akreditif şartlarına. sıkı sıkıya 

bağlılık ilkesi~ gerek akreditifin temel ve karşılık ilişkilerinden bağımsız olması 

ilkelerinin sınırını, bir hakkın kötüye kullanılmaması ilkesi çizecektir. Somut 

olayda akreditif şartlarına sıkı sıkıya bağlılık ilkesinin katı bir şekilde 

uygulanması veya lemd işlemin hi't göı. önüne ahnmamas~ objeklif hüsnüniyel 

ilkesine aykırılık teşkil edebilecektir." 

Mahkemenin değerlendirmesine ana hallan ile kalılmakla birlikle, kuralın 

kararda uygulanış biçimine, özellikle bu halde temel ilişkiye gidilebileceği 

şeklinde bir değerlendirmenin genel geçerliliği olan bir kural olarak ifade 

edilmesine katılmak mümkün değildir. Öncelikle, akreditif işleminde asıl prensip 

akreditif şartlarına sıkı sıkıya bağlılık olup, objektif iyiniyet kurallarına gidilmesi 

istisnai durumlarda mtımkün olabilecektir9J. KaJdi ki, özellikle ilkenin şekli 
karekteri de bu prensiple sınırlandırılamaz· 91 Örneğin, mal alıcıya ulaşmış 
alınası sebebiyle, akreditif şartında yer verilen önemli bir belgenin mevcut 

olmamasına rağımm gcm~I olarak ibrazın kabul edilrnc;si ilke ile 

bağdaşmayacaktır. 9.1 Diğer taraftan Federal mahkemenin " .. . şayet banka ibraz 

edilen belgelerin içeriğinde yer alan ifadelerin doğruluğu konusunda şüphe 

içinde ise belgeleri reddetmelidir .. " yargısına da katılmak mümkün değildir. Zira 

bu husus belgelerin kabuıtı ile değil. bilalci.4J ödemenin reddi, diğer bir ifade ile 

defi ve itiraz sistemi ile alakalıdır. 

Netice itibariyle banka, lehtar tarafından ibraz edilen belgelere ilişkin olarak, bir 

uzmana ihtiyaç duymaksızın doğru bir şekilde, itiraz ve deriden uzak, aykınlığm 

91 

92 

91 

WM 1958 291,292, n.3 altında; BGH WM 1960, s.38,39; BGH WM 1984, s.1214,1215; 
BGH WM 1987, s.977, 978. 

Dilger, RIW 1990, s.325~ Marco Lem.VHans Wille, Ausnahme vom Grundsatz der 
Dokumentenstrenge und Abstraktheit der Alckreditivverpflichtung bei rechtsmiss
braeuchlichem Verhalten der bestaetigenden Bank SZW/RSDA 1990, s56 vd.; 
Eismann/Schtlt'!.e, s.176; Nielsen, BuB, N.5/320 

Canarls, Bankvertragsrecht, N.945. 

Canaris, Bankvertragsreoht, N.993. 
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önemsiz ve akreditif amın ıçın zararsız olduğuna karar verebiliyorsa, bu 

yen;evede yorwn ve takdir hak.kını kullanabilecektir. 94 Dolayısıyla, l'vIK. mad.2 

hükmü ile akreditif şartlarına sıkı sıkıya bağlı kalma prensibi arasında bir denge 

kurmak mecburiyeti vardır. Akreditif işleminde sonuncu prensibe bağlı kalınması 

MK. mad. 2 hükmünün uygu~anmasını dışarıda bırakmamalı ve hatta somut 

olayda bu t\lr prensipler MK. mad. 2 hükmfüıe nazaran ikinci plana 

atılabilmelidir. Nitekim şekil hükümlerine ilişkin prensipler, objektif iyiniyet 

ilkesi ışığında tartışmasız sınırlamaya tabi bulunmaktadır. 95 Ancak, diğer 
taraftan akreditif şartlarına sıkı sıkıya bağlılık ilkesi de lvIK. 2 deki prensibin çok 

ınnırlı ve ımmul olaya bağlı olarak uygulanması m~cburiyelini doğunnakladır.96 

Du noktalarda İsviçre Federal Mahkemesinin karan eleştiriye açık 

bulunmaktadır. 

3. Belgeleri inceleme siire:ıi 

Akreditif şartında öngörülen belgeler, ibraz için öngörülen vade tarihinde veya 

bu tarihten önce ibraz edildikleri takdirde (ABK. mad.42); amir banka, varsa 

teyit bankası veya onların adına hareket eden görevli bankalardan her biri;97 

94 

95 

96 

97 

Canaria, Bankvertragsrecht, N.945; Schlegelberger/1/efermehl, N. 185; BGH, WM 1958, 
s .291; 1960, s.38. Kararla ilgili bir tartışma için bakz: Albert Petersen, Die Verpflichtung 
der Akkreditivban.ken zw- Aufüaluııe wıd Ho.norienuıg bei Abweichwıgen lıı den 
vorgelegten Dokurnenten, WM 1962, s.622,623 ve Ntelsen WM 1962, s .778. l'etersen 
karara katılırken, Nielsen aksi görüştedir. Aynca bkz; Nlelsen BuB, N 5/320; 
Zalın/Eberdlng/Ehrllch, N .21217 vd. 

lngo Xoller, Die Dolmmentenstrenge im Licht von Treu und Olauben beim 
Dokwnentenakkreditiv, WM 1990, s.293. ; Canarls, Bankvertragsrecht, N.945. 

Örneğin, Alınan Federal Malıkemesi bir kararında, teslim belgesinin .iki nüsha olarak 
istenmesindeki amacın . işlemin .kolaylaştırılması olduğunu, dolayısıyla bu belgenin tek 
nüsha olarak ibraz edilmesinin menfi yönde karar ittihazı sonucunu doğuramayacağına 
hükmetmiştir(BGH, WM 1960, s.38 vd.). Ancak başka bir olayda bu anlamda ufak bir 
aykırılık öııem a.fzedebilmekte ve belgelere sıkı sıkıya bağlılık ilkesini öne 
çıkarabilmektedir. Nitekim, .Hquitiab!e Tru.st Cornpany of New York v.Dawson J:>artners 
davasında; "by experts'' klozunun "by expert" olarak kabulü ve Soproma S.pA v.Marineı 
An.imal Porducts Corporation davasında "Fish Ful! Meal" kaydını "Fishmeal" olarak 
kon.işmentoda yer alınası ve "kon.işmentoda "freight prepaid" klozu yerine "collect 
fteight" !dozunun yer almasının doğurduğu sonuçlar buna örnektir, Kararlar ve 
değerlendirmesi için bkz. Schmltthoff, The Export Trade, s. 342,343. 

1993 revizyonundan önce bu düzenleme sadece amir banka açısından getirilmişti. Ancak 
doktrinde ve tatbikatta yer alan değerlendirmelerde (Whel>le, Doctımentary Credit, IHK
Puplikation, Nr. 411, s.32; Zahn/Eberding/Ehrlich, N.2/310.) dikkate alınarak inceleme 
süresine ilişkin bu dfizenlernenin kapsamına bütun taraflar alınmıştır. Dolayısıyla, bu 
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vesaiki incelemek ve vesaiki kabul veya reddetmeye karar vermek veya duruma 

göre vesaiki aldığı tarafa bilgi vermek için, bunların alındığı günü i~c:yc::n yedi iş 

gününü aşmayan bir süreye sahip olacaktır [ADK. mad 13 b; ADK. 1983/mad. 

16 c]. 98 

Dirömek Kuralların 1993 revizyonundan önceki metninlerde, böyle bir süre 

verilmek yerine, incelemenin makul bir süre içerisinde yapılması gerektiği 

hükmü yer alıyordu. Dolayısıyla uluslararası ticarette, özellikle akreditifle ilgili 

uygulamada., bu kavramdan neyin anlaşılması gerektiğinin teshiti uluslararası 

teamüle, mahkeme veya doktrinin yorumuna bırakılmıştı. 99 Ancak, böyle bir 

düzenleme tabii olarak farklı görüşlerin ve uygulamaların ileri sfu11lmesi 

sonucunu doğurmuştur. Örneğin, Alman ve İsviçre hukuklarında bu süre 

normalde 1 v~ya 3 gün olarak kabul ~dilirk~n,100 Cour d' App\?l d\? Para 

tarafından 8 günlük bir süre mal'lll kabul edilmiştir· TOi Dit İngiliz Mahkeme 

kararında iselOl altı haftalık bir sürenin makul olduğu sonucuna van.lmışıır. lOJ. 

9A 

99 

düzenleme, muhabir bankanın lehtarla veya ban.kalann kendi aralanndaki ilişkileri bakı
maından da geçerlidir. 

Birörnek Kuralların 1993 revizyonundan önce "belgelerin ınceleyerek kabul veya reddine 
karar verilmesi için makul bir süre• verilmesi hükme bağlanmıştı. Ancak bu dtizenleme 
bir çok tenakuzu içeriyordu. Bunlardan ilki; ABK. mad. 13 hükmüne takabül eden ABK. 
1983/16 b ve o fıkraları arasında yanlış anlaşılmaya yer verecek bir ifadenin 
bulunmasıydı. Şöyle ki; ABK 16 b'de bankanın belgeleri teslim aldığında (Erhalt) bir 
incelemede bulunması ve uygun bulmadığı takdirde reddine karar vermesi 
zorunluluğundan bahsedilirken; ABK 16.c'de amir ban.kaya belgeleri inceleyerek kabul 
veya reddine karar vermesi için makul bir süre(angemessenen Frist) tanuu.r hükmü yer 
alıyordu . Doktrinde haklı olarak (Schlnnerer, Bedeutung, ÔBA 1979, s.265.b; Canarl,, 
Bankvertragsrecht, N.994.) bun~ incelemenin teslim almadan itibaren makul bir süre 
içinde yapılması biçiminde anlaşılması gerektiği ifade edilmiştir. İkinci önemli husus ise 
makul süreden ne anlaşılması gerektiğinin açıklığa kavuşturulmaması ve belirlenen bu 
sürenin başlangıcının ne olması gerektiğiydi. Yapılan revizyonla her ilci konununda 
açıklığa kavuşturulduğu görülmektedir. 

Buradan hareketle do.ktrinde çoğunlukla, bu sürenin belirli bir zaman dilimi ile 
sınırlandırılmasının doğru olmadığı ileri sürUlmüştnr(Ebe;ı1ı, Die Revision von 1983, 
WM 1984, Sonderbeilage Nr.4, s . 12~ Elsmann/Eberth, s.161; Liesecb, Neuere Theorie 
wıd Praxis, WM 1976, s.262.; Schinnuer, Zur Neufassung, ÔBA 1984, s.252). 

100 Scharrer, s.97 ; Zah.nlEberding/EltrlJch, N.2i310. 

101 

102 

103 

Droit Maritime Francais 1968, s.93. Karar Zalın!Ebading /Ehrlich, s.201, dipn.201 de 
anılmıstır. 

Bank Melli Iran v.Barcalys Bank (Dominion, ColonialıOverseas) 1951, 2 Lloyd's Rep., 
s.367. 

Karann eleştirisi için bkz: Gutterldge!Megra/ı Commercial Credits, 6 .baskı, !979, s.162. 
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Gerçekte somut olayda işin niteliği geregi basit ve yüzeysel bir inceleme, 

belgelerle ilgili <leğerhmdirnıe için yelerli olup, bir günlük bir süre ile 

yetinilebilir. Ancak ibraz edilen belgeler üzerinde etraflı bir incelemede bulunma 

zorunluluğu, tetkikte birden çok akreditif uzmanının veya hukukçunun görüşüne 

başvurma ihtiyacı veya belgelerin içeriğinde yer alan bazı müphem ifadelerin 

aydınlatılması için lehtar veya akreditif amirine sonı tevcih edilmesi sebeplerine 

binaen 8 günlük veya daha uzun bir süreye ihtiyaç duyulabilecektir. 

Uygulamada tek düzeliğin sağlanması bakımından böyle bir kesin siireye yer 

verilmiş olması doğru bir düzenleme olmuştur. Ç<inkü, akreditife ilişkin 

uygulamaların çoğunda belge düzenine ilişkin ihtilatların yanında, bu tür genel 

ifadelerin yer aldığı düzenlemelerle ilgili olacakta bir çok farklı görüşler ve 

tatbikatlar ortaya <;ıkımştır. Ancıtk akreditifle ödememin kıtrarlaşhnldığı 

işlemlerin çoğunlukla sınıraşın bir karek-ıeri olduğu dikkate alınırsa, somut bazı 

olaylarda bu süre yeterli olmayabilecektir. Bunun için tarafların daha uzun bir 

süre kararlaştınlmasına engel bulunmamaktadır. 

Kural olarak, belgelerin ibrazı tarihi aynı zamand:ı bunların incelenmesine ilişkin 

sürenin son gününü de göstermemektedir. Sözkonusu vade sadece, belgelerin 

ibraz edilebileceği süreyi göstermektedir. Belgeler. ibraz süresi içerisinde ibraz 

edilmiş olmak kaydı ile, bunu takip eden 7 iş gününü aşmamak üzere 

incelenebilecektir. Aynca belgelerin toplu olarak ve vadeden önce ibraz edilmesi 

halinde, bunların incelenmek üzere vadenin dolmasına kadar veya incelenme 

sür~sinin dolmasına kadar beklelilmesi ı.onmluluğu yoktur. Mümkün olan tm: 

kısa zamanda bunlar incelenerek sonuçlandırılmalıdır. Döylece, tetkik 

neticesinde belgeler eksik veya yetersiz bulunduğu takdirde, vade içerisinde 

olmak kaydıyla lehtann bunları tamamlayarak veya düzelterek tekrar ibraz etmek 

imkam her zaman bulunmaktadır .. 104 Vadeden önce ibraz ve neticede 

incelenerek bunların kabul edilmesi durumunda, ödeme içinde aynca bir vade 

öngörülmüşse kabulü müteakiben bu vadenin beklenmesi zorunluluğU vardır. 

Özellikle sözleşmede kararlaştınlan vadenin yalnız borçlu değil, alacaklı lehine 

de olduğu anlaşılıyorsa, borcun vadeden önce ibraz edilebilme imkanırun runmm 

104 Ll111sscke, Neuere Theorie und Praxiıı, WM 1976, s.262; ScMJrre,, s.89; 
Zahn!Eberdlng!Ehrllch , N.2/311. 
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kaldırıldığı söylenebilir . . J05 Ancak tarafların da akreditifin vadesinden önce 

ödeme konusunda anlaşmalarına bir engel bulunmamaktadır. 

Belgeler bankaya tedrici olarakta ibraz edilebilecektir. Bu anlamda bir ibraz 

özellikle laşıma veya sigorta belgesinin direkt olarak bankaya ibrazı sebebiyle 

sözkonusu olmaktadır. Akreditif konusu belgelerin kısmen ibrazi halinde ise, 

bankanın incelemeyi kısmen yapması gibi bir yükümü yoktur. Kaldı ki belgelerin 

bir diğeri ile uygunluk içerisinde olup olmadığının tetkiki, ancak belgelerin 

tamanunm ibraz edilmesi ha.tinde mümkün olacaktır. Fakat bankanın bunu bir 

müşteri hizmeti olarak görmesi ve kısmen ibraz edilen belgeleri tetkikle lehtarı 

neticeden haberdar etmesi her zaman mtimktindtır . .Böylece lehtar vadeye kadar 

eksiklikleri tamamlayarak tekrar ibraz etmek imkanını kazanacaktır. Ancak kural 

olarak inceleme süresinin başlangıcı ve bank.anın Lelkik yükümü belgelerin 

tamamının ibrazına bağlı bulunmaktadır. 106 

Bankanın lelkik süresince belgeler üzerindeki :tilyedliği, ivazsız vedia 

hükümlerine tabidir.10'? 

III. İbrazın Sonuçlan 

ı. Akreditif şardarına uygun/aykırı belgelerin sunulmasının veya 

gecikerek sunulmasının sonuçları 

a) Belgelerin kabula veya reddi 

Belgelerin ibrazı işlemi, kural olarak akreditif klozu ile doğan, ancak temel 

işlemden bağımsız nitelikte hukuki bir işlem olup, esas itibariyle akreditif 

işleminin ifasına yönelik bulunmaktadır. Akreditif işleminin teknik icrası 

aşamasında ibraz işleminin asıl muhatabı ise, ödeme ve/veya leyil bankasıdır. 

Lehtar bu işlemle akreditif bedelini tahsil etmeksizin emtia üzerindeki tasarruf 

105 

106 

Opz,.man, Borçlar Hukuku l., s.204. 

Sch4.rrer. s .89~ Schinnerer/Avancini, Bankvertraege III s . 104~ Zahn/Eberding/Ehrüch, 
N .21.311 ~ Pratikte inceleme belgelerin tamamlanması ile birlikte bir kalemde 
yapılmaktadır . 

107 Alman hukukunda; Schlegelbergermefermehl, N.214. ~ Zahn!Eberding!Ehrüch. 
N.2/311: "Waehrend des Prüfungszeitraumes besitzen die Banken die Dokumente 
treuhaenderisch für den Begünstigten". 



161 

hakkını bankaya devretmektedir. Dolayısıyla belgelerin akreditif şartlarına uygun 

bulunmaması halinde bunların tekrar kendisine iadesi büyük önemi haiz 

bulunmaktadır. Du takdirde lehtar, belgeleri düzelterek vadesi içinde tekrar ibraz 

imkanını elde edecektir·} OB Asıl önemlisi ise, iade ile birlikte lehtar mallar 

üzerindeki tasarruf hakkını tekrar kazanacaktır.109 

Akreditifin bildiriminde öngörülen belgelerin, tam ve düzenli bir şekilde ve 

süresi içinde yetkili mercie ibrazı halinde, bunların muhabir banka veya akreditif 

bankasınca kabulü ile birlikte akreditif meblağı lehtara ödenecektir. Lehtar 

mezkur belgeleri yerinde ve zamanında yetkili bankaya ibraz etmeyecek veya 

akreditif şartlarına uygun olarak ibraz etmeyecek olursa, akreditif klozu ile 
kendisine tahmil edilen yükümünü ihlal etmiş olacaktır . Bu takdirde, leh tarın 

akreditif bedelini talep etmek hakkı doğmadığı gibi, mallan temsil edem 

belgelerin elinde olmaması sebebiyle, akreditif amirinin de mezkur mallar 

üzerinde tasarruf hakkı bulunmamaktadır. Belgeleri ibraz borcunun hiç ifa 

edilmemesinin veya kötü ifa edilmesinin, temel ilişkinin tarafları arasındaki 

sonuçlan ise} esas itibariyle ibraz borcunun asli mi yoksa yan bir borç mu. 

olduğu tartışması ile doğrudan ilgilidir. Bu konuda yukarıdaki ilgili açıkla· 

malanmıza atıfla yetiniyoruz. Aşağıda incelenen husus ise, belgelerin reddinin 

banka-lehtar ilişkisindeki sonuçlan ile ilgilidir. 

İbraz edilen belgeleri inceleme yetkisi olan banka redde karar verdiği takdirde, 

belgeleri ibraz eden bankaya veya ·belgeleri doğrudan doğruya lehtardan almışsa 

lehlara, lelekomünikasyon yolu ile veya bunun mümkün olmaması halinde, diğer 

süratli haberleşme araçlarıyla bu konuda derhal ve her halde belgelerin alındığı 

günü izleyen yedinci işgünü bitiminden geç olmamak üzere bilgi vermek 

zorundadır. Bu bildirimde red gerekçeleri ile birlikte aynca; belgelerin ibraz 

edenin emrine amade tutulduğu veya ona geri gönderilmekte olduğu kayıtlarına 

da yer verilmelidir ( ABK. mad.14 dl ABK. 1983 mad.16 d. ).11 O Bil4irimin 

108 Doktrin ve uygulamada ortak görüş; belgelerin reddedilmiş olmasının akreditifin sona 
enrıesi sonucunu doğıırmayacağ1 yönündedir . • ~artodr.iej, SAG .'59 (1987) s .2; ."ichllrrer, 
s.109; Slongo, s .146 vd:, Ull'ich, s . l59~ Zalın!Eberding!Ehrlich, N.21313. 

109 BGE 90 II 307; BGE 111 II 79; ZR 64(1965) s.218 vd. 

110 Sorun 1983 te yapılan revizyona kadar sadece redle aln.kali olıırn.k düzenlenrnişti(ABK 
Se/ l 97 4). Kuralın lehtarla olan ilişkide geçerliliği tartışmalı bulunma~ta ve 
uygulanabilirliği objektif hüsnüniyet kaidesinden hare.ketle kabul ediliyordu. ö~eğin 
Sch/Jrrer, bankanın belgeleri gecikmeksi7.ln red ve iade yükiimü.nün varlığına rağmen , 
aynca birde eksiklikleri ve red sebeblerine yer vermek yükümü bulunmadığı, ancak 
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geçerli biçimde ve süresinde yapılması durumunda, amir banka ve/veya varsa 

teyit bankası belgeleri gönderen bankanın elde elliği rambursmaru faizi ile 

birlikte bankadan geri istemek hakkını haiz olacaktır, [ADK. mad.14 d(iii)]. 

Ancak bu banka, teyit veya akreditif bankalarının takdirini kabul etmeyerek geri 

ödeme yükümünü yerine get~eyecek olursa, aksine bir anlaşma bulunmadığı 

takdirde muhabir bankanın ikametgahı fılkesinde ve hu Ulk.e kanunlanna uygun 

olarak geri ödemenin dava veya takip ile sağlanması gerekir. 

Amir ve/veya teyit bankası, bildirim yfıkümünü do.zenleyen 16. madde 

hükümlerine uygun hareket etmedikleri ve/veya belgeleri ibraz edenin emrine 

hazır tutmadıkları veya ona iade etmedikleri takdirde belgelerin akreditif 

şartlarına uygun olmadığını iddia etmelerine olanak kalmayacaktır. Bu anlamda 

bir gecikme veya hiç işlem yapmama eksik ve yetersiz belgelerle alakalı olarak 

onay anlamını taşımakta; kısaca, burada bir onay karinesine 

(Genehmigungsfunktion) yer verilmektedir. JJJ Uluslararası Ticaret Odası bu 

tür bir onayın sadece teyit ve akreditif bankaları açısından görmekte, işleme 

katılan diğer bankaları, özellikle ödeme bankasını bu kapsamın dt,ında 

tutmaktadır. Ancak konu doktrinde, özellikle ödeme bankası açısından yoğun 

eleştirilere uğramıştır. · Çtınkn burada problem ödeme bankasının sıfatı ile 

doğrudan ilgili bulunmaktadır. Ödeme bankası amir veya teyit bankasının alt 

vekili olarak işlem gördüklerine göre, onay karinesinin bu banka a1ı;ısından da 

kabul edilmesi gerekir. 112 

Aslında 1993 revizyonundan önce, Birörnek Kuralların 1983 metninde 16. 

maddenin ( d) fıkrasında yer verilen onay karinesi, sadece amir banka açısından 

düzenlenmiş bulunuyordu. Ancak, hükmün temelini teşkil eden hukuki yapı ve 

menfaat ilişkisi aynı niteliği ile teyit bankası ile lehtar arasında da bulunmasından 

hareketle, doktrinde, bu karinenin teyit bankası ile lehtar arasında da mevcut 

111 

ııı 

bunun banka tarafından' bir müşteri hizmeti olarak görülebileceğini söylemektedir. Ancak 
lehtarla olan ilişkinin aksine bankalar, kendi aralarındaki bildirimlerinde eksiklikleri 
anmak yükümlülüğü altındadır. Aynca bkz. Nielsen. Die Revision von 1983, ZIP 1984, 
s.238. ; Slougo, s.142 vd.~ Ulriclı, s.158. 

Bartodr.iej, SAG 59 (1987) s .2; Eisemann, Reform, s.13~ Eismann/SchJJtr.e, s . 162.~ 
BGE 90 II 302 vd., özellikle 307 vd.; BGE 104 II 278~ ZR 64 (1965), s .218 vd.; BGE 114 
II 145 vd.; BGE 111 II 80; St.Gallon Ticaret Mahkemesinin 10.4.1984 karan, SJZ 82 
(1986), s.338 vd. Karar Ulrtch s .159, dipn.43 de anılmıştır.~ Aynca bkz. Christian 
Thalman, Überlegungen zur Haftung der Bank für indirekten Schaden aus Verspaetung 
im Zahlungsverkehr, Bern l987, s.162 vd. 

Nielsen, Neuc Richtliııien ERA 500, N.i 10.; Zalın!EberdJngıEhrJich, N.2190. 
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olduğu ifade ediliyordu.113 Son değişiklikle bu sorun açıklığa kawşturulmuş 
bulunmaktadır. Fakal yukarıda da arzelliğimiz üzere, ödeme bankası açısından 

bu problem bugün de tartışmaya açıktır. 

Akreditif şarllanna uygun görülmeycm belgelerin ibraz edem: iade edilmesi 

mecburiyeti, bankanın muhtemel alacaklarının temini zımnında, örneğin, vadesi 

gelmiş bir kredi alacağı dolayısıyla, özellikle vadeden önce bu belgeler üzerinde 

akdi ve kanuni rehin hakkı veya hapis hakkı tesis edememesi ya da bunları bizzat 

haciz ettiremiyeceği sonucunu da doğurmaktadır.114 Ancak bu noktada şüpheli 

olan ve tartışılması gereken, belgelerin düzeltilerek ibrazı durumunda muaccel 

bir banka alacağına binaen, bunlar üzerinde hapis hakkının kullanıhp 

kullanıJaıruyacağı problemidir. Bu konuda doktrinde kabul edilen görüşe göre; 

belgeleri ibraz ed<mle banka arasında, bu belgelerin münhasıran akreditif işlemi 

ile alakalı olarak kullanılacağı konusunda zimni bir anlaşma bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, banka mezkur dokümanları ancak bu amaçla kullanabilir veya eksik 

bulması durumunda bunları lehtann tasarrufuna amade tutmak veya ona iade 

etmek zonmdadır.115 Belgelerin akreditif şartlarına uygım bulunmayarak 

reddi 116 tabii olarak önceden yapılan bütün işlemlerin geçersizliği sonucunu 

doğuracak, özellikle lehtara daha önce yapılan bir ödemenin iadesi talep 

edilebilecektir.111 

111 

114 

115 

116 

BGE 104 II 279; Jürgcn Dohm, Bankgaranticn im Intcrnationalcs Hande!, Bcrn 1985, 
s .106: Schlnnerer/Avancini, Bankvertraege ll1 s.128.; Slongo, s.144 vd.; Ulrlch, s.159; 
Za/ın/Eberdinx!Ehrllch, N.21310. Aksi görüs, Bartodzle}, SAG .59(1987), s.7: Yazar, 
kuralın uygulanma temelini yukarıda ifade edildiği şekilde değil ZGB.2/1 den yola 
çık.arak güvenin korunması ilkesi ile açıklamak.tadır. Ancak neticede burada da aynı 
sonuca vanlrnaktadır. 

Sch.ll:rrer. s . 109~ Lie,fecke, Die Sicherheiten der Bank. WM 1969. !3 .551. Buna karşın 
bankanın, akreditif amirine karşı doğan taleplerinin temini zımnında mezkur belgeler 
üzerinde MK.8ô4 (ZGB 895) vd. ve akidden doğan alıkoyma hakkı bulunmaktadır. 
Ancak bunun lehtarla elan ilişkide kıyas yolu ile uygulanması imkanı yoktur (Ulrich, 
s.127 vd.) . 

Canuls, Bankvertragsrecht. N.994; SchlegeJberger/Hefrmehl, N.214.; Liesecke, Die 
Sicherheiten der Bank, WM 1969, s.551.; RGZ 126, s.348~ BGH WM 1968, s.695. 
Karara konu olan olayda bankaya iskonto amacıyla ibraz edilen bir senedin iskontosu 
banka tarafından reddedilerek, haczi sözkonusu edilmiştir. 

Yetersiz ve eksik belgelerin reddini sadece muhabir bankanın reddi olarak anlamamak 
gerekir. Bir akreditif işleminde belgelerin birden fazla tetkiki ve neticede reddi ihtimali 
her zaman mevcut bulunrnak.tadir. Örneğin, muhabir banka ta.rafından yanlışlık.la alınan 
bir belgenin akreditif bankası veya bizzat akreditif amiri tarafından reddi mümkündür. 

117 Schllrrer. s . 109~ Zahn!Eberding.!Ehrlich, N.2/314. 
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Banka ibraz edilen belgeleri akreditife haklın genel ilkeler ışığında ve aynca 

yukarıda anılan hükümler çerçevesinde değerlcmdirileceklir. Belgelerin reddi ve 

müteakiben düzeltilerek ibrazı halinde, ek yeni itirazların ileri sürülmesi imkanı 

yoktur. Bu durumda ancak itiraz konusu olan eksikliklerle ilgili düzeltme ta

lepleri caizdir. Örneğin, düzeltilerek yapılan ibrazın yetersizliği veya itiraz 

konusu olan hususlarda herhangi bir işlem yapılmamış olması bunun başlıca 

örnekleridir. ABK 14 d hükmü dikkate alındığında bankanın özellilde masraf ve 

iade taleplerini yeni sebeplere dayandırması mümkün değildir.118 .Bankanın 
akreditif konusu belgeleri makul bir inceleme neticesinde akreditif şartlarına 

uygun kabul elmesi durumunda., daha sonraki bir aşamada bunların eksik. veya 

yanlış bulunmas1 onun "rambursman" talebini etkilemeyecektir. 

b) Belgelerm kabulünden cayma 

aa) Kabulün hukuki niteliği. 

Akreditif bedelinin lehtara ödenmesi, kural olarak, belgelerin lehtar tarafından 

akreditif şartlarına uygun olarak ibraz edilmesi ve inceleme neticesinde bunların 

akreditif şartlarına uygun bulunarak kabul edilmesi şartına bağlı bulunmaktadır. 

Bunun sonucunda ise: bankanın . şarta bağlı ödemc:si, ödemeye ilişkin vade: 

dışında şartsız bir hale dönüşmektedir. Dankarunın belgeleri tetkiki ve neticede 

belgelerin akreditif şartlarına uygunluğu konusunda müsbet vey;ı menfi bir 

değerlendirmeye varması, umumiyetle sadece dış görünüş itibariyle uygunluğun 

t.esbiti ile sınırlı olup, subjektif bir değerlendirmedir. Oysa belgelerin objektif 

anlamda bazı maddi eksiklikleri içennesi de mümknndür. Banka tarafından bu 

anlamda bir eksikliğin daha sonraki bir aşamada tesbiti durumunda.. kabul ile 

birlikte lehtara karşı doğan borcun geriye doğru çözülmesi, aynca bedel ifa 

edilmi~se bununda iadesi ge~keceklir. Ancak böyle bir sonucun hukuki 

niteliğinin nasıl açuaanacağı her şeyden önce kabule verilen anlamla 

başlayacaktır. 

118 EtsemamvE/Jerth, s.162.; SchinnererıA.vancini, Ban.kvertraege III s.128; SchlJrrer, 
s. l 09 vd~ ABK 14 c(ii)'de belgelerin reddi durumunda aynca kabul edilmeme sebeplerine 
ayrıntılı olarak yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Şayet banka bu anlamda sebeplere 
aynntılı olarak yer vermemişse, daha sonra yeni red sebebleri ileri sürmek hakkı yoktur 
ve netice itibariyle doğabilecek rizikoya bizzat katlanmak zorundadır. 



165 

Problem, İsviçre-Türk hukukulanrun aksine, Alınan doktrininde ayrıntılı olarak 

incderunişlir. Özellikle CunmiM119 tarafından !!lavunulan ve biryok yazar120 

tarafından takip edilen görüşte, belgelerin kabulü işlemi fiili bir irade izhan 

olarak kabul edilmektedir. Bu şu anfama gelmektedir: Şayet belgelerin akreditif 

şartlarına uygun olmadığı ve bankanın belge düzeninin doğruluğu konusunda 

hata yapmış olduğu daha sonraki bir a.,amada tespit edilecek olursa; bu, her 

zaman için şekilsiz olarak belirtilebilecek ve kabulden dönülebilecektir. Bu halde 

.BOB. de cari hata ve hile hükümlerinden hareketle iptal hakkının kullanı\ması 

imkanı olmadığı gibi, buna ihtiyaç da bulunmamaktadır. Dolayısıyla, banka bu 

lakdirde, doğrudan ~ebep~iz zenginle~me hükümlerinden harekelle ödediği 

meblağın iadesini talep edebilecektir. 

Diğer bir görüıt i~e; belgelerin kabulünün hukuki bir iıtlem niteliğinde olduğunu 

belirterek, işlemin geç.erliliğinin bu anlamdaki iradelerin değişimine bağlı 

olduğunu savunmaktadır. Buna göre, belgelerin ibrazı işlemi bedelin ödenmesi 

talebini içermekte ve aynca zımni olarak bunların akreditif şartlarına uygun 

olduğu anlanuna gelmektedir. Banka da açık bir beyanla bunu onaylamakta veya 

çoğunlukla olduğu şekilde bedelin ödenmesi veya ibraz edilen poliçenin kabulü 

veya iştiraı işlemi ile zımni bir şekilde belgelerin akreditif şartlarına uygun 

·olduğunu belirtmektedir. Bunun anl~, aynı zamanda bu belgelerin dış 

görünüşleri itibarı ile: kontrol edildil<leri ve bu tür bir yanlışlığın daha sonra ileri 

sürülmesinden feragat edilmesidir. Ancak, sözkonusu belgelerde vaki ilk bakışta 

tanınamayacak nitelikteki eksikliklerin sonradan tespiti durumunda, kabulden 

hata ve hile hükümlerinden hareketle iptal sonucu dönülebilect:gini be

lirtilmektedir. Aynca yukarıdaki değerlendirmenin nakit ödenen akredti.fin 

gözönüne alınarak ileri sdrüldüğü, oysa bunun özellikle akreditifin bir poliçenin 

kabulti veya iştiraı yoluyla ödendiği durumlara uygun düşmediği 

belirtilrnektedir.121 

119 

120 

121 

Canaris, Bankvertragsrecht, N.996; 

Ulmer, AcP 126, s.290.; Liesecke, Die neuere Rechtsprechung, WM 1966, s.469.; 
Schlegelberger/Hefermehl. N.214; Zahn, Zahlung und Zahlungssicherung im 
Au.!3enhandel. 5 . Bası .. 1976, s.176, Yazar son basıda bu görüşündtm dörunüştfu~ 
ZaJ11ı/Eberdi11g/EJ,,üch, N.21345 vd. 

Nielsen, FS Wemer, s.574 vd Belgelerin kabulünün, istisna akdinde gönderilen malın 
kabulüyle kıyaslanabileceğini belirtmektedir. (BGB.§ 640)~ M.Megrah/F.R· Ryder, 
Paget's Law of Banking, 9th Edition, 1982, s.558.~ Sclıimıerer!AYatıciıJi, Bankvertraege 
IlI . s.142.; Zahn/EberdingJEhrUch, N.11345 vd. 
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Kanaatimizce, öncelikle hukuk güvenliği açısından, kabule hukuki işlem niteliği 

tanımayan ilk görüşe katılmak imkanı yoktur. Bu görüşün kabulü halinde, hangi 

durumlarda bankanın eksiklikleri görmesine rağmen onayladığı ve hangi hallerde 

gerçekten yanılarak görmediğinin tespiti güçlük arzedecektir. Dolayısıyla bunun 

muğlak bir tesbit tarzından çıkartılıp pozitif bir dayanağının bulunması gerekir. 

Anılan bu sebeple hata haline ilişkin kanllni unsurların varlığını her zaman için 

aramak gerekir.122 Dolayısıyla, akreditif konusu belgelerin hata ile kabul edilmiş 
olması durumunda, hataya ilişkin hllkümlere binaen (BK. mad.23 vd.) kabul 

işleminden iptal beyanı ile dönülebilmelidir. Sözkonusu iptal hakkı, yenilik 

doğuran bir hak nileliğindedir. Bunun nelicesinde, her iki laraf da, iptal hakkının 

kullanılmasından önceki edimleri geri isteyebilecektir. Du durumda iade talebi 

şartların tahakkukuna göre istihkak veya sebepsiz zenginleşme davasına konu 

teşkil edebilir. 

bb) Kabulden caymada özellikli durumlar 

Eksik ve: yetersiz bc:lgc:lc:rc: rağmen bunların kabulü ve: neticede: akreditif 

meblağının ödenmesi durumunda, iade talebi bakımından icrai bir takım hususlar 

özellik arzetrnektedir. Belgelerin banka tarafından incelenmesinde eksiklik tespit 

edilmekle birlikte, bunlar önemsiz ve kabulü engelleyecek nitelikte görülmemişse 

daha sonraki bir aşamada bu eksikliklere da.yanmak suretiyle iade talebinde 

bulunmak imkanı yoktur. Aksi takdirde bu anlamda bir imkanın bankaya 

tanınması, dürüstlük kurallarına aykırı olarak bankanın kendi hatasına dayanması 

halini oluştururdu (BK. mad.25/1). Öte yandan bankanın görünebilir yanlışlıklar 

olan belgeleri kabulü, aynı zamanda bunların daha sonraki bir a~amada ileri 

sürülemeyeceğine ilişkin bir feragati de ihtiva etmektedir. 

Ancak, letkike konu olayla ilgili olarak, hukuki anlamda lam bir açıklık 

olmaması ve birden fazla yorum imkanının bulunması durumunda iptal hakkının 

kullanılması problem teşkil edebilecektir. örneğin, normal olarak poliçe 

üzerindeki imzanın elle atılmış olması gerekirken, görevli bankanın bulunduğu 

yerdeki teamiil gereği, baskı imzalı bir konişmentonun da kabulü halinde113, 

hata hükümlerine dayanmak imkanı yoktur. Zira böyle bir durumda, bankanın 

ızı Zah11/Eberding/Ehrlich, N.2/316. 

123 örneği, Nietsen, FS Wemer, s.579. da zikretmektedir. 
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olay hakkında basit bilgisi yerine, müsbet bilgisinden sözedilebilir. Ancak, bu 

halde bankaların kemdi aralarındaki iç ilişkide kötü ifadan kaynaklanan lalepleri 

sözkonusu olabilecektir. 

Bankanın hatasının, kendi takdiri yerine ö~ellikfo mahkemeler uygulamasında 

vaki bir yoruma, kısaca, yanıJgı.iıın mer'i hukuka veya mahkemeler uygulamasına 

dayanması da mümkündür. Örneğin, bir bankanın, mahkemelerin müstekar 

kararlarından hareketle, akreditif şartında iki nüsha taşıma belgesi istenirken tek 

niisha olarak ibraz edilen belgeyi ka.bul etmiş olabilir. Fakat bu hususun daha 

sonra akreditif amirine karşı ileri sürülebilmesinin; mahkeme kararının değişmesi 

yahut bankanın ikametgahı ülkesi mahkeme kararının, akreditif amiri tilkesi 

mahkemelerince tanınmaması sebebiyle mümkün olmadığı durumlarda, ödeme 

bankasının hala hükümlerine dayanarak iplal kakkını l"hlara karşı kullanması 

problem teşkil edebilecektir .124 Iler ne kadar sözkonusu yanılgı dokümanların 
akreditif şartlarına uygunluğunun somut bir değerlendirmesinden 

kaynaklanmakta ise de, hukuki duruma ilişkin genel bir yanılgının dikkate 

alınmaması kuralı, burada da geçerlidir. 

Belgelerin kabulünden . cayılması ve ödenen meblağın iadesinin talep edildiği 

dunımlarda, hatanın aynı zamanda bankanın kusumna dayanması halinde, bedel 

bankaya iade edilecek, ancak bankada lehtann bunun neticesinde doğan zararını 

tazminle sorumlu tutulabilecektir (BK. mad.26). Eğer bankanın hataya 

düştüğünü lehtar biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa kendisine tazminat ödenmesi 

gerekmez. Özellikle belgderin kabulü ile ilgili olarak bu şarlın ger\(ekleşmesi 

ihtimali oldukya yüksektir. Zira çoğu zaman belgeler lehtar tarafından bizzat 

tanzim edilmekte/ettirilmekte, doğrudan veya dolaylı olarak bizzat lehtardan 

kaynaklanmaktadır. 

Akreditif işlemine teyit b<ınJrnsının da katılmış olması halinde, belgeler ve 

lehtarın hileli işlemi ~le alakalı olarak her il<l bankanında aynı yönde 

değerlendirme yapması beklenemez. Akreditif ve teyid bankalarının farklı 

saiklerle, cayma konusunda farklı görüşlerde olmaları mümkündür. Böyle bir 

durumda taratlardan birinin akreditif işleminden caymış olması, diğerinin 

akreditif amirine karşı olan yükümünü etkileyici nitelikte değildir. Çünkü, her iki 

124 Nielsen, FS Wemer, s.581 . 
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banka müstakil borçlu durumundadırlar (ABK. mad.9 b).115 Bu sebeple ta

raflardan herbiri diğerinden bağuru;ı:t olarak lehlara karşı olan ödeme 

yükümünden cayma hakkını haizdir. 126 DankaJann bağımsız borç yüklenmeleri 

sebebiyle, bunfard:m birinin cayması diğerinin de lehtarla olan akdi ilişkisinin 

ı;özülınesi sonucunu doğurmaz. Teyit bankası kendi ödeme vaadinden caydığı 

takdirde sadece lehtarla olan ilişkisi sona ermiştir . Ancak akreditif bankası ile 

olan ilişkisinde herhangi bir değişiklik sözkonusu değildir. Neticede cayma 

gerekçesine de yer vererek bunu akreditif bankasına bildirmek yükümü 

altındadır. Bu takdirde akreditif bankası her zaman işlemi diğer bir banka 

üt.erinden gercekleşlirmek imkanını haiz. bulunmakladrr. Fak.al işlemden 

akkreditif bankasının cayması halinde, teyit bankasının işlemi akreditif bankası 

olmadan sürdürme imkanı yoktur. 

Akreditif işleminden geçerli bir sebep olmaksızın dönülmesi veya haksız olarak 

belgelerin reddedilmiş olmoısı durumfannda; d<ıva hakkı olan toırafın talebine 

göre, bankanın, sözleşmeyi ifa ve gecikme tamıinatı 

edilmemesi dolayunyla hftkmedilecek tazminatı 

bulunmaktadır.127 

ödeme veya borcun ifa 

ödeme )"'ikürnlülüğü 

cc) Hata ile ödenen meblağın fadesi talebi 

aaa) Nakit olarak ödenen meblağın iadesi 

Kabulden cayabilm~yc: ilişkin şartların gerçekleşmiş olması halinde:, akredil.if 

bankası ödediği meblağın iadesini talep edebilecektir,(ADK. mad.14 d). Ancak, 

işleme akreditif bankası dışında aynca ödeme bankasının katılması halinde, iade 

125 
Bağımsız borç yüklenmiş olmanın en önemli sonuçlarından biri bu takdirde BK. mad.144 
(BGB.425) hükmünün ileri sürülememesidiı: . 

1Z6 Hahn, s.48.; Zahn/Eberding/Ehrüng, N.2/342. 

127 Alınan hukukuna göre bu durumda davacı, ya ifayı talep veya gecikme tazminatını faizi 
ile talep edebilecektir (Zalın/Eberding/Ehrling, N.344). Amerikan hukukuna göre ise; 
davacının sadece faizi ile birlikte tazminat talebi hakkı bulunmaktadır (Jörg Kaeser, Das 
Dokumenten-,Ntkreditiv in der Vereinigten Staaten von Amerika, RabebZ 21(1956), 
s . 108 . ~ Ebertll/Ellinger, Measure of Damages for Bank's Wrongful Dishonour of Letters 
of Credit. Intemational Bank.ing Law, July l983, s. l4 vd.) 
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talebinin kimin tarafından yapılacağı problem arzetmektedir. Konu ile ilgili 

olarak bit.im de katıldığımız görüşünde C1111uris, ödeme bankasının akreditif 

şartlarına uygun olmayan belgeler karşılığında hata ile tediyede bulunması 

halinde, haksız zenginleşme talebinin bu bankaca kendi adına 

gerçekleştirilebileceği, akreditif bankasının doğrudan talep hakkı olmadığı 

göıilşltndedir. 128 Diğer bir ifade ile, banka temsil yetkisinin sınırlarını aşmı,,tır 
ve aştığı oranda da yetksiz temsil hükümleri gereği bizzat sorumludur. Gerçekte 

işleme akreditif bankasının doğrudan temsilcisi sıfatı ile katılan ödeme bankası 

bu yetkisini kural olarak, akreditif şartlarına uygun belgeler karşılığında ve 

kendisine verilt:n lalimallar dahilinde kullanabileceklir. Dolayısıyla, bu yelkinin 

aşılması halinde hak ve borçlar kural olarak ödeme bankası üzerindedir. Du 

bankanın iadeyi temin etmesi halinde akreditif bankasının ona karşı bir istirdat 

talebi olabilir. Ancak bu, ilk talepten tamamen ayn niteliktedir. 

Bu konuda akreditif şartlarına uymayan çelişkili vesaik.in ibrazını düzenleyen 

ABK. mad. 14 hükmüniin aynca incelenmesi gerekir. Bu na göre, amir ve/veya 

varsa teyit bankası veya bunlar adına hareket eden görevli banka, örneğin, bir 

ödeme bankası vesaiki reddetmeye karar verdiği takdirde, bunu mümktın olan en 

kısa yolla gecikmeksizin. fakat vesai.kin alındığı gtınü izleyen yedinci iş g(lnü 

bitiminden geç olmamak üzere vesaikin alındığı ban.kaya veya vesaik lehtardan 

alınmı11sa bizzat ona, rc:ddc: ilişkin uyuşmazlıklara da yC$r vc:rc:rek bildirnıc;si 

gerekmektedir. Delgeleri atan ve ödeme yapan bankanın bu hükme aykırı 

davranması, yani belgeleri ibraz edenin emrine hazır tutma yerine, bunların 

akreditif bankasına ibraz edilmesi durumunda, artık onun tarafından vesaik.in 

akreditif şartlarına uygun olmadığını iddia etmesi imkanı yoktur. Dolayısıyla bu 

düzenleme ile, şikayet ve itirazların belirtilen usulde ve sürede yapılmamasına 

onay venne anlamı tanınmıştır. Hu takdirde ödeme ban.kasının böyle bir 

durumda cayma hakkını kullanması ve lehtardan iadeyi talep imkanı 

bulunımmıaktadır. Ancak bunun akreditif bankasının haklarının tümdc:n sona 

ennesi sonucunu doğuimaması ve direkt olarak lehtara karşı cayma hakkını 

kullanasilmesi ve iadeyi talep edebilmesi gerekir. 

128 Canarls, Bankvertragsrecht, N .996, ayrica bkz.N.971. Ak.si görüş. Nielsen, FS Werner, 
s.583. Yazar belgelerin kabulünden cayılması ve neticede ödenen meblağın iadesinin 
ödeme veya akreditif bankası tarafından kullarulabileceğini savurunaktadir. Aynca 
yazarın ABK 16d hükmü ile ilgili değerlendirmesine de katılmak imkanı yoktur. Hüküm 
lafzi olarak bankalar arası ilişkide belge düzenine ilişkin itirazlarla ilgili şartlan ve 
sonu9lannı düıenliyorsada, aynı kural muhabir banka-lehtar ilişkisinde de kıyas yolu ile 
uygulanmalıdır.; Zahn!Eberding!Ehrüch, N.2/348 
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bbb) Ödenmesi ertelenmiş ve kabul akreditiflerinde iade talebine ilişkin 

özellikler 

Ödenmesi ertelenmiş ve kabulü öngören akreditiflerde belge düzenindeki 

eksiklikler dolayısıyla iadeye ilişkin şartlar belgelerin kabulü ve fakat ödemenin 

yapılmasından önce anlaşılmış olması durumunda vakıanın çözümü yoruma 

ihtiyaç göstermektedir. Kanaatimizce, belgelerin kabulünden sonraki aşamada 

belge düzenine aykırılık tesbit edilmiş olsa bile, banka lehtann ödeme talebini 

reddedemiyecektir. ilk bakışta bankanın daha sonraki aşamada kabudlen 

cayarak sebepsiz zenginleşme hükiimlerine binaen talep edeceği bir meblağı 

ödemesi tenakuz gibi gözükmekte ise de129; akreditifin hukuki niteliği ve 

asağıda arzedilen gerekçeler ışığında banka tarafından öncelikle ödemenin 

yapılması, iade talebinin ise daha sonra sözkonusu edilebileceği ortaya 

yıkmakladır. 

Banka tarafından akreditif konusu belgelerin kabul edilmesi ile lehtann şarta 

bağlı talc:bi vadenin dışında harhangi bir şarla bağlı olmaksızın talep edilebilir 

nitelik kazanmış bulunmaktadır. Döylece, bankanın bu anlamda bir talebi, belge 

·düzeninin tartışmalı olduğundan hareketle red etmesi imkanı yoktur. Aynca 

ödenmesi ertelenmiş akreditifın amacı belgelerin veya ilgili malların banka veya 

amire vadeye ka.dar incelenmesini temin değildir. Diğer taraftan, akreditif 

bedelinin ifası zımnında poliçenin kabul edilmesi ile birlikte kıymetli evrak 

hukukuna özgü soyut bir hak doğmaktadır. 

Belgelerde kabulden sonraki aşamada tesbit edilen eksiklikler temel işlem değil, 

doğrudan ödeme vaadinden doğan def'i niteliğindedir. Ancak gerek ödenmesi 

ertelenmiş ve gerekse kabul akreditifınde usuli anlamda isbat külfetinin yer 

değişlirilmesi sözkonusudur. Bu şekliyle banka lehlara öncelikle ödemede 

bulunmak zorundadır. Ancak, daha sonra bu meblağın iadesini talep edebile

cektir. Dolayısıyla, bu ödeme bir ihtiyati tedbir karan ile engellenemediği sürece 

bankanın ödeme mecburiyeti bulunmaktadır.130 Ancak lehtann talebinin hakkın 

129 "Dolo facit, qui petit, quod redditurus est" prensibi. Prensip kısaca, geri verilmesi lazım 
gelen şeyi talep eden kimse sui niyetle hareket eder, anlamına gelmektedir. Prensiple 
ilgili olarak bkz:Hans-Joachim Musielak BGB. Grundkurs, 2. Aufl. Münchenl989, 
N.534. 

110 NleJsen, FS Wemer, s.585; Zahn!Eberdjng!Ehrl.ich, N.2/349. 
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kötüye kullanilmasıru oluşturması ve bunun likit delillerle isbat edilmiş olması 

hali buna islisna teşkil eder.131 Ancak diğc:r laraflan, bu defınin ileri sürülmesi, 

senedin iyi.niyetli üçüncü kişiye devredilmesi durumunda zaten mümkün 

ol.m.ay .acaktır. 

2. Eksik belgelerin i/Jrur.ı d11r11m11nd11 lulbıde matuf geçici çiJr.ilmler 

Eksik belgelerin ibraz edilmesi ve bunların zamanında tespit edilmesi 

durumunda, bunların reddi yerine, uygulamada kabule maluf geçici ı;özümlere 

gidilmektedir. Du tür geçici çözüm imkanları aslında, gerek akreditif amiri ve 

gerekse lehtann menfaatlerine. uygun düşmektedir. Bu tür geçici çözüm 

imkanlarından önemli üçünü aşağıda ana hatları ile inceleyeceğiz. 

a) Eksik veya yetersiz belgelerin banka garantisi karşılığı kabulü 

Akrc:diıif şartlarına uygun olma.yan belgelerin ibrazı durumunda, bunların reddi 

yerine uygulanan önemli çözüm tarzı, mezkur eksiklik ve düzensizliklere ilişkin 

olarak bir banka garantisi teminidir (ABK. ·mad.14 f). Kural olarak, akreditife 

katılan tarafların takip ettikleri iktisadi amaca, eksik belgelerin varlığına rağmen 

uıa.,ılmasını amaçlayan bu imkanın kabulü, i.~t.isnai haller dışında banka. 

açısından tamamen ihtiyarına kalmış bir husustur.1.12 Lehtar tarafından temin 

edilen bu garanti ile öncelikle şekil ve/veya içerik olarak eksik veya yetersiz 

belgelerin kabulü sonucu doğabilecek zararların tazminini amaçlamaktadır.133 

Genellikle eksile ibraz edilen bir belgenin yerini tutmak ve bu eksikle doğabilecek 

muhtemel zararların karşılanmasını amaçlayan bu garantinin kabulü bankanın 

ihliyanna kalmış bir husus olmakla birlikle; istisnai bir lakım. hallerde bu 

anlamda bir garantinin ' kabulü banka açısından zorunlulukta arzedebilir. Ör

neğin, eksik belgelerle alakalı olarak kabul edilen bir garanti hali, özellikle 

konişmentoda olmak iizere, bird·en fazla nüshanın istendiği durumlarda, 

IJJ Hakkın kötüye kullanılması ve likit delil kavramları ile ilgili olarak bkz.§ l l III. 

132 Eisemann/Eberth. s.164.; Nielsen. BuB, N.5/366~ Zahn/Eberding/Ehrüch, N.2/319. 

133 Raith, s.149,150; UJrich, s.163.~ Schlnnerer/Avanclnl, s.130 vd. 
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nüshalardan birinin ibraz aşamasında kaybolması halinde bu anlamdaki bir 

eksikliği karşılayan garantidir. Böylt: bir durumda bankanın doğabilt:cek 

muhtemel zararlan temin zımnında banka garantisini kabule mecbur bulunduğu 

ileri sürülrnektedir. JJ4 

Uygulamada karşılaşılan bir diğer garanti temini ise, belgelerin gecikerek 

ulaşmasından doğan ZMarlan karşılamak üzere verilmektedir. Ancak bu 

anlamdaki bir garanti kesinlikle belgelerin bankaya ulaştınlması aşamasında 

doğabilecek kayıptan karşılamamaktadır. Burada garanti edilen husus, lehtara 

tahmil edilemeyen bir kusurdan kaynaklanan gecikmelerdir. Akreditifle ilgili 

garantinin diğer türlerinde olduğu gibi bu anlamda bir garantinin de banka 

tarafından kabulü mecburiyeti yoktur. Özellikle banka, böyle bir gecikmenin 

akreditif amiri açısından anlamını vt: doğurabilt:ct:ği muhtemel zararlı sonu'(lan 

tayin edebilecek durumda değilse bu garantiyi kabul etmemelidir. US 

Burada ayıklanan garanlilt:rin pratikle '(Ok kullanılan fakal gayri kanuni kabul 

edilen (unlautere garantie) garanti türleri ile karıştırılmaması gerekir. Du tür 

garantilerde, akreditif amiri ile lehtar arasında yapılan anlaşma gereği akreditif 

amiri, belgelerde vaki bir takım ek.sildikleri görmeme konusunda söz 

vermektedir. Lehtar ise bundan doğabilecek muhtemel zararlan karşılamayı 

garanti etmektedir. Garanti verenin bilgisi dahilinde verilen ve esas itibariyle 

belgelerin sorunsuz kabulü.nü amaçlayan bu rtır garantiler, özel hukuk sahasında 

akde aykınlılc teşkil etmesi ve hile halini oluşturması sebepleri ile cezai 

müeyyideyide La.lammun etmekle ve yoklukla malül görülmekledir.116 

134 Zahn/Eberding/Ehrliclı, N.2/320.; Bu konuda tenkidi bir değerlendirme için bkz. Raith, 
s.150, dipn.314.; Ca11aria, Bankvertragsrecht, N.994. Bunun ancak somut olayda iyiniyet 
ilkeleri gereği zorunlu olabilecegi görüsündedir. 

JJS ZalınlEberding!EhrUch, N .2/320 

116 d Ralth, s.193; SJongo, s . i 02 v . 
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b) Şartlı/Çekınce ile Ödemel31 

Şartlı ödemenin sözkonusu olduğu durumlarda, lehtar tarafından ibraz edilen 

belgelerde vaki eksiklik ve hatalar önemsiz görülmektel.18 ve bundan hareketle 

dt lthlara akrtdilif bedeli ödtmmtkltdir. Ancak, yapılan bu ödeme, akreditif 

amiri veya akreditif bankasının vaki eksiklik ve hataları muhabir bankanın aksine 

bir değerlendirme ile önemli görerek reddetmemesi şeklinde bir infısahi şarta da 

bağlanmaktadır. JJ9 Dolayısıyla, sözkonusu eksikliklerin akreditif şartlarına 
uygun görtilmeyerek reddedilmesi halinde, başkaca bir gerekçeye yer 

verilmeksizin salt bu sebeple yapılan ödemenin iade edilmesi gerekmektedir. 

Çekince ile ödemenin gerçekleşebilmesi için öncelikle muhabir banka iJe140 

lehtar arasında, buna ilişkin sarih veya zımni 141 bir anlaşmanın var olması 

JJ7 

138 

Jj9 

140 

Şartlı Meme imkanı Rirömelc Kurallarda 11adece 14 f. hı1kmünde anılmakla yetinilmiştir. 
Bunun aksine işlem pratikte yoğun uygulama alanı bulmuş ve bu ölçüde de hukuki 
niteliği tartışılmıştır .. Bu konuda etraflı tez ve monografiler; Slongo, Die ZahJung unter 
Vorbehalt im Akkreditiv-Gescha.ft. Doktora Tezi, 1980.; Schlnnur~r/Avandnl, 
Rankvertrage TTT, 11.130 vd.; P:isema.nn/F.herth, (1976), ıı . 164 vd.; F.herlh , 7.ahhıng unter 
Vorbehalt, WM 1983, s .1302.vd. ; ZaJın/Eberdlng/EhrUch, N.2/321 vd. 

Slongo, çekince ile yapılan ödemede, belgelerde vaki aykırılığın şekli ve ağırlığı 
konııııun<la hir değerlendirme yapılmıun yerine, helgeler<le vaki aykınlıklann eşit 
değerlendirilmek suretiyle ( .. jede Abweichungen von den Akkreditivbedingungen 
vorbehaltswürdig ist.) çekince ile ödeme konusunda karar verilmesi gerektiği 
görüşündedir (Slongo, s.128 vd., 131). Ancak, doktrinde çoğunlukla çekinme ile 
ödemenin ancak önemııiz ve cüz'i aykınhklar halinde ııökonmm olabileceği ilen 
sürülürken, bunun tnru.rru ynpılmadığ) gibi sırurlan konusunda do belirsizlik bulunmakta
dır. Örneğin, Lle8ecke, açıkca zararsız (offenbar unsch4dlich) aykınlıklann varlığı 
halinde çekince ile ödemenin yapılacağım belirtirken (Die neuere Rechtsprechung, WM 
1966 11.464.), Schlnnerer/A wuıdni, şekli ve maddi Rykınhk aynm1 yapma1rta. ve hunlara 
fiırldı ıınlıım ve sonuçlnr buğlıımaktndır (Bımkvertmege III, s . l 31, 132). 

Kanaatınuzca, yapılan tanımlamardaki belirsizliğe rağmen aykınlığın ağırlığı konusunda 
hir ayınm yapılma111 gerekir. Kaldı ki, belgelerde vaki aykınhğın aç1k ve ·ağır olduğu 

durumlarda tali çö.züm olarak çekince ile ödeme yerine bunlnrin "inko.sso" işlemine tabi 
tutulmaları sözkomısudur (Brtıggemann, s.159 vd.; Zahn/Ebudlng/Eh1lkh, N.2/327) 

Men., SPR VT/1 , ıı . 1:54 .; Nielfen, RuR, 1979, N.:5/~66 ; Slongo, ıı . 170; 

Zahn/Eberding/Ehrlich, N.2/321. Eberth, bunun tnliki şıırt (aufschiebende Bedingung) 
olduğu görüşündedir. 

F.lımann!P:berth, ~ . 16~; F.herth, 7.ahhıng unteT VoThehalt, WM 19R~, !\. B03.; ~longo, 
çekince ile ödeme konusunda nnlıışmıının ancak teyit bankası ile lehtar arasında 
olabileceği görüşündedir. Muhabir banka çekince ile ödemede bulunabilecektir. Ancak 
aynca bu anlamda bir yetkilendirme olmadığı sürece ödemenin akreditif bankasına 
t.ııhmil edilmeııi imkanı hııhınmamaktadtr. 7.ira kural olarak, ödeme hanlcıuıı ehik belgeler 
karşılığında ödeme konusunda yetkili değildir. Bu ban.korun ödeme yetkisi akreditif 
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gerekir.
142 

Böyle bir anlaşma esas itibariyle sadece muhabir banka ile lehtar 

arasındadır ve özellikle akreditif bankası bunun dışındadır. Bu anlaşma sonucu 

belge düzeninde vaki eksikliğe rağmen, bunların kabulü ile neticede şartlı olarak 
lebtara bir ödemede bulunulur. 

Danka garantisi karşılığı ödemenin aksine konu, Dirörnek Kurallarda 

düzenlenmiştir. İlgili hükme göre, belgeleri gönderen b4nka, belgelerdeki 

uyuşmazlıklar hakkında amir banka ve/veya varsa teyit bankasının dikkatini 

çektiği veya rezerv altında veya taahhütname karşılığında ödeme yaptığını 

bildirdiği takdirde belirtilen bankalar yükümlülüklerinden kurtulmuş 

olmayacaklardır. Ancak, sözkonusu rezerv veya taahhütname sadece vesaiki 

gönderen banka ile rezervin muhatap olduğu taraf arasında veya taahhütname 

kimden ya da kimin adına alınmışsa o Laraf arasındaki iliıtkileri 

ilgilendirmektedir, ( ADK. mad.14 f). 

Sözkonuısu laahhülname veya ıtarı.lı ödeme sözleşmesinin hukuki niteliği 

konusunda doktrinde ortak bir görüş yoktur. Sawnulan bir görüşe göre, infisahi 

şarta bağlı ödeme sözleşmesi; işlemin taraflarından lehtarın, muhabir bankaya 

bir vekaleti olarak değerlendirilmekte ve unsurları itibariyle bu sözleşmenin tıpkı 

akreditif açma sözleşmesi veya teyidinde olduğu gibi, akreditif işlemine özgü 

nitelikleri taşıdığı belitilmektedir. 143 Bizimde katıldığımız görüşe göre, akreditif 

uı 

uz 

şartlarına uygun belgelerin ibrazı karşılığında ödeme ile sınırlı bulwırnaktadır, (Slongo, s. 
R2, n6 vrl.) . 

Aksi görüş için bkz: Gtllllsclıl, Berner Kommentar, Art. 407, N 22b.; 
SchlnnerulAl'anclnl, s.130, dipn.407.; Slongo, s.149 vd.; Zahn/EberdJng/EhrUch, 
N.2/::\22. 

İşlemin uygulamadaki seyri kısaca şöyledir: Banka tarafından çekince ile ödemeye konu 
teşkil edebilecek bir eksikliğin tesbiti durumunda, bu husus lehtara telefon, telgraf gibi 
va.qitalımian hiri ile açık olarnk hildirilmektecfü. işlemin daha ~onral<i gelişiminin defi ve 
itiraza yer venneyecek şekilde tahakkuku amacı ile kııbul nçıklıımıısı, ayrıntılı olıırak ve 
eksiklikler tek tek sayılmak suretiyle yazılı şekilde yapılmaktadır. Bundan hareketle 
doktrinde çoğunlukla çekince ile ödeme konuswıdaki bu anlaşmanın tarafların sarih 
iradesine hağlı olchığu ııavunulmaktadır. Kanaatimi7.ce hıı görüşe katılmak imkanı yokhır. 

Öme~, lehta.nn herhangi bir beyanda bulwunaksızın ihtiruzi kayıtlıı yııpılıın ödemeyi 
kabul etmesi durumunda, taraflar arsında zımni bir anlaşmanın var olduğunun kabulü 
gerekir. özellikle ABK. mad.14 e hfikmüne uygun bir reddin yapılmaması halinde kabul 
karinesine yer verilirken, ihtirazi kayıtla yapılan ödeme konuımnda 7.ımni irade heyanı ile 
bir ıınlıışrnıırun teşekkül etmeyeceğinin kabulü yerinde değildir. 

UJ Slongo, s . 170,289. Yazar, bunun tabii olarak teyit bankasının iki ayn vekalet ilişkisi 
içincie olma.qı somıcımu ve hu sehehlecie iki farlch müvekkilin çıkarlanm lcomma 
mecburiyeti gereği bir ihti.lıı.ti. souuçlayabileceğini belirtmektedir. Ancak buna karşılık., 
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lehtarı ile banka arasındaki ilişkinin bir kredi sözleşmesi ve neticede lehtara 

ödemen akreditif bedelinin, bankanın lehtara sağladığı bir kredi olarak 

değerlendirilmesi gerekir. 144 

İhtirazi kayıtla ödeme, esas itibariyle nakil ödemenin öngörüldüğü akredilillerde 

sözkonusu olabilecektir. İfanın bir poliçenin kabulü veya iştiraı suretiyle 

yapılmasının kararlaştınldığı durumlarda, ihtirazı kayıtla bir ödemenin yapılması 

imkam hukuken bulunmamaktadır. Zira, kıymetli evrak hükiimleri gereği borç 

altına girildiği dunımlarda, kurucu şartlardan biri de ödeme t.aahhüdfınün 

kayıtsız ve ş~rtsız olmasıdır .145 

Belgelerin kabülfı ile ve ihtirazi kayıtla yapılan ödeme, geciktirilmeksizin 

akreditif bankasına bildirilecektir.146 Bildirimle beraber mevcut belgelerin 

akreditif bankası veya akreditif amirİ'1e ulaştırılması durumunda, belgelerin 

bunlar tarafından bildirilen haliyle kabul edilmesi, aynı zamanda akreditif 

şarllannda bir değişikliği (modifıkalion) doğuracaklır.147 Ancak, geçerli bir 

değişildiğin kabulü için sadece işleme taraf olan muhabir banka ile lehtann 

olumlu görüş belirtmeleri yeterli değildir. Böyle bir değişikliğin kabulü için, 

aynca işleme katılan al_creditif bankası ve akreditif amirininde bunu onaylaması 

. gerekmektedir. Bu katılmanın gerçekleştirilmesi durumunda netice olarak 

akreditif bankasının işlemin tarafi. olması gereği müsade edilebilir (tolerierbar) bir çifte 
vekaletin bulunduğunu savunmaktadır. 

144. Ebertlı, Zahlun unter Vorbehalt, WM 1983, s.1304 vd. ; Ulrlch, s.162, dipn.53, 176, 
dipn.27.; Zahn/Eberding/Ehrüch, N.2/325. 

145 

146 

147 

Sclıi.mıerer/A vanci11t, Bankvertraege III, s.130, dipn.407 . 

Bildirimin şekli konusunda şu formülü önerilmektedir: "Akreditif şartlarına aşağıda 
belirtilen aykınlıklara rağme~ Birörnek Kuralların 16 f bendi gereği lehtara rezerv altında 
ve taahhütname karş.$ğında ödeme yapılmıştır. Bu madde hükmü gereği belgeleri 
inceleyiniz. Belirttiğjmiz tarihe kadar belgelerin reddedildiği konusunda bir cevap 
vermediğiniz takdirde, ibraz edilen şekliyle belgeler kabul edilmiş sayılarak rezerv 
kaldırılacaktır. "(Slongo,s.199) 

Zahn/Eberdlng(Elır/Jch, N.2/321; Slongo, s.171; Eberth, taratlann katılması ile 
gerçekleştirilen bu değişikliğin bir modifikasyon olmayıp, sadece akreditife katılan 
taraflardan bir kısmı arasında yapılan ve ilk aşamada lehtara kredi temin edilmesi 
nok"tasından değerlendirilmesi gereken ek bir anlaşma olarak kabulü gerektiği 
görüşündedir (Eberth, Zahlung unter Vorbehalt. WM 1983, s.1305.). Ayru yönde; 
Schtlrrer, s .l 12.; Schinnerer/AYancinl, s.131, dipn.413. Ancak her ilci yazarda bu 
görüşlerini çekince ile yapılan ödemenin akreditif işlemi dışında bir ilişki olduğu 
noktasında toplamaktadır. Bu gerekçeye de katılmak mümkün değildir (Ayru yönde 
Eberth, Zahlung unter Vorbehalt, s.1305, dipn.39.) 
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akreditif şartlan işleme katılan bütün tarafların ortak görüşü ile değiştirilmiş de~ 

mc:ktir. Bunun anlamı değiflirilcm şartlarla, lehlann ibra~ t:U.iği belgelerin 

uygunluk teşkil ettiğidir. Döylece, ödeme lehtara normal bir akreditif şartlan 

içinde gerçekleştirilmiş olur.1411 

Akreditif amiri veya işleme muhabir bankanın katılması durumunda bunun 

tarafından, belgeler kabul edilmediği takdirde ödemeye ilişkin çekince de 

gerçekleşmemiş olacaktır. Bu sonucun sağlanabilmesi için öncelikle, bu 

helgt:lerin akreditif bankası tarafından 7 iş gtinünü aşmamak \\zere incelenerek, 

eksikliklerin kabul edilmeme sebeplerini de yer vermek suretiyle ve makul 

yollarla rezerv altında ödeme yapan bankaya ulaştınlması gerekir. .Belgelerin 

tetkiki ve reddi işlemleri bu süre içerisinde yapılmadığı takdirde, zımnen 

belgelerin kabul edildiği varsayılır. Bu bildirimi müleakiben, fiili ve hukuki 

olarak sınırlı da bulunsa, lehtann vaki eksi.klikleri düzelterek tekrar ibraz 

edebilme hakkı vardır. 

Çekince ile ödeme konusunda yapılan anlaşma gereği, akreditif konusu belgeler 

<ımir banka tarafından reddedildiği takdirde, lehtar kendisine ödünç hükümleri 

gereği ödenen meblağı, ödeme tarihinden başlamak üzere faizi ile birlikte iade 

borcu altındadır. Muhabir bankanın bu taleb~. lehtarla ara.lannda sözkonm.m olan 

şarta bağlı borç ilişkisinde şartın gerçekleşmemesi olgusuna dayanmaktadır.149 
Akreditif konusu belgelerin taratlar arasında kararlaştırılan şarta bağlı borç 

ilişkisinde yer verilen eksiklikler dışındaki bir sebepten veya her ikisine de 

birlikle yer verir bi~imde reddedilmesi durumunda, lehlara ödemm akreditif 

meblağının iadesi talebinin hukuki dayanağını sebebsiz zenginleşmeye ilişkin 

hükümler oluşturacaktır. Zira bu takdirde borç olmayan bir edimin ifası 

sözkonusu olacaktır.150 

148 Llesecke. Neuere Theorie und Praxis, WM 1976, s.263.; Schmithoff, The Export Trade, 
s.250.~ Slongo, s.233. 

U9 

150 

Slongo, bu takdirde taraf iradelerinde karşılıklı uyumun kalktığıru. gerçekleşmeyen 
sebebe dayanan zenginleşmenin iadesi r condictio causa data causa non secuta 
(vanlrnamış bir gaye zımnında verilenin istirdadı)=condictio oh causam datonım (yapılan 
edimin karşı edim yapılmadığı sebebiyle istirdadı)J talebinin sözkonusu olduğunu 
belirtmektedir. Slongo, s .242. 

Eberth, Zahlung unter Vorbehalt, s .1306. ~ Lle,'/ecke, Die neue Rechtsprechung, WM 
1966, s .469. Fransız hukukunda, belgelerde vaki eksikliklerin sonradan tesbit edilmesi 
durumunda iadenin talep edilebilmesinin, işlem güvenliğini kaldıracağı gerekçesi 
reddedilmektedir, Stouffelt, Le Credit Docurnentaire, 1957, s.363 (Nr.449). Yazarın bu 
görüşü, Eberth, Zahlung unter Vorbehalt, s.1306 da anilmaktadir. 
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c) Belgelerin "inkasso"(ahzu kabz) işlemine tabi tutuiması 

İnkasso işleminin sözkonusu olduğu durumda banka; dokümanları eksiklikleri 

dolayısıyla reddetmekte, ancak aynı zamanda lehtarla yapmış olduğu bir anlaşma 

ile bunları inkasso işlemine tabi tutmakta ve yine bu anlaşma uyarınca belgeleri 

akredilif bankası veya amirine ulaşlınnakladır.J51 Bu anlaşmanın en önemli 

sonucu, işleme bu aşamadan itibaren "İnkassoya İlişkin Dirömek Kurallar"ın 

[1978 metni) uygulanmasıdır. 152 Çekince ile ödemede olduğu gibi belgelerin 

in.kassa işlemine tabi tutulması konusunda da tarafların hukuken bir 

yiiktimlülükleri bulunmamaktadır. 153 

Belgelerin inkasso işlemine alınması durumunda, akreditif işleminin hukuki 

yapısı biiyük ölçüde değişikliğe uğra~aktadır. öncelikle ania.,ma ile birlikte 

muhabir banka ile lehtar arasında vekalet ilişkisi doğmaktadır (BGE 114 ll 51 

vd.).154 Ancak lehtar bu anlaşmayla meblağı bankadan direkt talep konusunda 

bir yetki elde etmiş değildir. Lehtar bankaya karşı olan talebini, ancak işlemin 

haşan ile neticelenmesi durumunda yapabilecek.lir. Zorunlu olmamakla birlikte, 

bu arada bankanın lehtara avans temin etmesi de her zaman için mümkündür. 

Bu takdirde mevcut kredi teminine ilişkin teminatı ise, inkasso işlemine tabi 

tutulan dokümanlar oluşturmaktadır. 155 

151 

ısı 

153 

Eise111a111ı/El>ertlı, s.163.; Kranıberg, Rechtsverhaeltnisse im A.kkreditivgeschaeft unter 
besonderer Berücktsichtigung der trnportfinanzierung durch die Bank, ÖBA 1956, 
s.354.; Sc./ıinnerer/Avancini, Bank.vertriige III, s .130.; ZalınlEberding/EhrUch, 
N.2/326. 

Aksi görüş için bkz: Eiaemann/Eberlh, s.263, dipn.59. Yazar aynca gerekçe vermeksizin 
bu görüşünü ifade etmektedir. 

BGH, WM 19.58, s.224. 

154 Zalın/Eberdlng/EhrUch, N.21326. 

155 Walter ObunuJlkr, Sichenmgrechte der Dank beim Dokurnenteninka.sso, fcS Daerman 
1975, s.709 vd. 
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§10 A.K.REUİTİ.F BEDELİNİN İFASI A~AMASI 

I. İfanın Gerçekleştirilmesi 

Lehtar tarafından ibraz edilen belgeler, bunları kabul ve incelemeye yetkili 

banka tarafından akreditif şartlarına uygun bulunduğu takdirde, akreditifin 

açılması ve/veya teyidi ile yüklenilen borcun156 ifa edilmesi gerekmektedir. 

Akreditifın ifası, borçlar hukukunda düzenleme alanı bulan borçların ifa 

kavramına göre farklı özellikler arzetmekte ve akreditifin işleyiş biçimine bağlı 

olarak da klasik ifa hükümlerinin yorumu mecburiyeti ortaya çıkmaktadır. 

Akreditif işleminde temel ifa şekilleri esas itibariyle Birörnek Kurallarda tesbit 

edilmiştir. Buna göre akreditif bedelinin ödenmesi; nakit veya kıymetli evrakın 

kabulü ve iı,liraı yollarından biri ile ve görüldüğünde veya erlelcmmiş bir vadede 

yapılacaktır. Du sebebledir ki, ifanın konusu havale ilişkisinde olduğu şekli ile 

nakit veya diğer misll şeylerin mülkiyetinin devri ile sınırlı bulunmaktadır. 

Dolayısıyla ayru haklar öncelikle bu kapsamın dışında bulunmaktadır. Bedelin 

ifası ile ilgili bu yonun mecburiyeti akreditifin uluslararası bir ödeme hiçimi ol

ması yanında, pratikte uygulanış biçimlerinin çeşitliliğinden de doğabilmektedir. 

Nitekim buna bağlı olarak ifa ile ilgili sistematik incelemeler ·farkhhk 

arzetmektedir. Biz, incelememizde ifa konusunu, akreditifi türleri açısından 

d ğil,. -d b" iml . . l .. t . v 157 
~ o ~m~ ıç ~nnı ~sas a arcu. yapacagız. 

156 

157 

Mevcut yüküm açıklaması ile 1a.ırula:n borç ilişki.sinin anlam ve kapsanu ile ilgili olarak bkz: BGE 
100 lI 145,148; BGE 78 II 42,48.; Sdı1J1ıh, 1\-iissbrauch, SJZ 79(1983) s.53,54. · ··-. ·-:.-· · 

İfa konuswuın incelemnesi çeşitli doktora tezi ve monografilerde farklı biçimlerde ele 
alınmaktadır. örneğin Schl/n'er, hukuki açıdan ödeme biçimlerinin fazla bir önem taşımadığını ve 
sadece vaderun · tayininde kimi z.aman etkin olduğunu belirterek ifa bahsini akreditif tipleri 
açısından ele almaktadır. Ancak, k.anaatimi7.ce bu tur bir metod sistematik olaralc doğru değildir. 
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il. Ödeme Şekilleri 

1. Nakdi »deme 

a) Nakdi ödemenin anlamı 

Nakden ifa, akreditif yolu ile yapılan işlemlerde; işleminin hukuki niteliği158 ve 

iktisadi fonksiyonu (ödeme fonksiyonu) gereği temel ödeme biçimi olarak kabul 

edilmiştir. Buna göre ödeme belgelerin ibrazı karşılığında ve aynı zamanda 

(Zug-um-Zug), akreditif şartında yer verilen birim üzerinden ve nakit olarak 

gerçekleştirilmektedir. Bu ödeme t:l!Jas itibariyle para kurundaki değişiklikler 

dikkate alınmadan akreditifte öngörülen para birimi ve akreditifın açıldığı 

tarihteki değer üzerinden yapılacaktır. Ancak ülkede mer' i döviz yasaları gereği 

akreditif şartında öngörülen para birimi ile ödemek mümkün olamayacaksa, 

meblağın gilnltlk kur üzerinden hesaplanma.~ı ve mevcut biriminde değişim 

birimi olarak kullanılması gerekir.159 Uygulamada özellikle enflasyonist bas

kıların yoğun olduğu ülkelerde para biriminde vaki değişmeler dolayısıyla, 

bankalar çoğunlukla eksilen oranı yahut para değerinin düşmesi neticesinde 

doğan artışı ödemek islememektedirfor. Böyle bir ödemenin istenmesi de zaten 

iktisaden ve hukuken savunulamaz. Dundan dolayı uygulamada mer'i döviz 

hükümlerine dikkat edilmesi ve doğabilecek eksikliklerin tamamlanması 

isteniyorsa, bunun anlaşmalar yoluyla temin edilmesi gerekir. Aksi takdirde bu 

anlamda doğabilecek zaran netice olarak lehtar veya akreditif amiri taşımaktadır. 

Bu gerekçe ile ödeme bazı durumlarda imkansız da olabilir. Tabii olarak bu 

takdirde akreditif kullanılmamış olacaktır.160 

Bu ödeme biçimi Birörnek Kurallarda "ibrazda ödeme"li akreditif161 olarak 

adlandınlmıştır, (ABK.m.8 b.(i); 9 a.(i), b(i), 10 a.) . .Bununla kastedilen ise 

ödemenin görüldüğünde ve peşin olarak gerçc.kleştirilmesidir. 162 Ancak, 

158 BGE 45 II 350.; "Bar.zahlungabrede".;Peters, WM 1978, s.1033. 

159 Sdıllner, s.113. 

160 Zahn/Eberdlng/Ehrling, N.21332 

161 

162 

Metinde yer alan "by sight payment-ibrazda ödeme" ifadesi görüldüğünde ödeme anlamında 
kull.arulmaktad. 

Nakit ödeme biçimi daha çok Kara Avru:pası ülkelerinde ve bu hukuk çerçevesinde. sınırlı olacakta 
Amerika Birl~ik Devletleri ve uzak doğu uygulamasında gelişmiştir. Aynca bkz. A11gersbadı, 
s.26.; Raitlı, s.137. 
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yukarıda da ifade edildiği gibi bunun yerine getirilmesi başta belge düzeni olmak 

üzere, akredilille öngörülen koşullann gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır. 

Dorçlar Kanunu mad. 81 hükmü gereği, lehtann ödeme talebinde bulunabilmesi, 

kendj borcunu ifa etmiş veya ifasını teklif etmiş bulunması lazımdır.16J Bu 

sebeple peşin ödemenin talep edilebilmesinin hukuki şartını, lehtann akreditifte 

öngörülen şartlara uygun belgeleri yerinde ve zamanında ibraz etmesi 

belirlemektedir. İbrazı öngörülen belgeler ibraz edildiğinde, inceleme neticesinde 

akreditif şartlarının yerine getirildiği görüldüğünde ödeme yapılacaktır. 

Nakdi ödemç sadece parayla yapılan ödeme olarak anlaşılmamalıdır. Ödeme 

amacıyla lehtara bir çekin verilmiş olması veya tarat1ar arasındaki genel bir cari 

hesap sözleşmesine binaen bedelin banka tarafından alacaklı hesaba geçirilmesi 

şeklinde kaydi işlemlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerckir.164 

~) Bankanın Takas Yetkisi ve SınırJarı 

Lehtar-banka ilişkisinde, akreditif bedelinin banka tarafından lehtar ile 

aralarındaki takas veya genel cari hesap sözleşmes/65 gereği hesaba alacak 

·olarak yazılması, akreditifin kural olarak bir nakit ödeme anlaşması sayılması 

sebebiyle çözülmesi gereken geyerlik problemini gündeme geLirmekledir. Sorunu 

kısaca şöyle özetleyebiliriz: Acaba banka, lehtara karşı akreditif dışındaki sair 

ilişkilerine binaen doğan alacaklarını lehtann akreditif alacağı ile takas 

edebilecek midir ? Hesaba geçirilmek suretiyle yapılan bir ödeme takas anlamı 

ta.,ıyacak mıdır ? Daha önemlisi bu ilişkide bir takas yasağı sözkonuım mudur? 

163 Opunan, Borçlar Hukuku C. I., s.223. 

164 Sch4rrer, s.112; Angersbach, s.26~ Hartmann, s.12. 

l tSJ Hukukumuzda, taraflar arasında yapılan cari hesap söıieşmesinin aynı zamanda zımni olarak 
takas imkanım da içerdiği kabul edilmektedir, (BK. mad.115). 



181 

Sorun, doktrin ve mahkemeler uygulamasında oldukça yoğun tartışmalara yol 

aymıştır. Öğreti ve uygulamada ağırlıklı olarak kabul edilen görüşte/66 temel 

işlemin taraflanrun mukavelede akreditif l<lozuna yer vermekle aynı zamanda 

takas edilememezlik konusunda zımni bir anlaşma da yaptıkları ve dolayısıyla 

ödemenin her zaman için nakit olarak yapılması gerektiği sawnulmaktadır. Buna 

göre akreditif işlemini esas itibariyle "belge karşılığı ödeme" prensibi 

belirlemektedir. İlke ile kim dokümanları kabul etmişse, akreditif meblağını da 

ödemek yükümü altında olduğu esası getirilmiştir.167 Sözkonusu bu ilice 

gerçekte sadece lchtara yapılan ödeme ile alakalı olmayıp, akreditifte sözkonusu 

laraf ili11kilerinin bülünü hakkında168 uygulama alanı bulmakladır.169 

Bu görüş taraftarlarının ikinci önemli gerekçesini ise akreditiften doğan alacağın 

devir v~ lemlik. edilebilirliğinin temininin ancak bu şekild~ sağlanabileceği iddiası 

oluşturmaktadır.170 Iluna göre, ADK. mad.48 bük.mil gereği bir akreditif 

devredilemez olarak açılmış bulunsa dahi, bu onun mevcut mer•i hükümler 

doğrultusunda devir ve temlik.ini engellemeyecektir. Dolayısıyl~ bir akreditifin 

166 

167 

Angersbadı, s.t50; Jöıg Gejllo, Pfilendungen in Akkreditive, s.i()(); Reinhard F. von Godln, 
Kommentar zum Handelsgesetzbuch, § 345-365 HGB, 2.Aufl., Berlin 1986, s.618; Sch4nu, 
s.l 12 vd.; Sclı/.ege/bergernlefermehl, N.223, 248 bir önceki basıda ak.si görüş savunulmaktadır. 
SchDnu, hinausgeschobene l.ahlung. ÖBA 36(1988) s.324 vd.; Wessely, N.147 vd.; Graf vo11 
Westphaien, Exportfuıanzierung, s.280.; ZalullEberding;EhT/Jng, N.Ul0,233; Zahn, FS Ritter
hausen, s.258. 

llk talepte ödenmesi gereken garanti ile ilgili olarak; D11MHıbadVDudmVHopt, s.1246; Graf von 
Westphaien, Die Banlcgarımtie, s.151; Schbuu!ner/AvancinJ, Bankvertıiige il s.316. 

SchDnh, bu anlamda zımni bir takas yasağının uluslararası bir öxf ve adet kaidesi olan belge 
W.ıbğl ödeme (Zahlung gegen Dokumente) prensibinin bir ıonucu olduğunu belirtmek"tedir. 
Prensip gereği banka, önceden belgelerin ibrazını müteakiben kaqılığm lchtara vadesinde 
ödeneceği sözünü vemıekt.edir. Bununla lehtara karşı vaki olan takas hakkından da feragat 
etmekte ve lehtar da bu şartl.ar altında belgeleri teslim etmektedir. öte yandan belgeleri ibraz eden 
bizzat lehtmın kendi.sj peğilse takas için mecburi olan alacaklann .katşıhkJılıBı ilkesi de 
gerçekleşmeyecektir. Örneğin, belgeler lehtar tarafindan değilde banka veya alacağı devralan 
üçüncü bir şahıs tarafindan tıuafindan ibraz edilecek oluma, tak.ası kabil alacaklarla ilgili olarak 
karşıhkhhk şartından söz.edilemez [hinausgeschobener Zah1ung, ÔBA 36(1988), s.325 vd.J. 

168 
BGE 78 ll 52 "Zahlung gegen Dokwnente ist der Grundsatz, auf dem das ganze 
Dolcumentenakkreditivgeschaeft beıuht" 

169 BG.E 78 II 42 (Akreditif bankası ile teyit bankası arasında). ; Bwıdesgericht, 18.12.1962 t., ZR 64 
(1965) 219, Nr.145 ve 90 II 302 (Akreditif bankası ile ihbar ve ödeme bankası arasında).; BGE 104 
II 278(Banka ile lehtar ilişkisinde).; BGE 111 Il 80 (Ödenmesi ertelenmiş akreditifte) belge 
karşılığı ödeme ilkesi ve ödemenin her zaman nakit olarak yapılması gerektiği vuıgulanmıştır. 

170 
SchDnh, hinausgeschobene Zahlung, ÖBA 36(1988) s.325,326. 
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açılması ile birlikte aynı zamanda akreditif bankası lehtara, bundan doğacak 

hakkın devir ve temlik edebilirliğini de garanti etmektedir. Anılan sebeple bunun 

DK. mad.124'de sözkonusu olan takastan iptidaen feragat olarak anlaşılması 

gerekir. Bir hakkın devir ve temlik edilebilirliğini kabul etmek aynı zamanda ta· 

kas hakkından feragati de zımnen içerir niteliktedir. 171 Aksini kabulle takasa 

imkan tanınması objektif iyiniyet. ilkesine aykırılık oluşturduğu gibi, aynca açık 

bir "venire contra factum proprium" halini oluşturacaktır. Ancak bu görüş 

taraftarları da takas yasağının sınırsız olmadığını ve öncelikle bunun aksi yönde 

bir anlaşma ile her zaman için sınırlandırılabileceğini kabul etmektedir. 

Buna karşın diğer bir görüş ise~ bankanın lehtara karşı doğan yükümlülüğünün 

aynı zamanda ödemenin lehtara nakit olarak yapılması şartını da içermediğini ve 

bankanın kendi alacakları il~ lehlann akn::dilif Lalebini takas imkaruru haiz 

bulunduğu yönündedir. Özellikle taraflar arasında genel bir cari hesap 

sözlesmesinin bulunması ve takas imkanının da aksine bir sözleşme ile 

engellenmemiş olmaması halinde banka, mevcut meblağları takas edilebildikleri 

oranda hesap-mahsup işlemine tabi tutacaktır.111 Bu halde akreditif alacağı da 

takas edilebilirlik bakımından istisna teşkil etmemektedir.173 Lehtann akreditif 

171 

172 

17J 

Ashnda z.aten bir alacak. takas edilme şartlan itibariyle doğmuşsa, devir ve temlikin bildirilmesi 
yahut yahut rehin hakkmm varhğı tllca.ı;ıı engelleyici nitelikte değildir (Aytn yönele hir karar için 
bkz: BGH 16 Mart 198?,ll ZR 127189uw 198? s.2578,2580). Dolayısıyla bumda yer ıılnn görüş 
ancak, aksine bir anlaşmaya yer verihneden bir akreditifuı açılmış olması ile devir ve temlik im.ka
nının da garanti edildiği. bunun ise takas hakkından feragat anlamına geldiği fikri ile desteklen.irse 
hir anlam1 olacaktır. 

Tribunal de comrnerce de Bruxelles, Urteil vom 18.4. 1987, Revue de droit commercial, 1985, 
729, und Recueil Dalloz Sirey 1986, 216~ Karan Schlnh, hinausgeschobener Zahlung. ÔBA 
]6(1988), ıoı .]2] ele 7.ikretmekteclir. Canarl.t, Rankvertragsrecht, N. l 009; F,igemann/Schflt•tA 
.s.197,198.; Nidsen, Gnındlııgen. s.40 vd.; Lksedu, Die neuere Rechtssprechung, WM 
60,2101212~ Llesecke, Die neuere Recht.sprechung, WM 66,469, Lieseclu, Neuere Theorie und 
Praxis, WM 76,261. Yazar bu görüşünü önemli çekincelerle kabul etmekte ve 
ömeklendirmekt.eclir. Rıma göre clevreciilehılir bir akreditfln açılmış olması veya akreditfin 
açılmasında lehtnnn bedeli üreticiye knrşıhk olarak temin ettiğinin açık olduğu durumlıırda, zımni 
bir takas yasağının bulunduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Garanti ile ilgili olarak bh:RGH, lPRııx l<>R'S, s .1'59.; T.G FranlcfürttMain, 7JP 19R3, s.n22.; 
Melsen, BuB, 5/166J>eter O. ltftUben, Missbmuch von Bıınkgurantien wıd einstweiliger 
Rechtsschutz, Diss., Tübingen 1985, s.49, dipn.89.; Beat Klelner, Bankgarantien, (1979) s.5, 146, 
dipn.26.; Eberhard Goerke, Kollesionsrechtliche Probleme intemationaler Gatantien, Di.ss, 
Kom~tam: 1982, ıoı.47. 

Buna rağmen Canarls, istisnai bir takim hallerle sınırlı olmak üıere takas yasağının kabulünde 
mecburiyet olduğu görtl.şündedir. ömegin, lehtar akreditifi. acarı yahut teyid eden bankanın 
ıoıeçiminde herhangi hir etkiyi ha17. hııhmmamış ve neticede iıoıtemediği ve kenrlismin nonnıı.lde 
beklemediği olngmıüstü bir durumla knrş1lıışnuş ise, bu takdirde takas imkanından feragat 
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meblağı üzerinde serbestce tasarruf etmek hakkının bulunduğu ve dolayısıyla bu 

hakkın takas yoluyla da olsa sınırlandırılamayacağı görüşü, ancak lt:htann 

akreditif amiri ile olan ilişkisi bakımından geçerilidir.1'!4 Anılan bu sebepledir 

ki, akreditif amiri tarafından bankaya alacağın devir ve temlild yolu ile nak

ledilen alacaklar takas yasağının kapsamındadır.175 

Kanaatimizce, akreditif şartının varlığı her Z6llllan ve her ilişki bakımından ta.kas 

yasağını taşımadığı gibi, aynı zamanda bankanın ödeme vaadi de nakit ödemeyi 

kapsayıc~ nitelikte değildir. Aynca takasın sözkonusu olabilmesi için bu yönde 

açık bir sözleşmenin bulunmasını aramak hukuki dayanaktan yoksundur. Bizim 

katıldığımız son görüşe göre, gerçekten lehtann bedel üzerinde serbestçe 

tasarruf etmesi gerektiği kuralı, sadece lehtar-akreditif amiri ilişkisi ile alakalı 

bulunmaktadır .176 
Ôlt: yandan laraflar araHında bir lak.as sö~cşmesi veya cari 

hesap sözleşmesinin varlığı halinde, kanunda yer verilen istinalar ve tarafların 

açıkça kararlaştınmış olmaları dışında asıl olan takas edilebilirliktir(BK. 

mad.118, 124).177 Dolayısıyla, takas yasağının istisnai hallerle sınırlı tutulması 
veya bu konuda açık bir sözleşmese! şartın aranmacıı gerekir. Lehtar, akreditif 

17' 

175 

edilmesi gerektiğini i.tade etmektedir. (Bankvertraege, N. 1009). Bu gö~ü teyid edeI yönde b.kz: 
Heinz&Dieter Assmann. Anfrechnung der Garantiebank mit Oegenforderungen bei 
lnanspruchnahme einer ımılungsgarankie auf erstes Anfordem, IPRax 1986, s.145. 

Alman hul.11lı.-unda, lehtar-akreditif amiri iliş.kisinde temel ili.ş1d lehtara bir defi olarak ileri 
sürülebildiği müddetce o bunu takas imkanini haiz değildir (BGB.390). A"flll şekilde akreditif 
amiri de akreditif süresince tak.as yoluyla lehtan hukuki durumunda bir değişiklik yapamayacaktır. 
Bunun a.n1amı, lehtarın akreditifle. temel ilişkiden ve karşılık ilişkisinden bağınısız bir talep hakkı 
kazandığı ve kendisine bu meyanda defilerin ileri sürül.emiyeceğidir (Ca1ıarU, Bank"Vertragsrecht. 
N.!009,1060). Ancak İsviçre-Türk hukuklannda baklanda defi ileri sürtUebilir alacaklar da karşı 
taraf de.fi hakkını kıı11anma.dığı sürece takas edilebilecektir, Olu:,ltuzn, Borçlar Hukuku I., .s.361. 

Cwuıri.s, Bankvertnı.gııreçht, 1009~ Uüna, AcP.126,304vd.; l'O~ C<WH1Herar, JZ1959,302 vd.; 
Kab/er, s.192 vd.; Llaecke, WM 1976.267; SclıJ.eıdbt!l'ft!l'IHe/O'lfUhl, N.217; Graf wm 
Westplıalm, Expoı:tfinanzierung, s.259 vd; WllU-Wegmann, Störungen im DreieckverbJltnjs 
JuS 1975, 137,142. Kısmen kritik için bkz. E'1n~ FS Ritterhausen. s.267 vd ve Borggreff;, 60 
vd. Ancak, yazar ayıu eserde s.64 ve 268 de ayıu sonuca gelmektedir. BGHZ 28 129,130 vd; 
BGHZ 60 262-264; BGHZ 94,167-173.; Die1rich RJımker, Gmntie Hauf erstes Anfordem" und 
Aufrechnungsbe.fugnis der Garantie, ZGR, 1986, s.339 da. akreditifle ilgili 60, 262,264 deki bu 
karann aynen garanti içinde geçerli o~öunu belirtmektedir. 

176 Aslında aksi görtişO savımanlar zımni bir takas yasağının varbgını temel ilişkinin taratlan 
arasındaki bu ilişkiden yola çıkarak açıklamaktadırlar. ScJı/egelberger/Hefmnehl, N.248, BGH 
60, 264; BGE .t1s. Il 350. 

177 Ayru yönde: BGH 16 Mart 1987, II ZR 127/86 (NJW 1987 s.2578, 2580) 
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meblağını nakit olarak elde etmek istiyorsa, bunu ancak açık bir anlaşma ile 

lc:rnin cdcbilcccktir.178 

Aslında akreditif ve teyit bankalarının akreditif alacakları ile kendi şahsi 

alaca.klanru takas edip cdemiycccklcri sorusuna özelli.klc bir takım hususları 

ayırdederek cevap vermek gerekir. Öncelikle, işleme .katılan ban.kanın sıfatı ihbar 

vey:ı ödeme bankası ıse, zaten bu bankalann takas imkanından 

sözedilemeyecektir. Çünkü bu takdirde BK. mad. 123/1 anlamında tevdi edilen 

bir para sözkonusudur. Aynca zikredeceğimiz şu iki halde de takas yasa.ğının 

bulunduğu açıktır. Bunlardan ilki, lehtann akreditif bankasını akreditifin devri 

veya sırt sırta akreditif açmak tizere yetkilendirmesidir. Bu takdirde lehtar devir 

ve temlik hakkından açıkça feragat etmektedir. Dolayısıyla o, akreditif bankasına 

akreditif alacağı ile kendisinin akredilifın devri ve/veya all bir akrcdililin 

aç1lması ile temellenen iade borcunu (Rembursschuld) takas etmek imkanını da 

sağlamaktadır/79 Aynı şekilde açıkça devredilebilir bir akreditifin açılmış 
olması halinde ise, zımni bir takas yasağının varlığı kabul edilmelidir.180 Oysa 

banka, akreditif şartlarına uygun olmayan belgelerin varlığına rağmen ihtirazi 

kayıtla veya böyle bir kayda yer venneden ödemede bulunacak olursa, lehtara 

bir ôdünç temin etmiş demektir. Neticede akreditif amiri akreditifte vaki 

değişikliği kabul edecek olursa banka bu halde akreditif borcu ile, verdiği ödünç 

dolayısıyla alacaklı olduğu miktarı La.kas c:lmc:k imkanını haiz bulunmaktadır. 

Doktrinde hemen ittifakla takası kabul edilen bir alacak ise, ban.kanın lehtara 

:ıkreditif ilişkisine binaen temin etmiş olduğu alacaklardır. Örneğin, banka 

lehtara, akreditif işlemi ile ilgili olarak bir avans vermişse mevcut avans alacağı 

ile akreditif lehtanna karşı olan akreditif borcunu miktarları oranında takas 

etmek imkanını haiz bulunmaktadır. JBJ 

Sclılegell>ergerm,felırmehl'in takas yasağının bankanın aracılık rolünden 

çıkarılamayacağı görüşüne katılınakla birlikte, akreditifin aynı zamanda nakit 

178 Canaris, Bankvertragsrecht, N.1009; LJuecke. WM 1966, Die neuere Rechtssprechung, 
s.458,459. 

179 BemdStauder, Rechtsfragen beim Unterakkreditiv, AWD 1969, s.385. ~ B. Staudl!1', Übertragung 
vonAnsprüchen,AWD l968,s.46vd. 

lBO Llesecke, Neuere Theorie und Praxis, WM 1976, s.267. 

181 Sclılıtgelbuger!Hefermehl, 

Bankvertragsrecht, N. l 009. 
N.223~ Z ale1ı!Eberd:l11g/Ehrli11g, N.21333~ Caııaris, 
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ödeme ve bunun sonucu olarakta akreditif süresince zımni bir takas yasağını 

içerdiği182 görüşüne katılmak imkanı, yukarıda belirlifon gtm~kçelerle yoktur. 

Du noktada özellikle akreditifin genel banka sözleşmesine dayanmayan, onun 

dışında k:ıp:ılı bir işlem olduğu18J dol:ıyısıyfo işlemin genel bank:ı sözlesmesinin 

dışında tutulması gerektiği görüşü haklı olsa da, müstakil bir akreditif alacağının 

banka -lehtar ilişkisinde takası engeller bir niteliği sözkonusu değildir ve TK. 

mad.91 hükmü kapsamına dahil edilemez. 

Alman Federal Mahkemesi banka garantisi ile ilgili 1988 tarihli bir kararında ilk 

talepte ödeme .ldozunu havi bir ödeme garantisinde, bankanın kendi karşı alacağı 

ile mevcut talebi takas imkanını haiz bulunduğunu ve fakat bunun her ilci 

talebinde mucceliyeti şartına bağlı bulunduğu hükmüne yer vermiştir.184 
Akreditif ala<.:ağırun takası ile de telif edilebile<.:ek bu karara, kanaatimizce 

katılmak imkaru yoktur. 18S Her ne kadar Dorçlar Hukukumuzda takas 

edilebilirliğin ş:ırtlan belirlenirken "her ilci borç mu:ıccel ise .. " şeklinde muğlak 

bir ifadeye yer verilmişse de Türk hukuku açısından da somut olayda karşılıklı 

alacakların muacceliyeti biçiminde anıa.,ılmaması gerekmektedir. Nitekim, 

doktrinde mucceliyet şartının gerçekleşmesi bakımından takas isteyenin 

alacağının istene bilirliği esas alınmaktadır. · r akas isteyenin alacağı muaccel ol-

. duktan sonra, kendi borcunun muaccel ohnası, ancak vade karşı tarafın lehine 

is~ burada önem laşunalüadır. Bu sebeple kanunun ruhu göt. önünde lulularak. 

sadece takas yapmak isteyenin alacağının muaccel olmasını aramak, borcun ise 

ifa edilebilir olmas/86 ile yetinmek doğru olur. 

182 SclıJqelberger/Hefermdıl, N.223. 

l 83 R.amker, ZGR 211986, s.336 dipn.14.; Sdı4n'er, s.113.; Zalın/E/JerdJng/Elırling, N.21333. 

ıu 
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186 

BGHZ, 94(1988), 167-173; Federal mahkemenin bu karan doktrinde olumlu yankı bulmuştur.: 
Ôtneğin RilntUr, takas edilebilirliği alacağın likit olması şartına bağlamaktadır( ZGR 1986, s.332 
vd.). Aynı yönde görttşler için bkz.: Eiseman'/l/Sclf/ltr.e, s. ı 97. ;Klemens Plqer, Aıunerkung zınn 
BGH Urteil v. 22.4.1985-II ZR 180184, JZ 1985, 1001 vd.; Assmann, IPRax 1986, s.144.; 
Rehbeln, JR 1986, s.62; Grafvon Westphalen, Exportfinanzi.erung, s.262. 

Aynı yönde Canarls, Bankvertragsrecht., N.1009; Yazar, bu anlamda bir sınırlamanın ancak temel 
ilişki ile alak.alı olarak düşünülebilec~ özellikle bu ilişkide olmak üzere genel banka sözleşmesi 
içinde her ilci alacağında muacceliyeti şartım aramarun mümkün olmadığını belirtmektedlr. 

Otuuna.n, Borçlar Hukuku C I s.360. 
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2. K ab11l ve iştira yolu iJ.e ödeme 

a) Poliçenin kabulünün anlamı ve özet/ikleri 

Akreditif şartında ödemenin poliçenin banka tarafından kabulü veya iştiraı 

yollarından birisi ile yapılması şartına (ABK. mad.10/83 mad.11) yer verildiği 

takdirde, ibrazda ödeme kayıtlı akreditiften farklı olarak ödemenin şekli yanında 

ifa prosedürü ve sonuçlan değişmekledir. Kabulü öngören ve muhalabı akreditif 

ve/veya teyit bankaları olan bir akreditifle, banka, akreditif şartlarına uygun 

belgelerle birlikte kendi üzerine, bizzat lehta.r187 veya üçüncü bir şahıs 
tarafından çekilen vadeli poliÇey/88• kabul etmek ve vadesinde189 ödemeyi 

yüklenmektedir. 

Bu noktada açıklığa kawşturulınası gereken bir sorun da, poliçenin işleme dahil 

olması ile akreditifin yeni bir soyutluk kazanmış olup olmadığıdır ? Konu ile 

ilgili olarak Anglo-Amerikan hukuk çevresinde; lehtar- banka ile ilişkisinin kabul 

işleminin gerçekleşmesi ile değişik bir boyut kazandığı. lehtann talebini bu 

aşamadan itibaren sadece kıymetli evrak hükümleri ile sınırlı bulunduğu, bu 

sebeple akredilif alacağının senedin kabulü ile sona erdiği değerlendirilmesi 

yapılmaktadır .199 Hukukumuzda böyle bir değerlendirmeye kolayca yer 

verilemez. Zira, mevcut bir borç iliskisi ile ilgili olarak .kıymetli evrak tanzimi tek 

başına ifa olmayıp, ifa yerini tutan bir işlem niteliğindedir191 Ancak, işlem her 

ne kadar ifa olarak değerlendirilmese bile, kıymetli evrak tanzimi ile talebin yeni 

bir soyutluk kazandığı da açıktır. Bize göre, bu tür a.kreditiflerde bankanın 

sorumluluğu akredititin vadesinde değil, poliçe bedeli ödeninceye kadar devam 

etmektedir. Fakat ban.kanın ifaya iliş.kin sorumluluğu, bu aşamadan itibaren 

poliçe hukukuna göre belirlcmecektir. 

187 

188 

Birömek Kurallarda poliçenin lehtanrun kim olacağı düzenlenmemiştir. Ticaret Kanımwnuzun 
kıymetli evraka ilişkin hükılmlerinde bİZ2Bt keşidecinin lehtar olarak yazılmasını engeller bir 
hüküm yoktur. Akreditif uygulamasında bu t1ir poliçelerde çoğu ı.aman bizzat akreditif lehtarı 
veya bankası lehtar olarak yazılmaktadır. 

Kabul akrediti.tlerinde, akreditif vadesine ilaveten aynca birde poliçe vadesine de yer verilmelidir. 

189 Kabul akreditifi daha çok. vadeli olarak satılan malların bedellerinin ödenmesi amacı ile 
kıı.llarulma1..1adıt. Anılan sebeple bu tür poliçelerde vade, görüldüğünden muayyen müddet sonra 
veya ihdas tarihinden itibaren muayyen mllddet sonra vadeli olanık yazıhnaktadır. 

190 Raith, s.137/138. 

191 
RehaPoroy, Kıymetli Evrak Huku.lru Dersleri, 1!.Bası, İstanbul 1989, s.112/!13 
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Kabul akreditiflerinde poliçenin akreditif bankası yerine, akreditif amiri veya 

diğer üçüncü bir şahıs (bir diğer banka) üzerine çekildiği durumlarda, muhatap 

olarak gösterilenler tarafından bunların kabul edilmemesi halinde "kabul", kabul 

edilip de ödenmeme halinde "ödeme", akreditif ve/veya teyit bankalarınca 

taahhüt edilmektedir. Böylece_ aynı zaman lehtara karşı üçüncü şahısların fiili 
taahhfıt edilmektedir. Görüldüğü üzere bu halde de, amir ve/veya teyit bankası 

mezkur poliçeyi kabule alacaktır. Ancak kabul bu takdirde akreditif bankası 

açısından klasik teknik anlamında kullanılmamaktadır. Zira bankanın hukuki 

sorumluluğu, bu takdirde poliçenin muhatabı değil, garanti eden sıfatıyladır.192 
Çünkü, bu halde akredilif bankası sö-~onusu poliçenin muhalap veya 

muhatapların kabulünü sağlamayı üstlenmektedir. Ancak böyle bir kabulün 

sağlanamaması halinde banka, aynı zamanda mevcut senetlerin vadesinde kabul 

veya ödenmesi sorumluluğunuda üstlenmektedir,[ABK. mad.9 a(ili)/83 

mad.lOa(üi)}. Aynı sonuçlar işleme teyit bankasının katılması ile ilgili olarakta 

düzenlenmiştir, [ABK. mad.9 b(ili)/83 mad.10 b(ili)]. Burada en önemli sonuç 

bankanın bizzat kabulünü vermesinden farklı olarak, sorumluluğunun Borçlar 

Hukuku hükümlerine tabi olmasıdır. Ancak her iki halde de bankanın nihai 

sorumluluğu kabul vc:ya kabulü sağlamakla dc:ğil, ilk önce poliçc:nin öderum:si ik: 

birlikte sona ermektedir. 

Poliçenin banka tarafından belgelerle birlikte kabulü ve ü:terine kabulünün 

yazılması durumunda esas itibariyle banka nakit bir ödeme elde etmis değildir. 

Ancak kendisi her zaman için bunu iskonto ettirme193 ve karşılığında nakit para 

temin etmek imkanını haiz bulunmaktadır. Bu tür bir poliçenin lehtar tarafından 

iskonto ettirilmesi salt bir kıymetli evrak işlemidir ve kıymetli evrakı ıskonto yolu 
ile alan banka, onu tanzim edene karşı rücu hakkını haizdir.194. Ancak akreditif 

sözleşmesinde, aynı zamanda bankanın kıymetli evrakı iskontosu bir yükümlülük 

olarak karadaştmJdığı takdirde rücu hakkı otomatik olarak sınır1andınlnuş 

olacaktır.195 

192 Schmer, s.113; Raüh,s.138.; Tekbıalp, § 40, N. 88 (üçüncü kişinin fiilini taahhüt). 

191 Kabul akreditifuıde, poliçeyi kabul eden bankanın aynı .zamanda kabul ettiği bu poliçeyi .iskonto 
etmek zonmluluğu yoktur. 

194 s chlJTrer, s.113. 

195 Raitlı, s.137 vd. 
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b) İştira=iskonto (negatiation)196 yolu ile ödeme 

Akreditü şartında poliçenin kabul yerine, bankaca iştira yoluyla alınması veya 

ciro yoluyla gelen senedin kabulü de öngörülebilir. İştira işleminde kabulden 

farklı olarak, senel lehtar larafından, akr~dilif amiri yahul akr~dilif bankasınca 

gösterilen diğer üçüncü bir şahıs üzerine ç.ekilmektedir.197 İştira akreditfınde, 
akreditif bankası {ABK. mad.9 a(iv] veya teyit bankası [ı\BK. mad.9 b.(iv)], 

görüldüğünde (TK.mad.616) veya görüldüğünden muayyen müddet sonra 

vadede (TK. mad.617) ödenecek bir poliçenin -kesideci/kesidecileri ve/veya 
. . . hib' h mili . 198 h ki 1m k 'th ıyıruyet sa ı a erıne rücu . a an o a sızın (wı out regress )- satın 

alınmasını sağlamayı ve satın alınmadığı takdirde ödemesinil99 mdteselsilen 

taahhüt etmektedir. Ancak kabul akreditifinden farklı olarak burada, poliçeyi 

ödeyecek o1an bu bankalar dışındaki bir bankadır. Fakat iştiram öngörüldüğü 

halde de, lehtann sorumluluğu her halükarda nihai olarak senet bedelinin lehtara 

ödenmesi ile birlikte sona ermektedir. 

Döyle bir durumda aynca ilk ilci tür akreditiften farklı olarak kambiyo hukukuna 

özgü rücu sorunu ortaya çıkınakt:ıdır. Zir:ı ABK. mad. 9 a(iv) ve b(iv) bendi 

hükümleri gereği, iştira ile yükümlü akreditif veya teyit bankalarının senetlerin 

muhatap tarafından ödenmemesi halinde doktimanlan ibraz eden lehtarı takip 

imkanları yoktur. Çünkü lehtar kendisinin kıymetli evrak hükümlerine göre takip 

edilemiyeceği, kendisine rt\cu edilemeyeceği klozu ile (without recourse) 

keşideci sorumluluğunu sınırlamaktadır. TK. mad.591 hükmü gereği, keşideci 

196 
İştira kavramı, 1 O b(ıi) maddesinde, iştiraya yetkili kılman banka tarafindan poliçe/poliçelerin 
ve/veya vesailcin değerinin verihnesi olarak tanımlanmaktadır. Değeri verilmeden vesaikin sadece 
incelenmesi iştira sayılmayacaktır. Uygulamada ise, akxeditif konusu belgelerle ibraz edilen 
görtUdüğünde veya görüldüğünden muayyen müddet sonra vadeli poliçelerin, ödenmemeleri. 
halinde keşidecilere ve/veya iyi niyetli h.amillere rücu edilmemek kaydıyla (aksi de öngörülebilir) 
satın alınması olarak tarumlanmaktadır. Bu tür poliçelerin vadeli olduğu durumlarda ise poliçenin 
"iskonto"sundan söz edilmektedir. 

197 İştira akreditiflerinde poliçenin muhatabı akreditif amiri,. amir banka veya muhabir banka dışında 
bir bankadır. 

198 Buradan anlaşıldığı ılZl!re, akreditif ve teyit bank.alarmın rücu etmeme taahhütleri sadece keşideci 
sıfatı ol.an lehtara karşı değil. bu poliçeyi ciro yoluyla devnılan iyiniyet sahibi bütün hamilleri 
kapsamaktadır. 

199 Tekinalp, ABK. mad.2 ve ABK. mad.9 a. iv ve b. iv fi.kralannda geçen "negotiate" 
kelimesinin kapsadığı anlamla ilgili olarak şu değerlendinneyi yapmaktadır.: n •• bu 
kelime hem .Yetkili bankanın muhatabı olduğu poliçeyi kabul; hemde iskonto ettirmeyi 
tahhüt etmesine rağmen, bunu sağlayamaması halinde muhatabı olmadığı poliçeyi -bu 
borçlar hukuku taahhüdü dolayısıyla- ödemesi anlamına gelmektedir." (§ 40 N 9 ). 
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tarafından bu anlamda muafiyet kaydı yazılmış olsa bile kural olarak, yazılmamış 

addedifoct:klir. lOO Ancak buna rağmt:n lt:htann, Borvlar Hukukundan doğan vt: 

keşideci sorumJuğundan mauf bulunduğuna dair talep hakkı, geçerliliğini 

korumaktadır. Dolayısıyfa kıymetli evrak hukukundan doğan rücu 

sorumluluğunun kaldırılmasının anlamı, dokümanlarda.ki eksiklik sebebi ile rücu 

talebine muhatap olmasını engellemeyecektir. Kaldı ki, ABK. mad.9 hükmfmfm 

düzenleniş gayesi de esas itibariyle tümüyle lehtarin sorumluluğunun 

kaldırmasını amaçlamamaktadır. Netice itibariyle, kıymetli evraka · ilişkin olarak 

doğan rücu hakkı ile dokümanlara bağlı olarak kullanılan rücu hakkı birbirinden 

lamamen bağımsız olup; birinin kullanılması, diğerine engel değildir. Dolayısıyla 

kıymetli evraka dayalı r\lcu hakkından vazgeçildiği halde, belgelerle ilgili olarak 

hata hükümlerine dayanarak, şartların gerçekleşmesi koşulu ile rücu talebinde 

bulunulabilecektir. Ancak, böyle bir imkanın kullanılmış olınas~ kıymetli evrakla 

birlikte doğan soyut. borcu etkileyecek nitelikte değildir.201 

Aynca~ iştiraın yetkili ödeme bankası veya akreditif ve teyit bankası dışında.ki 

bankaların aracılığı ile gerçekleştirilmesi durumunda, bunların kambiyo hukuku 

hükümlerine binaen leh tan takip etmelerine de bir engel bulunmamaktadır. 262 

Zira ABK. mad. 9 a(iv), b(iv) hükümlerinde· müracaat hakkının yokluğu sadece 

akreditif bankası ve teyit bankası ile alakah olarak düzenlenmiştir. Nitekim 

uluslararsı ticarc:L odası da bu tc:amülü tc:yit c:tmiş bulunmaktadır. 203 

Aynı şekilde, özellikle Amerikan hukukunda uygulama alan bulan "Letter of 

Cn::dil", diğer bir ifade ile serbest iştiraı öngören alm:ditillerde de muayyen bir 

ödeme yeri şartından vazgeçilmekte ve poliçenin akreditif veya teyit bankasına 

veya üçüncii bir b~n.k.aya yahut banka olmayan üçüncü bir şahıs üzerine 

çekilebilmesi imkanı tanınmaktadır. Bu nedenle sözkonusu poliçe, lehtar tara

fından istediği .kimseye iştira amacıyla sunulabilecektir. Dolayısıyla, hu dunıında 

poliçeyi kendi arzusu ile iştiraya alan banka, gerek kambiyo hukuku ve gerekse 

ıoo Ancak, rücu yasağına tabi bu ban.kalann taraflar arasındaki akdi ilişkiye istinaden rücu haklanru 
\.."Ullarunalanna biI engel bulunmamakiadır. 

201 Za/ın/Eberding/Ehrlich, N.2/349. 

ıoı 

203 

Amir veya teyit bankasının diğer bir ülkedeki şubelerininde rücu edemeyecek bankalar 
kapsamında sayılması gerekir. özellikle ABK. mad.2 sonda yer alan (bu dfiZenleme 1993 
revizyonu ile getin1miştir),bir bankarun farklı ülkelerdeki şubeleri diğer banlca sayılır" düz.enlemesi 
buna engel değildir. 

IHK-Dokument Nr.470, s.300. 
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belgelerden kaynaklanan rücu hakkını haiz bulunmaktadır. 204 Diğer bir ifade 

ile, muhabir banka, işl"me hangi sıfatla katılırsa katılsın akre<litifı leyit etmediği 

takdirde rücu etmek kaydı ile poliçeyi iştira etmektedir. Ancak akreditifin 

muhabir banka gişelerinde kullandınlması durumunda, amir banka adına hareket 

eden bu bankanın, teyidini vermemiş olsa da, poliçe bedelinin ödenmemesi 

halinde lehtara karşı rücu hak.kını lmllanamaması gerekir. 265 

m. Ödenmesi Ertelenmiş Akreditifle İfaya İlişkin Özellikler 

J. Ertelenmi.ı iJdemenin anlamı 

Uluslararası licarelle bank.acılık. uygulamasının gelişı.irdiği bir müessese206 olan 

ödenmesi ertelenmiş akreditif işlemi ile normal bir akreditif arasında, hukuki 

nitelikleri itibariyle önemli bir fark bulunmamaktadır. Fakat burada, belgelerin 

ibrazında (Zahlung gegen Dokurnente) ve aynı zamanda karşılıklı (Zug-um-Zug) 

ödeme prensibi değişmekte ve onun yerine belgelerin vadesinde ibrazı, ancak 

ödemenin daha sonra.ki bir tarihte (Zahlung spater gegen Dokurnente jetzt)207 

204 

205 

Eisemamı/Schlltze, s.147.; Nielse11, FS Wemer, S.586,589.; ZaJmlEbenJi11g/Elırüclı, 
N.2/349. 

Tıutuıy, Uluslararası Kurallar, s.59. 

206 
Öderunesi ertelenmiş akreditif L950'li yıllarda Çin Hindistaru ile yapılan ticaretre geliştirilmiş bir 
müessesedir. Bu konuda bkz: Stauder, hinausgeschobene 2',ahlung, FS F. Schnitzer, s.435. 

207 Ödenmesi ertelenmiş akl:editifte vade, muayyen bir tarih olarak kararlaş1ınlmakia veya belgelerin 
ibra.zindan yahut malların yüklenmesinden bir süre soma veyahut belgelerin tanzim tarihinden 
sonraki bir tarih olarak belirlenmektedir. Ancak.. bu vadenin açıkça akreditif şartlarından 
çıkartılması gerekmektedir. örneğin, "Konişmento ~den 90 gün sonra ödeİımek üzere .. " gibi. 
Bıına karşıhk, başlangıcı muayyen olmayan veya yorum yolu ile bir çıkarsamarun zorunlu oldugu 
durumlarda, bu anlamda bir akreditifin kabul edilmemesi gerekir. örneğin, "Mallann gümrük 
vergilerinin ödenmesinden 90 gün sonra .. " vb. örnekler Guggenheiln tarafi.ndan s.186, dipn.81 de 
zikredilmektedir. Aynca bkz. Dirk Plagemann, Rechtsprobleme bei der Aırestierung des 
Auszahlungsanspruches am. einem Defetted Payment Akkreditiv, RIW 1987, s.28. 
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yapılması kuralı cari olmaktadır. 20B, 209 Ancak ödenmesi ertelenmiş akreditif, 

t:sası itibariyle bir ödeme biçimi değildir. Burada da ödeme nakil, pofü;enin 

kabulü veya iştiraı yollarından biri ile gerçekleştirilmektedir. 210 

Ödc:nmc:si c:rtc:lcmrniş akrc:ditifın amacı c:sas itibariyle: iktisadi olup, bununla 

alıcıya satım bedelini fınanse etmek imkanı sağlanrnak1a, diğer bir ifade ile kredi 

temin edilmektedir. 211 Bunun dışında aynca ahcıya m..ılann incelenmesini 

temin ve ödemenin reddi imkanı sağlanmış değildir.212 Dolayısıyla kural olarak, 

burada. da akreditifin temel ve karşılık ilişkilerinden ayn soyut bir işlem olması 

prensibi değişmemektedir. Ancak diğer akreditif türlerinden farklı olarak lehtar, 

öncelikle elindeki belgeleri bankaya teslim etmekte ancak karşılığında anında 

(Zug-um-Zug) bir bedel temin edememesi dolayısıyla akreditifin sağladığı kredi 

güvencesini ik.lisadi anlamda büyük ölçüde kaybelmeki.edir. Lehlar açısından asıl 

riziko teşkil eden husus ise, alıcının mallan aldıktan sonraki bir tarihte akreditif 

bedeli üzerinde ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir yollanndan biri ile bedelin 

lehtara ödenmesini engelleme imkanını kazanmış olmasıdır. 213 Anılan bu 

problemler yanında ödenmesi ertelenmiş akreditifle ilgili özellikli bir sonın ise 

ı .d 214 d d - ı1 . k . 1 . . 215 Iili"ğin :ı: .. kin uygu ama a va e en once yap an ıs onto ış emının geçer e llLi 

208 Burada 6zellikle akrediti.tin vadesi ile ôdemenin vadesinin kesinlikle birbirinden aynJrnasi gere.kir. 
KnnıJ olarak akre<titif şartında yer verilen vade (verfalldatıım) al<Te<titifin va~ini belirler ve hu 
süre içerisinde~ ııkreditif konusu belgeler ödeme, kabul, iştira veyu ciro işlemi için bıınkııya ibraz 
edilmelidir. Bundan 1Br.klı olarak ertelenmiş vade .ise belgelerin ibrazından sonra lehtann ödemeyi 
talep edebileceği süreyi göstennektedir. Burada da, belgeler önceden ibraz edilebilecek ancak 
ödemeyi talep ve ödemenin temini ancak vadeden sonra mii.mlcün olacaktır. 

209 ScJılJnk, hinausgeschobene Zahlung, ÔBA 36, s.313. 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

Schllner, s. ı 13. 

Guggenhebn, s.186. 

RGE 100 JT 150 "Ödenmesi ertelenmiş al<Teditif ile, akreditifi ödeme 1ruihine kadar mallann 
kontrol edilmesine imknn tınunak. ve bunhuın nnlıışma şn:rt:lıuınn. uygun olmaması durumunda. 
lehtara ödeme yapılmaması yönünde bir talimatın verilmesi amaçlarunamıştır." 

Plagemann, Rechtııprohleme, RTW 19R7, s.2R 

BGE 100 II 145 vd.; BGH Urteil vorn 16.3.1987-II ZR 127186, RIW 1987, s. 705 vd. 

Kıymetli evraka hağlanan alacaklar çoğımlnkla vadeden önce iskontoya alınmakta ve hu w.ellikle 
bıı.nkactlık uygulamasında. "iskonto işlemleri"(Diskontgeschaeft) başlığı altında. ayn bir işlem 
grubunu oluştuanaktadır. Ancak. hukuki olarak iskonto kavnınıı daha geniş bir anlamı ifade 
etmektedir. Zira bum.utla sadece bono, poliçe, çek gibi kıymetli evrak değil, aynı zamanda senede 
bağlanmamış alacııklann vı:ı.deden önce alım ve satımı da lca.'Üedilmektedir. fskonto işlemi ile 
a.lncaklı çoğunlukln rnllllyyen b.ir na.kit temin.illl ıırnııç.lıımaktndır. 1\ncak borçlu tnrııfından 
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olarak doğmuştur. Acaba akreditif bankası/muhabir banka ödenmesi ertelenmiş 

akn:dilifin varlığına rağrmm lehlara vadeden önce ifa imkanını haiz midir ? Şayel 

mümkün olacaksa böyle bir ödemenin hukuki sonuçlan nedir ve doğabilecek 

riziko kimin üzerindedir ? 

2 Vutletlen ünce yupılun ödemenin geçerüliği sor11n11 

a) Doktrinde ve yargı kararlarında durum 

Konu farklı hukuk çevrelerinde değişik şekillerde değerlendirilmektedir. 

Vadeden önce yapılan ödemenin geçerliliği Fransız hukukunda, gerek 

doktrin216 ve: gc:rek mahkeme: kararlannda217 açıkc;a reddedilmc:ktc:dir. Cour 

d'Appel 30.4.1985 tarihli kararında öde~esi ertelenmiş bir akreditifin açılması 

durumunda bankanın akredituın ifa.sı zımnında lehtara herhangi bir ödemede 

bulanamayacağı sonucuna varmıştır. Ancak buna rağmen banka vadeden önce 

bir ödemede bulunacak olursa, yapılan bu ödemenin akreditif işlemi ile 

doğrudan bir ilişkisi olmayacaktır. Hukuki olarak bunun bankanın lehtara 

akreditif işleminden bağımsız bir kredi temini olarak değerlendirilmesi gerekir. 

Aynı şekilde Alman Federal Mahkemesi de bir karannda218 işlem konusu 

216 

gerçekleştirilen bir iskonto ile borçlu, vadesinden önce borclUlu ödemektedir. Bu ıınlmnda bir 
kavrama BK.m.80 de yer verilmiş ve vadeden önce yapılan ödeme halinde iskonto işlemi- ki 
bmada kastedilen vadeye kadar olan mizdir- yasaklanmış bulıınmaktadır. 

R»·es-Lange Jean-Loub, Lıı Revue Banque 1985, s.966; Stouffe/J,J. Lıı Semmne Juridique, Ed. 
G, Nr.28, II-Juri.sprudence(l987) Nr.20829. Her iki yazarın görüsünüde Eberth, Deferred
Payment-Akkreditiv in der jüngsten französischen Rechtsprechung, RIW 198ô, s.348 de 
7.İl<relmekte ve değerlendimıekted1r. 

217 Cour d'Appel Paris,30.4.1985 "·e Cour d'Appel Paris 28.5.1985, Recueil Dalloz, Sirey 1986,s.195 
vd. Her iki kararda Eberth, s.347 vd. ve Schönle, hlıuıusgeschobener Zahlwıg, ÔBA 36, 
ıı .116)17)22 rle aynntıh olarak 7.ikredilmiş ve değerlencfüilmiş bııhınmakt.adır. 

218 BGH,16.3.1987-II ZR 127/86, NJW 1987, s.2578~ Karara katılır yönde, Canaris, 
Bankvertragsrecht, N.955 . ~ Sclıatıe, Entscheidungen zum Wırtschaftsrecht, 1987, s.1005.; 
Pla.gemann, Anmerkung 7.ll RGH-lJrt.eil v. 163.1987, RTW 19R7, ~ .948 vd. Farklı hir görü., için 
bkz.: Horn, Intemn.ti.onnl.e Zııhlungen un.ci i\kkredi.tive, s.17.~ Eberth, VlM 1984 Sonderbeilage 
Nr.4. s.8; Sclıö11le, h.irumsgeschobener Zahlung, ÖBA 36, s.321 ,322.; St<llllkr, h.inausgeschobene 
Zahlung, FS. F. Schnitzer, s.447. Schinnerrer/Avandnl, s. l Ol . Ancak yazarın değerlendimıesi bu 
noktada çok açık değilrlir. 

Ancak Federal Mahkemenin kararında gerçekte nihai sonuç aksi yöndedir. Diğer bir ifade ile 
somut olayda önceden kredi teminin ri.zokusu ödemede bulwıan banka fi.Zerine bırakılmamıştır. 
7jra karam konu olan olaycla akreditifşart.lanna uygıın belgeler ihrn.7. eci.ilmemesme rağmen hunlar 
inceleme neticesinde ABK.16 d hükmüne uygun olnrak bankanın tıısamıfuna ham tutulmadığı 
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poliçenin iskontosunu akreditiften bağımsız bir kredi temini olarak kabul etmek

le ve: muhabir bankanın akreditif bankasından iade: lalc:bi hakkını haiz 

bulunmadığı sonucuna varma.ktadır.219 

Sorun, İısvivre Federal Mahkemesi Larafından olumlu cevaplandınlmı,lır.226 

Mahkeme kararında, ödenmesi ertelenmit akreditifte de normal bir akreditifin 

klasik fonksiyonfaruun aynen devam ettiği ve bankanın vadeden önce ödemede 

bulunmak konusunda yetkili bulunduğunu savunmaktadır. Bu durumda bankanın 

önceki tarihli ödemesine rağmen, akreditif amiri tarafından karşılık bankaya ilk 
önce ertelenmiş vadede temin edilecektir.221 Aynca genel hük11mlere göre, aksi 

sözleşmenin lafzından veya mahiyetinden veya halin icabından anlaşılmadıkça 

vadeden önce yapılan ifa geçerli bulunmaktadır. Dolayısıyla bedelin ifası 

durumunda banka lehta.ra muayycm bir kcc:-di temin c:tmc:yip, biaat kendi 

borcunu ödemektedir. 222 İsviçre doktrininde St1111do, lehtann talebinin hakkın 
kötüye kullanılması olasılığım taşıdığı bir nokta<!A, bankanın exceptio doli defini 

kullanmak yükfimünün bulunması sebebiyle vadeden önce ödemenin 

geçerliliğinin de tartv;ılabileceğini belirtmektedir. 

219 

22fJ 

gıbi ona iade de edilmemiştir. Federal mahkeme haklı olarak burada bankanın ifil yükümlüsü 
olduğu sonucuna varmıştır. 

Konu ile ilgili değerlenclimıesinde Plagemann, "Şayet vadeden Cince yapılan ödeme banka 
açısından onu sonnnluluktan kıırtmır bir nitelikte kabul edilmiş olsaydı., bununla,. akreditif 
amirinin elinden hakkını ihtiyati tedbir, ihtiyati. haciz vb. nitelikteki tedbirlerle korumak imkanı 
ahrunış olurdu. Şayet ödenmesi ertelenmiş akreditifle vadeden önce yapılan ödeme hukuka 
uygun olarak kabul edilse idi hilekar ve düı.enbaz bir lehtara gayet kolay meblagı tahsil etmek ve 
akreditif amirini de uluslararası ticaretin malum mrluklan ile başbaşa bırakmak olurdu." 
değetlendirmesiniyapmalctadJr. (Rechtsprobleme. RIW 1987. s.27.29). 

BGE J()()/1974 lI 145 vd. Olayda Panamah bir ithalatçı Hongkong'da Uç milyon Frank değerinde 
Çin el işlemesi (chinesische Stickerein) ısmarladı Satını bedelinin temini olarak.ta birden fuzla 
İtalya ve İsviçre bankası dönülemez nitelikte akreditifi, yOk belgelerinin tanzmıi tarihinden itibaren 
90 günlük bir vadeyi ihtiv.a eder şekilde açtldı. Ancak iluacatçı dçğru belgelerle ve f3kat değersiz 
mallan gönderdi. Akreditif bankası akreditif alacağmı iskonto ederek mevcut belgeleri ithalatçıya 
ulaştırdı. Mallann incelenmesi neticesinde bunların hatalı veya ilgisiz mallat olduğu tespit edildi. 
Acaba banka böyle bir ödemede bulunmak h.akkmı haiz miydi ? 

221 Kararda aynca öderunesi ertelenmiş ak:reditften amacın mallann kontrolünü sağlama olmachğı 
vurgulanarak,. akreditif amirin bunu kontrol belgesinin ibrazını istemek yahut ödemenin mallann 
alınmasından sonra yapılacağı. şeklinde bir klozla sağlayabileceği belirtilmektedir. 

222 Ayru yönde; OLG Frankfurt a.M., 23.3.1981, WM 1981, s.446 .. kararda; belgelerin akreditif 
bankasınca kabul edildiği ve temel işlemin icrası konusunda hiçbir şüphenin bulunmadığı bir 
noktada. teyit bankasının önceden avans temin etmesinin riskinin hiçbir zaman bu banka üzerinde 
olmayacağı bClirt:ilmektedit. Ancak burada avans teminin hul.."Uki niteliğinin ne olduğu konusunda 
aynca bir açıklamaya yer verlimemektedir. 
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b) Değerlendirme 

aa) Kural olarak vadeden önce ifaya hukuki bir engel yoktur 

Fransız ve Alman mahkemelerinin vadeden önce yapılan ödemeyi genel olarak, 

rizikosu banka üzerinde olan bir avans veya kredi temini olarak nitelendiren 

görüşlerine katılmak imkanı yoktur. Bunu öncelikle ödenmesi ertelenmiş 

akreditifin kullanılmasındaki gayeden çıkartmak mümkündür. Ödenmesi er

telenmiş akreditifin açılması ile birlikte esas itibariyle ithalatcıya kredi temin 

edilmekte ve böylece o peşin ödemenin gtiçlUğünden kurtulmaktadır. Ancak 

bununla ertelenmiş vadeye kadar olan devrede lehtann kötüniyetli talebinin 

engellenmesi yahul akredilif amirine kaqı lemel ilişkiden doğan delileri 

kullanmak imkanını sağlamak değildir 22·l Aynca vadeden önce yapılan ifa, 

akreditif amirine daha önceki kararlaştırmanın aksine herhangi bir yük teşkil 

eder nitelikte değildir. Zira banka tarafından yapılan önceki tarihli ödemeye 

rağmen, leht.ar tarafından yapılacak nihai ödeme netice itibariyle ödemeye ilişkin 

vadede gerçekleştirilecektir. 

Nitekim twiçre Federal Mahkemesi yukarıda yer verilen karannda124 haklı 

olarak, ertelenmiş vadeye rağmen, banka açısından ifa edilebilir bir borç 

sözkonusu olduğUnu ve vadeden önce gerçekleştirilen ödemede işlemin itina ile 

ifa edilmesi yükümüne aykırılık teşkil eder bir husus bulunmadığı sonucuna 

varmıştır. 125 Gervekk aksine bir sözleşme olmadığı veya akdin mahiyetindcm· 

yahut halin icabından iki tarafın aksini kasdettikleri anlaşılmadığı takdirde borçlu 

borcunu vndesinden önce ifa edebilecektir (BK. 80). Ayrıca akreditif şartına 

uygun belgeler ibraz edildiği sürece bankanın lehtarın vaki olabilecek hileli 

istemini hesaplamak mecburiyeti de yoktur. 

Kanaatimizce, vadeden,. önce gerçekleştirilen ifanın niteliği ve sonuçlarının 

belirlenmesinde global bir riziko havalesi yerine, problemin, işleme katılan 

223 Eberth, 1983 Revision,. s.7,8 

214 BGE 100 II 145 vd. 

Ayru yönde ve karan olumlu değerlendiren görüşler için bkz: Eberth, Revision von 1983 der 
ERG,s.7,özellikle dipn.48~ R. Eberth/ E.P. Ellinger, Deferred Payment Credits, Journal of 
Maritime Law and Commerce 14(1983). s.387 vd. ~ Horu, lntemationale Zahlungen und 
Akk:reditiv, s . 9,1 7~ Stauder, Das Dokumentenakkreditiv, s.433,451 vd. 
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bankaların sıfatları ve işlemin tarafları arasındaki ilişkilerin hukuki niteliklerinin 

göz önünd~ bulundurularak dt:ğ~rlendirilmt:si g~rekir. Şayt:t muhabir bankanın 

sıfatı avis yahut ödeme bankası ise ve özellikle vadeden önce ödeyebilme 

yetkiside kendilerine verilmemişse, bu bankalar iskonto yahut ödeme işlemi 

neticesinde lehtarla, rizikosu ve diğer sonuçlan kendi iizerinde olan bir kredi 

ilişkisi içine girmiş demektir. Bu takdirde lehtarın hileli tutumu ödeme veya is

konto işleminden sonra ve fakat akreditif alacağının vadesinden önce anlaşılacak 

olursa akreditif bankasının veya amirin, bu bankalara karşı masratları ödçmek 

yükümlülükleri de yoktur.226 Muhabir banka akreditif işlemine avis yahut 

ödeme bankası sıfalı ile kabldığı durumlarda., akredilif amiri ile doğrudan biI hu

kuki ilişki içerisinde olmayıp ifa yardımcısı durumundadırlar. Döyle bir sta«ide 

vadeden önce ya.pdan ödemede iki husus düşünülebilir. Şöyle ki, muhabir banka 

ya dolaylı vekalet hükümlerine binaen bu ödemeyi yapmıştır yahut kendi adına 

leh tara bir kredi temin etmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, teyid bankası sı

fatı olmayan muhabir bankanın ifada bulunabilmesi ve Iehtann da bu ifayı talep 

edebilmesi için, bu konuda bank.aya açıkça bir yetkinin verilmiş olması gerekir. 

Muhabir bankanın akreditif işlemine teyid bankası sıfatı ile katıldığı durumda 

banka aynı zamanda bağımsız olarak ve vadesinden önce akreditüllı teyidi ile 

· doğan borcu, aksi açık bir anlaşma ile yasaklanmanuş olmak kaydı ile ifa etmek 

y<:tkisini dt: hail bulunmaktadır. 227 Bankanın bu sıfatla akrc::ditif bedc::lini 

önceden iskonto228 yahut sair bir yolla ifasında veya bir .m.il1ar avans 

temininde, yukarıda belirtilen gerekçeler ışığında işlemin niteliğine aykırı bir 

durum sözkonusu değildir.229 Aynca akreditif bankası, muhabir bankanın 

226 

227 

RGH 16.'.\.1987-ll 7.R 1271R6'=NJW 1987,2'i78,2580 ve ö7.ellilcle OLG Fmnlcfıırt a.M., 25 Mart 
1986, RIW 1986,905 vd.; Sch6nk, hiruıı.ısgeschobene Zııhlung, ÖBA 36(1988), s.320. 

Sonucun hukuki gerekçesini öncelikle bankalar arasındaki iç ilişki ve bankalarla lehtar arasındaki 
ilişkinin hukuki niteliği hetirler. Al<Teditifamiri ile akreditifhankrul1 ve al<Tedltifhanlca.<11 ile muhabir 
bankn ıırasındnk:i ilişkinin niteliği temelde vekalettir. (BK. rnad.39012.401/1) Taroflıı:r anısında 
masrafların iadesi yükümü bu çerçevede değerlendirilecektir. 

RGF. 100 TT 145, 152.; Jean StouJJl.et, T .a. Semaine Juridiqııe, F.d.G,Nr.2R,TT-JtıriRpnıdence (1987) 
Nt.20829, tam aksine yani iskontonun sözkomısu olııbihnesi i.çin tnro.flıır anısında. bit mı.lıışmo.nın 
~'al'hğını aramaktadır, (Görüş ScltiJnl.e, hinausgeschobener Zahlung, ÖBA 36(1988), s.321, din.30 
ve Eberth, Deferred-Payment-Alckreditive, RIW, 1986, s.347 vd. amlıruş ve tenkit edilmiş 
hıılıımılmaktadır. 

228 Guggenheim, s.188. 

229 Sch/Jnle, hinam;ıg~chohene 7.ahlung, ÖRA ::\6(198R), s.322. Ru takdirde hankanm al<Tecfüif 
meb.lıığıru önceden ödeme.slne herhnngi bir engel yoktur, .fukat vadesinde ancak rnasr:ıf talebinde 
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teyidine im.kan sağlamakla, diğer akreditiflerde olduğu şekilde vadesi ertelenmis 

bir akn:ditifle de, yükümü kendisinde olmak ü:tere önceden ödemede bulunma 

imkanı tanımaktadır. Aksini kabul dökumanlann ibrazı şartına bağlı soyut ödeme 

v:ıadi fikrine aykırılık teşk.il edecektir. 

bb) ''Exceptio doli" varsayımı önce<lc:n ifaya cmgc:l değildir 

Doktrin ve mahkeme kararlarında kabul edildiği tlzere; lehtann talebinin hakkın 

kötüye kullanılması halini oluşturması ve bunun likit delillerle isbat edilmesi 

durumda, banka bu def'ü kullanmak konusunda hak sahibi ve akreditif amiri ile 

aralarındaki hukuki ilişki gereği' yükümlü bulunmaktadır. :ZJO Ancak, böyle bir 

k~~inliğin olmadığı bit a~amada, banka bedeli etlelenmiıt vadeden önce 

ödemeseydi bu defiyi k-ullanmak zorunda olacaktı iddası önceden ödemeyi 

engelleyici nitelikte değildir. 

Kanaatimizce burada iki hususun ayırdedilmesi gerekir. Lchtann talebinin bir 

h:ıkkın kötüye kulfarulması halini oluşturduğu hususu iskonto işleminden önce 

likit delillerle sabit bulunmakta ise, iskonto yapılamıyacaktır. Eğer hakkın kötüye 

kullanılması hali iskonto işleminden sonra ve fakat vadeden önce isbat edilecek 

olursa bankarun masraftan istemesi ve iade talebinde bulunmasına engel 

bulunmamaktadır. Ödenmesi ertelenmiş akreditifın varlığı buna engel teşkil eder 

nitelikte değildir. Diğer bir ifade ile akreditif bankasının, bu aşamada lehtann 

hakkın kötüye kullanılmasını oluşturan hileli davtamşlannı hesaba kalmak 

zorunluluğu yoktur. Ilu sebeple bankanın, akreditif amirinin güvenilir bir şahısla 

akit yaptığına. inanmak ve güvenmeye hakkı vardır. Aksini kabul ile banka 

lehtann hileli davranışını varsayımsal olarak gözönünde bulundurmak 

mecburiyeti olsa idi, akreditife hakim ilkelerin çoğunlukla kullanılmaması sonucu 

ortaya çıkardı. Aynca, aksine bir anlaşma olmadığı sOrece güven prensibi .gereği 

banakanın vadeden 'önce ôdeme yapmasını engeller bir h'Okümde 

bulunmamaktadır.2.11. 

bulunabilecektir. Aksi görüş için bk:z: Jean StoujJl.et, La Semaine Juridique 1987, Nr.28, " 
Observations" Nr.20829 (Yaz.mm. bu görüşünü Sch/Jnl.e, aynı makale de s .321, dipn.29 da 
ıikiedilmistir. 

BGE 100 II 1.51; BGH WM 1958, 696; Gautschi, Berner Kommentar, Art.407 N.18 vd.; Aynca 
bkz. § 11. III. 

231 Ayru yönde, BGE 100 II l51/l5I. 
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Anılan sebeple gerek doktrin2J.Z ve gerek mahkemeler uygulamasında233 öde

mesi erlelcmmiş akredilifte bankanın lehtann ödeme talebini önceden iskonto 

edebileceği kabuJ edilmektedir. Aynca bankanın itina ytlkümil ve akreditif 

Dm.irinin talimoıtJanru toıkip etmek yükümüniln, aynı umanda lehtann talebinin 

hakkın kötüye kullanılması _halini oluşturduğunu önceden hesaba katmak 

mecburiyetini de kapsamadığı kabul edilen bur husustur. Kaldı ki, vadenin 

ertelenmesinden amaç akreditif amirinin lehtann hakkın kötüye kullanılmasını 

oluşturan davranışlardan korunması değildir. Dolayısıyla, gerek akreditif ve 

gerek teyid bank.alan lehtann hileli işlemlerini hesaba katmak mecburiyetinde 
değildir. 234 

Netice itibariyle ödenmesi ertelenmiş bir akredirifte, akreditif amirinin 

dokunulmaması gcm:kcm hukuki yaran, ödenmesi ertefonmİ.f akreditilfo 

amaçlanan kredi teminidir. Ertelenmiş bir vadeden önce bedelin banka 

t;mıfından kaqılanması hıtlinde ise ilieditif amirinin bu anfamdoıki çıkan 

zedelenmiş değildir. Bunun dışında bu tür akreditife bir anlam tanınması imkanı 

yoktur. Ödenmesi ertelenmiş akreditifle aynca ve özellikle leh tara akreditif 

konusu mallan incelemek ve neticesinde hukuki himaye yollarına başvurmasını 

temin etmesi kesinlikle amaçlanmış değildir. Hunun kabulti açıca bağımsızlık 

ilkesi ve. sair akreditif prensiplerine aykınlık teşkil edecektir .. 235 

232 c,üggenJıelm, s.1891190.; StaudeT, lrinausgesclıobene l.ah.lung, FS F. ScJınitzer, s.45l, 4.52.; Aksi 
görüş, Canarls, Bankvertragsrecht, N.955. 

233 OLG Fmnk.furt., WM 1981, ı.445 vd:, BGE ıoo u l51. 

234 BGE 100 il 145,151. Ayru yönde Guggenheim., s.188 vd.; Gutıwiller, Die neuen Richtlinien,. 
SAG 57(1985), s.27~ Schinnerrer/AvOJıcinJ, Bankvertıiige III,.s.48. 

235 Gııggenheim, s.188, dipn.93. t.- --~ .... .• 
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Beşinci Bölü.m 

İFA ENGELLERİ 

§11 LEHTARIN ÔDE.ME TALEBİNE KARŞI DEF1 VE İTİRAZLAR 

I. Soyutluk ilkesi: Anlamı, Hukuki Dayanağı ve İlke Uyannca Defilerin 

Sınırlandınlması Prensibi 

I. Kavram 

Akreditifin açılması ve/veya teyidi ile banka lehtara karşı mDŞterisi tarafından veri

len vekalete binaen ve fakat bundan bağımsız nitelikte bir ödeme yOldmılilltjfl 

altına girer. Akreditif amiri de lehtara temel ilişki olarak isimlendirdiğimiz bir bir 

borçlar hukuku sözleşmesi ile bağlı bulunmaktadır. Akreditif ilişkisini, özellikle 

lehtann hukuki durumunu, esas itibariyle bu iki işlemin gerçek akreditifi oluşturan 

ödeme ilişkisinden bağımsız ohnası (Nichtakzessorietlt). diğer bir ifade ile soyutluk 

ilkesi (Prin.zip der Abstraktheit) belirlemektedir. 1 

Soyutluk çok anlamlı bir kavram olup esasta bir kıymetli evrak teorisi olarak 

gelişmiştir. Kavram öncelikle senede bağlı hakkın varlığının ona temel teşkil eden, 

onun sebebini oluşluran ilişkiden bağımsız olmasını ifade çder. İkinci olarakla 

senede bağlanmış, daha dopu yazıya döktılmDş hakkın muayyen bir akit tipiyle 

İsviçre-Türk hukuklarında maddi anlamda soyut borç vaadinin bulunmamasından hareketle 
ilkeyi Tekinalp, "bağımsızlık ilkesia olarak adlandırmaktadır. § 40 N.95 vd.~ Kavramın 
anlamı ile garanti ve . akreditif ilişkisindeki görüniimtı konUSlll1da aynca bkz. Kl.Gner. 
Bankgarantie, N.5.06 vd., 7.01 vd. Buradaki borcun soyut ve bağımsız niteliği açık 
olmamakla birlikte bazı Yargıtay kararlannda da vurgulanmıştır.: • .. teyitli bir akreditif ise, 
akreditifi açan banka ... satıcıya karşı akreditifte gösterilen şartlar altında. ... panyı ödemeyi 
kendi adına da borçlanır ve bunu üçüncü kişiye (yani satıcıya) açıkça bildirir. Şayet 
akreditifi. açan bankanın satıcının bulunduğu ülkede şubesi yoksa, o zaman bu borçlanma 
bildirimini muhabir banka yapar ve yine muhabir banka bu bildirim dolayısıyla aynca borç 
altına girer",(HGK. 4.11.1964, E.942, K.637, Akyaz;an, s.151. 152).; • .. Akreditifin teyid 
edilmesi halinde muhabir banka, bu teyit nedeni ile akreditif alacaklııunın (satıcının) 
borçlusu durumuna girer. Başka bir deyişle muhabir banka ile ihracatçı arasında. akreditif 
bankası ile olan ilişkilerin dışında ayn bir borç ilişkisi doğmuş olur. Bu borç taahhüdü 
Borçlar Kanununun 17. maddesi hükmü.ne uyan illetten mücerret bir borç ikran 
niteliğindedir."(11. HD. 10.2.1977 t ve B.76/5881, K. 111558, YKD 1978, s.1319 
vd.=Ytı.tsd, s.12fJ). 
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tanımlanamaması (Typuslosigkeit), atipik bir akit olınası anlamındadır. Bu iki 

karekler bazen bir hukuki işlemde birleşebilmekledir. örneğin, 9ek ve poliçede 

durum böyledir. Ancak bir kon.işmentoda ilk özellik sözkonusu olmakla birlikte, 

ikinci özellik bulunmamaktadır. Zira konişmentoyla ifade edilen hak yO.ke özel bir 

alacaktır ve belirli bir akit tipi ile belirleme problemi yoktur. Benzer örnekleri 

borçlar hukukunda da bulmak mOmldhıdOr. ôm~ Borçlar Kanunu'nun 17. 

(BGB §780) maddesine göre soyut bir borç vaadi gerek sebep ilişkisinden 

bağunsızlığı ve gerek muayyen bir akit tipi ile isimlendirilememesi bakımından 

soyutluğun her iki anlamını da içeıir.2 Buna karşıhk bir garanti akdi ilk anlamda 

soyul bir işlem olmasına rağmen ikinci anlamda aoyut değildir} Akreditif ise esas 

itibariyle her iki anlamda soyutluğu da içeren bir işlemdir. 

2. &Jydılk ilkoinin """""' tonelleri 

Akreditif işleminde soyutluk ilkesinin hukuki temeli ve uygulanabilirlik esasını 

öncelikle borçlar hukukuna hakim genel hukuk prensipleri ve akreditif işleminin 

.kendine özgtl niteliği belirlemektedir. Akreditifin açılması ve/veya teyidi ile doğan 

ve lehtann akreditif şartlanna uygun belgeleri ibrazı ve bunlann kabulOne bağlı 
olan talep hakkı, diğer bir ifade ile bu talep hakkını sonuçlayan sözleşmesel iliş.ki, 

gerek temel ilitki gcm:Jt bqıhk İlifkiaİıie kıyasla kurucu ve b~ nileliktedir. 

Zira, çok taraflı sözleşmesel ilişkilerde (Mehr-Personen -Verhiltnissen) her hu1"uk 

sQjesinin bağımsızlığı esas olup, her nisbi ilişki de etki ve sonuçlarım sadece 

işlemin taraftan açısından doğurmaktadır. 4 örneğin, akreditif işleminde bankaDın 
ödeme vaadi temel ilişkiye göre farkh bir işlemdir. Ç1'nldl, banka temel işlemin 

tarafı değildir. Bu sebeple banka temel ilişkiden doğan defileri, kendisine 

yöneltilen ödeme talebi ile ilgili olarak kullamnaz. Hunlar ex iure tertii bankanm 

Sebebi gösterilmeden bor9 ikrarı bir sözleşme nitelijindedir. Ancak buradaki m'O.cerretlikten 
neyin anlaşılacajı Türk hukukunda tartışmalıdır. Bir fikre göre buradaki m'O.cerretlik sadece 
bir ispat mücenetliğidit. Ancak bukın gö~, mi\cenet bot9 iknınna kurucu bir nitelik. 
tanımaktadır. Boylece sebep gösterilmeden borç ikrar edilince, temel ilifkiden dojan 
alacağın yanında, onunla yanşan mücerret bir alacak dopıaktadır, (K ocqasuh111aolbı, 
s.133 vd, Yeni basıda f 11.N.43 (fasikül halinde); Ofuuıuuı. Borçlar Hukuku ı. s.129/130). 

Alfred Haed;/C.'laus W. Canarls, Recht der Wertpapiere, begr. von Alfred Hueck. Seit der 
1 1. Autl neubearb. von Claus-Wilhelm Canaris, 12. neubeub.Aufl., München 1986, ı.26/27 

MIU/Jm, MiBsbrauch, s.32.; Jens Nleüen, Selbstaenclige Abıtraktheit der Zahlımssanspruch 
aus einem .Akkreditiv. DB 1964, s.1727. 
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kullanabileceği def'ilerin dışındadır. 5 Def'ilerin sınırlandırılmasına ilişkin bu 

pn:nsip, aynı sebebe binaen karşılık ilişkisi bakımından da geyerlidir. Bankanın 

akreditif amiri ile olan ilişkisi res intt1r a/ios acta'dır. DiAer bir ifade ile, saklı 

tutulmuş olmadıkça bankanın, üçuncö şahıs durumundaki lehtara, tarafı olmadığı 

bir ilişkiden doğan defileri ileri sOmıesi sözkonusu değildir. 6 Bu sonuç sözleşme 
serbestisi prensibinin genel ilkeleri yanında akitlerin nisbiliği prensibinden de 

çıkmaktadır. Dolayısıyla banka, bağımsız akreditif vaadinin konusu olan bedeli ifa 
ytıkDmtı altmdadır.1 

Akreditifte kıyas yolu ile uygulanan pozitif bir metin olarak BK. mad.459/f. l 

(OR.468/l)de de; lehtara karşı temel ve karşılık ilişkilerinden doğan def'ilerden 

bağunsız ve soyut bir ödeme yükümlülüğünden bahsedilmektedir. I Böylece, 

akreditilin lehtar ayısından ödeme ve teminat fonksiyonunu ifa emebilmesi ve 

bankanın, gerek temel ve gerek karşıbk ilişkisi ile hukuken bağlantı .kuramaması ve 

aynı zaman<b bağımsız bir ödeme ydkftmlülilğilnün hukuki esaslarını belirle

mektedir.' 

Def'ilerin smırfandırılmasırun üçüncü önemli temel gerekçesi ise, akreditifin bir 

uluslararası ödeme biçimi olarak fonksiyonlannı ifade edebilmesinin bu ilkeye bağlı 

.olmasıdır. Özellikle akreditifin lehtar açısından satım bedelinin temini 

fonksiyonunu icrasılO ancak bu şekilde mtimldln olabilir.11 Aksini kabul ile temel 

ve karşılık ilişkisinden doğan defilerin ınmo.ntın lehtara karşı ileri stlrtllmesi 

.f 
Gautschl, Bemer Kommentar, Art.468 OR. N.3d. Yazar, havale işlemi ile ilgili 
açıklamasında defilerin sınırlandırılmasının hukuki açıklaması için soyutluk ilkesine gitmeye 
gerek olmadığı. bunun. havale ödeyicisinin lehtarla olan anlışmasının tabii bir sonucu 
olduğunu belirtmektedir. Ayru yönde Beck•, &mer Kommentar, Art.466, N.12. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Canarla, Bankvertragsreoht, N.1004; Canarls, Einwendungsausschlu6, s.770; Hadding, 
Gnıf von Westphalen'nin Die Bank.garanti.en im intemationalen Handelsverkehr isimli 
kitabinin tanıtım yazısU\da. ZIP 1983, s. 1277 vd. (Bankgarantien); Schlnle, Missbrauch. 
sız 79 (1983), s.58 

Emst von Caenunerer. Bankgarantien im Aussenhandel, FS Riese. s.29S vd .• 302.; Canarls. 
Bankvertragsrecht, N.l 134.; Sclılnle, Missbrauch, SJZ 79 (1983), s.58 vd. 

Becker, Berner Kommentar, Art.468 O~ N.6,12. 

Canarls, Bankvertragsrecht, N. 1 OOS, 1134; SclıDnü, Missbrauch, SJZ 79 ( 1983) s.60. 

Schkgelberger/Hefermehl, N. 143. 

LJesecke, Die neuere Rechtsspreohung, WM 1966, s.467; v1>n CIURUllUU JZ 1959, s.362.; 
SchJegelbergerıHefennehl., N.215.; Za.hn, s.155. 



201 

durumunda, akreditifin bir ödeme aracı olarak kullanılabilmesi imkanı ortadan 

kalkar.12 Böylece özellikle leminal fonksiyonun da kalmaması dol.ayısıyla lehlann 

hukuki durumu btlytlk ölçüde zayıflayacak1ır. 

Bunun yanında lemel ve k.arşılık ilişkisinin bankanın ödmıe vaadinin işlem lmıclini 

oluşturduğu ve buna binaen sözkonusu işlemlerde vaki bir eksikliğin DK. 

mad.20/f.2 c.2 anlamında görülerek işlemlerin birbirine bağlanması imkanı da 

yoktur. Çtinkü bunun kabulü halinde akreditif işlemine öıgtı riziko dağJlnnılJ 
bozulmuş olacaktır. Aynca akreditifin teminat fonksiyonu kalmayacak ve akreditif 

işleminin gayri nakdi ödeme usulO olma özelliği de ortadan kalkacaktır.14 
GörOldQğtl ilzere, işlemin temel niteliği dikkate alındığında iktisaden ve hukuken 

def'ilerin sınırlandınhnası gerekir. Dolayısıyla aksini kabulün hukuki 

tcmıellcmdinncyc ihtiyacı bulunmaktacJır.15 

Soyutluk ilkesinin, taraflann ortak iradesi ile kınlmasılkaldınlması mümkündür. 

Ancak, taraJlann iradesi ile lcmıcl iflwı veya karşılık ilişkisi ile bağlantı kurulmuş 

olması halinde, özellikle akreditifin teminat fonksiyonunun kaldınlınası dolayısıyla 

tartışma götilrür bir yönO bulunmaktactır.16 Çiinkti, akreditifin temel 

fonksiyonlarının kalktığı bir noktada, ilişkinin akreditif olup olmadığı tartışması 

ortaya çık.ar. 

Def'ilerin sınırlandırılmasının pozitif hukuktaki dayanağının ne olması gerektiği 

konusunda doktrinde görüş birliği yoktur. Kanaatimizce, kuralın pozitif dayanağını 

12 

15 

16 

Tekinalp, § 40 N.95 

Akreditif işlemi ile kurulan riziko ilişkisi uluslararası ilişkide kural haline gelen •ınce 
IJdc,solU'a. da'la. et" (e~t z.ahlen. dann prozessieren) cümlesi ile a9ık.lanmaktadır . Bunwıla 
sadece akreditifin uluslarası bir ödeme aracı olması fonksyonu vurgulanmamakta. aynı 
zamanda tarafların rolleri dava ilişkisinde değişmekte, kısaca ispat yQk'll temel ilişkinin dava 
edilmesinde yer deAiştirmektedir. Lehtar bu ilişkide öncelikle bedeli temin etmekte, ifada 
vaki ebiklijin varbAı halinde ise temel ilişkiye binaen lehtann ülkesinde dava açılması 
mecburiyeti bulunmaktadır. Konuya ilişkin prensip ilci karar için bkz: BOHZ 90, 287, '294; 
BGHZ 94, 161, 170. 

Canarls, Bankvertragsrecht, N.410, 42S, 1004.; Becker, Berner Kommentar, Art.466, N.12 
(Havale ile ilgili olarak). 

Canarl$, Bankvertragsrecht. N.1004 

bkz. § 11, II, t b(ae.). 
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uluslararası ticari örf ve adet görüşül 7 veya bu konuda uluslararası bir teamülün 

bulunduğu yaklaşımı ile açıklamakll yahut ABK. mad.3'de yer alan dofilerden 

feragati muhtevi hükme dayanmak yada nev'i şahsına münhasır bir ödeme vaadinin 

bulunduğu ve bunwı defilerin sınırWıdınnasını zorunlu kıldığıl9 göriişleri ile 

münferit olarak açıklamaya ç~mak yetersiz olacaktır. Aslında mevcut görüşlerin 

hepsinin defilerin sınırlandınlmasma ilişkin ilkeyi açddamada doğru görOş olarak 

katkısı bulunmakla birlikte, münferit olarak işlemi açıklamakta yeterli değildirler. 

Kuralın açıklanmasında yukarıda değinilen görtlşler yanında, aynntıh ve yeterli 

kesinlikte pozitif dayanağı havaleye ilişkin hükümlerde bulmak mümkündür. 
Doklrinde baskın görüş de bu yöndedir.20 

ll. Uefilerin Sınıtlandınlması: ileri StlrOlmesi Caiz Olan ve Olmayan Det"'iler 

Aynmı 

.Bankanın, lehtara karşı doğan iSdeme yilkOmltlltlğUniln bağunsızhğmın 

(soyutluğunu) havale ilişkisini düzenleyen hükümlere kıyasla açıklanması, aynı 

zamanda ödeme ilişkisinde deri siBtcmıini de belirler niteliktedir. 21 Kanun hükmü 

gereği, havale borçlusunun kabulünü havale alıcısına ihtirazi kayıt denneyan 

17 

18 

19 

2() 

Wesseiy, N.L07 vd.,136.; Llesecke, Die netİere Rechtsprechung, WM 1966 s. 46"7: Yazar, 
defilerin sırurlandmlmasının hukuki temelinin araştırılmasının ikinci derecede rol oynadığı 
zira bu konuda uluslararası ticari örf ve adet kurallarının yeterli bulunduğunu belirtmektedir. 
Lleıeckt1; WM 1976, Neuere Theorie und Praxis, s .258,267 vd. 

Borgreffe, s.35 vd.; Sclılnnerrer/Avancüd, s.140 vd. 

KIUJler, Feststellung wıd Garantie, s.180-199, 205 vd. 

Ullller AcP, 126; Emst von Ceanunerer, Anmerkung zum BOH, Urteil von 18.9.1958-ZR 
170/57 (OLG München), JZ 1959, 362~ Canarls. Bankvertragsrecht N.1004 Yazar havaleye 
ilişkin hükümlerin uygulanabilirliğinin sadece müessesenin benzerliğinden kaynaklanmayıp, 
işleme özgü problemlerin esasına çöztım getirir olmasından kaynaklandığı görüşündedir. 
SdW!gelberger/Heferm~ N.215; TeldnallJ, § 40 N.95.; BaAıtnsızlık ilkesinin BK. 
mad.459 f.l hükmünden, düzenlemenin yetersiz olmasına rağmen çıkarb.labilecejini 
belirtmektedir. Aksi görüş · için bkz.; Sch~nü, Bank-und Börsenrecht, s.123.; SchlJlıle, 
Missbrauch, SJZ 79 (1983), s.60. Yazar aslında havale görüşüne karşı çıkmamakta, ancak 
defilerin sırurlandırınasında temel ilkeyi borçlar hukuku akitlerinin nisbiliği prensibinin 
belirlediğini. havaleye ilişkin OR.468/1 (BK.459) hfikmün1in ise sadece nisbilik ilkesini des
tekler bir nitelik tatıdığı görüşündedir.; Gerturd Witte-Wegnıamı, Stôrungen im 
Dreieckverhaeltnis-dargestellt am Dokmnentenakkreditiv, JuS !975, s. !40~ 
Zahn/Eberdlng/E/ırUng. N.2/14. 

Gautschl, Bemer Kommentar, Art.468 OR. N.3a vd.; Beclur, Berner Kommentar, Art.468 
OR, N.l vd. 
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etmeksizin bildimıesi halinde, bedeli ödemekle mükellef olacak ve bu takdirde ona 

karşı yalnız aralarındaki şahsi mü~bellerden veya havalenin içeriğinden anlatılan 

derileri ileri sürebilecektir (DK.mad.459). Duna karşılık muhil ile aralarındaki 

ilişkiden doğan defilerin havale lehtMına karşı kullanılması m4mkiln 

olamayacaktır. Havale ile ilgili bu düzenleme doktrinde hemen herkes tarafından 

esas alınmakta ve akreditifte defilere ilişkin sınıflandırmada sistematik olarak; ileri 

sürülmesi caiz olan ve olmayan defi aynmı yapılmaktadır. ZZ 

Havaleye ilişkin bu düzenleme akreditife uygulandığında; banka ile lehtara 

arasındaki ödeme ilişlcisinden doğan defi ve itirazlar ileri sürlllebilecek ilk defi 

grubunu oluşturacaktır. Böylece yapılan bildirim veya teyidle kurulan soyut borç 

ilişkisinin içeriğinden anlaşılan defiler ve doğrudan dogruya defilerin ileri 

sürühnesi kural olarak herhangi bir kısıtlamaya tabi olınakswo caiz bulunmaktadır. 

Dunlar zaten bankanın teyit veya bildirim şeklindeki yD1d1m111İtık açıklamasının tek 

bnşma ödeme ilişkisini belirlemesinin tabii sonucu olarakZ.1 normal bir sözleşmese! 
ilişki gereği kullanılabilecek defiler niteliğindedir. Kural olarak bunlann 

kullanılması, şartlan ve sımrlannı genel hilldlmler belirlemektedir. Aynı zamanda 

ôzellilde kıymetli evrakta cari defi ve itiraz sistemi ile temelde bir benzerlilc 

göstennektedir. Bunun yanında havaleye ilişkin ht\kt\mlerce tanzim edilmeyen, 

ancak genel havale hukuku ve özellikle kıymetli evrak hukuk hükümlerinden 

anlaşılan ve akredilif bildiriminin ve leyidin doğumu ve ge9erliliğine ilişkin 

defilerde (geyerlik defileri) k'Ulla.rulması caiz olan defiler grubuna dahil 
bulunmaktadır.14 Buna karşılık lehwa karşı ileri sürOJ.emeyeck defiler ise, temel 

ilişki ve karşılık ilişkisinden doğan defiler veya her ild ilişkinin birlikte ,yokluğuna 

dayanan defilerdir. 

Akreditifin lehtar tarafindan talep edilmesinin hakkın kötüye kullanılması veya 

bileli bir işlem teşkil etmesi halinde, temel ilişkisinden doğmakla birlikte bu definin 

kullamlınası da caiz göı1llmektedir. Ancak bu, çoğunlukla, lehtarm bu talebinin 

hakkın kötnye kullanılması halini oluşturduğunun ibraz edilen likit delillerle isbat 

edilmiş olması şartına bağlanmaktachr. 

12 

24 

Canaris, Bankvertragsrecht. N.1006.; R11esl4, s.IOl(Banka garantileri ile ilgili olarak).; 
Teldnalp § 40 N.95 

BGE 73 il 46; BGE 87 II 242/3 

Canarlı, Bankvertragsrecht, N.!006; Sclılln'er, s.t26. 



a) Geçerlilik defi/eri 

Bununla kastedilen akreditifin açıldığının bildirilmesi veya teyidi neticesinde 

kurulan ilişlcinin doğumu ve geçerliliğine yönelik defilerdir. Akreditif lehtarı ile 

banka arasındaki mtınasebetin sözleşmesel bir ilişki olduğu dikkate alınacak olurs~ 

bank~ genel hükümlerden hareketle sözleşmenin doğumu veya geçerliliğine ilişkin 

derileri lehlara k.arşı ileri sü.rebileceklir. 25 Bu noklada sö:deşme huk.uk.una ilişkin 
genel yokluk, butlan ve iptal edilebilirlik sebepleri (DK. mad.19-31) herhangi bir 
sınırlama olmaksızın geçerli bulunmaktadır. 26 Dilet taraftan ödeme ilişkisinin 
geçerliliğine ilişkin bu defiler sadece lehtar-banka ilişkisinde değil, aynca 

akreditifin devri (ABK. mad.48) veya akreditif alacağının alacağın temliki 

ho.kilmlerine {BK. mad.162 vd.) uygun olarak devredilmiş olması halinde, devralan 

şahsa karşı da aynı şekilde ileri sOrOlebilecektir. Bu gruba giren başlıca def'iler 

önemine binaen aşağıda incelenmiftir. 

aa) Akreditif veya teyit yOkOmltUOğOnon dojmadığı defi 

Sôzleşmesel bir niteliği olan ödeme ilifkiainin doğumu öncelikle irade 

açıklamalannın geçerli olması şartına baihdır. Bu sebeple mevcut ilişkiyi kuran 
irade açıklamasının bankanın hak veya fiil ehliyetinin (işlem yapma ehliyeti) 

olmaması sebebi ile kurulamamış olması durumunda, bankanın bunu bir geçerlik 

deri olarak ileri sünnesi mümkündür (MK. mad.10,15). Ehliyelau.tik veya ben.zeri 

sair bir sebeple geyerli bir yUk11nı101Qk açıkJamas.mın bulunmaması yahut hukuka 

uygun bir temsil ve vekaletin olmaması sebebiyle akreditif yO.kümüntin doğmaması 

halle~ başlıca geçerlik d.efilerini oluşturur. 21 

25 

26 

27 

Bu noktada sözleşme ilişkisinin yorumu ve tamamlanmasında BK.mad.18 hilkmü 
geçerlidir. 

Canarls, Bankvertragsrech4 N.1007.; Gautıc/U, Bemer Kommentar, Art.468 OR. N.6a. 

Canaris, Saıü.."Vertnıggrech4 N.1007; von Cacıamerer, JZ 19S9, s.361,364. Sdılll'Tu, s.126; 
Sc/tlegelberger/Hefer111elıl, N.220~ Wessely, s.58, N.!39 
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Hemen ifade etmek gerekir ki, bu tür defilede istisnaen karşıJaşılaşıla. Aynca, 

ctkRdiıife bağlı ödeme yiikümünün ilk ön"" bankanın lchtara bildirimi veya teyit 

açıklaması ile dojduAu ve aynca lehtann kabulO.ııc baj1ı bulunmadıAı2' fikri kabul edildiği 
takdirde, geçerli bir yilkDmlOlük açıklam;ıcı bulunma"@ def'iDin kullanılması imbm da 

çok azdır. Aynı şekilde hukuka uygun bir temsilin bulunmadığı def'i de, ştıphe halinde 

görOnOrde vekalet (Anscheinveı1ret.er) karinesi gereli reddedilebilecektir . .zg 

bb) Kanuna ve ahlaka aykmlı.k hali 

.Bankanın ödeme vaadinin kanun htıldlmlerine, ahlik ve adaba aykmhk teşkil 

etmesi (BK. mad.20) halinde mevcut taahhüt hukuken doğmayacağı iç~ bu husus 

aym zamanda lehtara kaqı her zaman bir geçcrlilik deri olarak ileri 

sOrillebilecektir. Du halde lehtann veya akreditifi devrcttiji şahsın iyi veya 

kl>Uhıiyetli olmasına bakılmaksızın geçerlik defi ileri süriilebilecektir. ômejin, 

banka.um yabancı bir lehtara ödemede buJunmasmın tllkede mer'i döviz mevzuatına 

aykınlık teşkil etmesi, ödeme vaadinin geçenizliği sonucunu doğuracaktır. Buna 

karşılık ban.kanın cari döviz htıktlmleri gereği akreditif amirine karşı rtlcu imkanın 

olmadığı durumda aynı sonuca vanlamaz. Çtınıdk bu takdirde karşılık ilişkisinde 

vaki bir yokluk veya eksiklik sözkonusudur ve bu husus da lehtara karşı defi olarak 

ileri sürülcmez.JO 

Temel işlem.in kanuna aybnhk teşkil ediyor olması, akreditif yükümlülüğünün 

bağumulığı ilkesi gereği her :aunan ivin bankanm ödeme yükümünün de 

38 

29 

10 

Akreditif yaktUnltUtıtonnn d<>Aumu konusunda hukuk sistemlerinde kesin bir birlik 
sözkonusu dejildir. Genellikle İsviçre ve Avustwya hukuk çevrelerinde tek taraflı bir 
yülib:nlülük açıklamuı fikri savunulmaktadır: RJtckut, Dok.umentenakkreditiv, s.39,40~ 
Gaftıer, Dokumentenakkredtiv, s.67~ El1111ann, AWD 1963, s.l4L; İtalyan hukukunda da 
aynı görüşün kabul edildiAine dair bkz. Xüll!I', Feststellmıg und Garantie, s.186, dipn.46· 
48. Amerikan hukukunda konu tartışmah bulunmaktadır. Flkeütdn, Legal Aspekts, s.283. 
Aynı yerde dipn.20 de farkh görüşleri savunan yazarlara da atıf yapılmaktadır. Fakat Alman 
hukuk.unda genelde yfikümlnltlğün iki taraflı bir akit olduğu gör1l.Ş1i kabul edilmektedir. 
Sdıletel/Jerıer/Hefer•dl, N.123,129; Llude, WM 1960, 210,212; Borgırefe, 
Akkreditiv, s.20; Gaııtschl. Semer Kommentar, Art.407 OR .• N.12a ve Art.468 OR., N.2d. 

Sdıbrer, s.126.; Wnıely, N.139. 

Döviz hük:ilmlerinin özel hukuk akitlerine etkileri için bkz .R. Sp"'n8, SJZ 74(1978) s.241 
vd. 
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geçersizliği sonucunu doğumıaz.31 Ancak, bankanın soyut ödeme vaadinin temel 

ilişki ile aym noksanlık i'(msinde olması durumunda (Fehlmdenlilil), kanuna 

ay.kınlık her iki iliş.ki bak.umndan da defli olarak kullanılabilir. örneğin, akreditif 

amirinin lehtara o.lan ödeme yilldlnıUUOğü amirin ülkesi döviz mevzuatı 

hilldlmlerine aykınhk teşkil ediyorsa, aym hukuka tabi olmalan şartıyla, bu yasak 

aynı zamanda doğrudan doğruya bankanın ödeme yilktlm4n0n de geçersizliği 

sonucunu doğurur. 32 Böyle bir durumda lchtann başka bir ülkede bulunması da 

ödeme yOkflmltlltığl\nOn kanuna aykırılıktan dolayı geçersiz olmasını 

engellemeyecektir. 

Bankanın ödeme yOJtam:QnQn kanuna ve ahlaka aykırılık teşkil eder olması yanında, 

temel ilişkideki bu anlamda bir aykınhkta, somut olayda bankanın ödeme vaadinin 

yokluğu ya da butlanı sonucunu doğurabilir. ôrn~ wediüf amiri, mer'i döviz 

hük4mlcrine binaen ödemeyi kendi ülkesindeki bir baııb aracılıjı ile geryek

leştiremediği durumlarda, bunu diğer bir 1llkede ikametgahı buluıwı banka aracıJıiı 

ile gerçekleştirmek isteyebilir. Bu takdirde lehtann Olkesi bakımından kanuna 

aykınhkt.an sözedilemez. Aynca, bankanın akreditif amirine rilcu e1mesi mftmldln 

olmadığı gibi, karşılık ilişkisindeki bu eksikliPtıt bağunsızlık ilkesi gereği lehtara 

karşı det-.i olarak kullanmak imkanı da yoktur. l'akat bunun lehtaruı t\lkesi mevzuatı 
gereği kanuna karşı hile sebebi ile ahlak ve adaba aykırılıktan dolayı geçersizlik 

8ôz.k.onuını olabilcceklir. Bu anlamda bir 9özüm Alman Federal Mahkemesi 

tarafından, yabancı Olke yasalannmda doJanılmaaı kaydına yer verilmek suretiyle 

htik.üm altına ahnmışıu.JJ Ancak kararda yabancı yasa hilld1mlerinin 

dolanılmasının ahlak ve adaba aylcınlık teşkil edebilmesi, ya uluslararası kabul 

edilmiş bir değeri (Gut) koruyucu veya dike içi bir çıkarla bağlantı içinde olınası 

şartına bağlan.mıştJr. Gayet açıktır ki, yabancı döviz yasalanmn bu anlamda şartlan 

karşıJaması ancak istisnaen m.OmkOn olabilecektir. Nitekim İsviçre f4'ederal 

Mahkemesi bir karannda yabancı bir döviz yaaasmın dolanılmasına rağmen garanti 

31 

12 

JJ 

Sdıbrer, s.126; Wusel1, s.58, N.140 

Canar'8, Einwendungaussçhlusa, ÔBA 1987, a.774~ Ermann, Einwirkungen des 
Kaufvertragsverhiltnisses, FS Ritterhausen ı.262; Uuecke, Rechtsfragen, ı.25; Ulrich 
Lolımann, Einwendungen gegen den Zablungsanspruch aus einer Bankgarantie und ibre 
Durchsetzung in rechtsvergleichender Sicht. Diss, Köln 1984, s. 116 vd. 

BOHZ 34, 169,177 vd,~ BGHZ 59,82,85. 
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taahhüdünü geçerli kabul etmiştir. 34 Kanaatimizce, aynı sonucun Türk hulcuku 

bakmundan benimscmmesine de bir engel bulunmamak.tadır. 

Yabancı bir döviz yasasının dolanılması ancak istisnaen BK. mad.20 anlamında 

yorumlanabilir. Örneğin, gelişmekle olan bir ülkemin fuıansal durumu hileli işlem 

neticesinde kan kaybediyorsa, ilgili işlemin ahlaka ay~'tan dolayı batıl olduğu 

sonucuna varılabilir. JS Aynca eklemek gerekir ki, modem borçlar hukuku öğretisi 
ve uygulamalar ahlaka aykınlık kawamını genişletme eğilimindedir. ômeğjn klasik 
ahlak ve adaba aykınlık örnekleri yanında, kişilik haklarından olan iktisadi faaliyet 

özgürlüğünün, sözleşme serbestisinin ahlaka aylan biçimde sınırlanması veya yok 

edilmesi yahut bir sözleşmede t\stftn bir durumda olan bulunan tarafın bu gticOn\l 

karşı tarafı istismarda kullanması, onu sömürmesi de ahlaka aykın kabul 

edilmektedir. 36 

Benzer bir durum ve hukuki sonuç akreditif işleminin ithalat ve ihracat yasağına 

aykınhk leşkil etmesinde de söl!konusudur. Kural olarak bu anlamda bir yasağın la

raflan ithalatçı ve ihracatçıdır ve bankanın bu ilişkiye dayanması imkanı yo11ur. 

Ancak böyle bir durumda yabancı bir ülkenin ithalat ve ihracat yasağı hiikiimleri de 

olsa, yukarıdaki şartlan taşıyorsa ahlak ve adaba aykınhk hOldlmlerine 

dayanılabilmesi gerekir. Fakat bu anlamda bir kabul doktrinde açık bir desdek 

bulmamaktadır. Zira, ahlak ve adaba aylanlığın şartlan sObjektif unsurlardan yola 

çıkarak tesbit edilemez . .Bilakis bunun her iki taraf için aynı nitelikte olması 

gerekir.J1 Nitekim burada, özellikle Alman hukukunda BGB. § 242(MK. mad.2) 

den hareketle, banka a\iısmdan kanuna, ahlaka ve adaba aykırı bir işlemin 

gerçekleştirilmesine zorlanamayacağı ve bunun bir defi olarak kullanılabileceği 

belirtilmektedir. 31 Fakat her lıalilkarda bunun bir h:ıkkın köttiye kullanıldıp defini 

oluşturacağı kesindir. J9 

:u 

35 

36 

37 

38 

J9 

BGE 76 II 33, 41 vd. . 

Canoria, Einwcndungsausschluss, OBA 1987 s.775. 

SunRW"bey, Bankalann Genel Kredi Sözleşmelerindeki Faiz Oranlarını Geçmişe Dönük 
Olarak. Diledikleri Oranda Artırma Yetlci.~i Veren Maddelerin. Ahlaka Aykınlıktan Dolayı 
Babl Olduğu Konusunda Etftd, İstanbul 1994, s.24. 

Canarls. Rechtsmissbrauch, ZHR 151 (1987), s.524. 

Ktıbler, Garantic, 173,s.90~ ETmonn; Einwirkungcn dcs Kaufvcrtragsvcrhöltnisscs, FS 
Ritterhausen, s.261,262.; Ulmu At:P 126,294 vd.; W'l.U,s.58. 

Canarls, Einwendungsausschluss, ÔBA 1987 s.775; Sclılegelbe,ger/Hefermelı/,, N.226~ 
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Bankanın kanuna ve ahlaka aykmlığın varlığını bilerek lehtara ödemede bulunması 

durumwıda ne lehlardan bu bedeli lalep edebilecek (BK. m.ad.65) ve ne de 

akreditif amirine 6dodediji bedel ve yaptıjı masraflar dolayısıyla rtıcu 

edebilecektir. Böye bir alacajın banka nezdinde bulunan hesap dolayısıyla takas 
edilmiş olması halinde karşı tarafın BK. mad.65 h1lk.mi1 gereği talepte bulunmak 

hakkı mevcuttur. 

cc) Akreditif yükOm11nDn nisbi butlanı ruıJleri 

Ôdeme ilişkisini kuran akreditifin açılması ve bildirilmesi veya teyidinde herhangi 

bir şekilde lehtann hilesinin (BK.28) veya ikrahın (BK.29,30) bulunması yahut 

hatanın varlığı, kural olarak bankanın lehtara karşı kullanabileceji bir şahsi defi 

hali oluşturur. Bu noktada önemli olan hata, hile veya ikraha ilişkin unsurlarm 

doğrudan doğruya ödeme ilişkisinin kurulması ile ilgili ohnasıdır. Fakat hile veya 

ikraha ilişkin unsurların bizzat tem.el veya katşıhk ilişkilerine dayanması da 

mümkündür. Kural olarak bu tür hata, bile veya ikrah hallerinin lehtara karşı ileri 

sürülmesi imkanı olmamakla birlikle, kanunda aranan ıarllann varlığı halinde, 

bunlarında istianaen tahsi defi olarak ileri s1lrtllmesi milmkl\n olabilecektir. 

Aşaiıda nisbi butlan halleri genel hakOmlerden hareketle ve akreditifle baAlantdı 

olarak, alakah olduğu ölçüde incelenecektir: 

aaa) Hata 

Bir sözleşme yapılırkcm esaah bir halaya diifcm taraf kanun hükmü gcm~ği sö~eşme 

ile bajlı olmayacaktır. Dankaoın yO.ldlmlOJOk açıklamasının esash hataya dayanması 
durumunda (BK. mad.23 vd. ), kural olarak bu hatanın bizzat bankanın kendi 

kusuru veya lehtann fiili neticesi gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın, . . 

mevcut hata hali aynı zamanda lehtann ödeme talebine karşı phsi bir defi 

oluşturacaktır. örneğin, akreditifin yanlış bir şahıs adına açılmış bulmıması (BK. 

mad.24 f.2) veya akreditif miktannın yanlış belirtilmesi ve kodlanması (HK. 

mad.24 f.3) hallerinin esaslı hata kapsamında değerlendirilmesi ve lehtann ödeme 

lalebine karşı deri olarak kullanılabilmesi gerekir.41 Aym ıekilde bir muhabir 

Sclıllner, s.1261127. 
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bankanın41 veya telgraf idaresinin aracılık faaliyetindeki hatalanna da bankanın 
dayanma ve akiUen cayma im.kanı bulunmakWlır. Zira özellikle telgraf idaresinin 

hatası, vasıtanın hatası olarak değerlendirilecektir. Du durumda olaya beyan 

hawına42 ilişkin hilldlln uygulanır, (BK. mad.27)· 

A1nwı ve İsviçre-Türk hulnıklanııda yer verilen önemli bir diier hata halini de, 

bankanın lehwın ticari ahlak ve .kişiliği hakkında hata etmesi b4li olutturmaktadır 

(BK. mad.24 f.4; BGB. § 119, Abs.2). Örneğin, banka akreditifin açıldığı devrede, 

lehtann daha önceki bir akreditif işleminde hakkını kötftye kullandığını ve hile 

yaptığını bilmiyorsa veya bilebilecek durumda değilse ve bu husus banka tarafından 

sonradan öğrenilecek olursa, hata htlldlmlerine dayanabilecektir.43 .Böyle bir 

durumda banka, hata hükümlerine binaen sözleşmeden cayabilmelidir. Bu aynı 

ı.amanda ödeme lalebine 11..aqı bir phıll deri halini de olqhıımakladır. 

bbb) Hile 

Ödeme ilişkisinin kurulmasında lehtann hilesinin bulunması durumunda, bunun 

lehtara kartı şahsi bir defi olarak kuHamJacajı açıktır (.BK. mad.459 t:I). Ancak 

hileyi olutturan unsurJann dolayh olarak temel veya karşılık ilit.kilerine dayanması 

durumunda, bunun aym amanda.banka tarafından da lehtara karşı bir defi olarak 

kullanıhp kullanılmayacajı hususu ayn bir problemi oluşturur. Kanaatimizce, 

hileye ilişkin unsurlann dolaylı olarak temel ve kaqıhk ilişkisine dayanması da 

somut bazı olaylarda bankanın, lehtann ödeme talebine karşı şahsi defi 

kullanmasına ilişkin tartları yaratabileceğinin kabulii gerekir. ômeğin, lehtann 

akreditif amirinin işlem yapma ehliyetinin.in olmadığını veya temel ilifkinin kanuna 

veya ahlika aykınhk sebebi ile sakatlığmı biliyor olmasına rağmen susması 

42 

Muhabir bankanın salt bir aracı sıfatı ile işleme katılması halinde Alman hukukuna göre 
BGB § 164, Abs.1,3 hükümleri uygulanacaktır. Bunun anlamı aracılık yapan bank.anın sıfatı 
bir kurye niteliğinde olmasıdır. Bu takdirde temsil edilen yapılan hataya kendi hatası gibi 
dayanmak hakkım haiz bulunmaktadır. Kanaatim.izoe, ayru sonuoun muhabir bankanın 
işleme avis bankası olarak katıldığı durumda Tnrk hukuku bakımından da kabulıınde 
herhangi bir engel bulunmamaktadır. Amerikan hukukunda bu temsil yetkisinin llfılmast 
olarak görülmekte ve bunun sonucu olarakta lehtar ile banka arasında herhangi bir akit doğ
madığı kabul edilmelı.."tedir,(Wuseley, a.59, dipn.284.). 

Kavramla ilgili olarak bkz:Oflıtmtuı, Borçlar Hukuku, C ı.. s .74. 

Sdıflrru, a.127; We•seley, N.143.; C1111tırl6, böyle bir durumun varlıAı halinde bankaya 
cayma im.karwı tarunması gerektiği göiiiŞündedir, (Bankvertragsrecht, N. 1007). 
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durumunda, onun banka ile ilişkisinde aynı zamanda bir hile halini oluşturacaktır. 

Bankanının hile ile aldalıhnasına her ne kadar alıcı sebep olmWJıa da, hilenin 

varlığı lehtar tarafından biliniyor veya bilinmesi lazam geliyor olması sebebiyle, 

lebtara karşı üçüncü şah.sın hilesi hiUdbnlerine binaen akitten caymak 

milmldlndür. 44 Böyle bir durumda akreditifin bağımsızlığı ilkesine gidilmesi imkanı 
yoktur. 

Bankanın lehtar tarafından değil de, bizzat akreditif amiri tarafından aldatılmış 
olması durum.unda, bunun lehtara karşı bir deri olarak kullanılması · imkanı 

yoktur. 4S Ançak, bazı durumlarda alıcının hileli işleme aktif katllımı aynı zamanda 

lehtar aracılığı ile de gerçekleşebilecektir. Lehtann. bileli işlemlere önceden ve 

doğrudan doğruya katılmış olması veya bunlan bizzat yapmış bulunmasının şahsi 

bir deri oluşl.uracağı a'tıklır. Örneğin, larailar bir salım sözleşmesini ihracı yasak 

bir malın yurtdışma çıkartılma&ı amacı ile akdetmiş ve bankayı burada sadece 

Oçilncü kişiler nezdinde bir görO.ntiş yaratmak için kullanmışlarsa, mevcut hilenin 

bizzat lehtann ödeme talebine karşı da şahsi bir defi olarak kullanılabilmesi 

gerekir.46 

Somut bazı olaylarda hile her ne kadar akreditif amirinin işlemi olarak gözftkse de, 

gerçekte işlem lehtann hilesi olarak da gerçekleşmiş olabilir. örneğin, lehtann 

önceden ve planlı olarak, kıymeti haiz olmayan mallan göndermeYi kararlaştırması 

ve bununla ilgili olarak da iyiniyetli alıcıyı kullanması mimktln olabilecektir. Hu 

takdirde lehtar, iyiniyctli ahcıyı kullanmak suretiyle, bankada, kendisinin masraf 

lalebinin akredilif konusu mallarla leminal allına alındığı yönünde bir görünüş 

yaratmaktadır. nu takdirde \lçtbıcil tahaın hilesi h1lk1hnlerine dayanmak imkanı 
yoktur (BK. ıruıd.28 f.2) ve doğrudan bunun lehtann hilesi sayılması gerckir.47 

Akreditif tartmda öngörtılen ve lehtar tarafından ibraz edilen belgelerin sayısal 

tamhk ve içerik bakımından doğruluktan yanında, düzen kuralına da uygun 

45 

47 

Waıelp, N.145.; Zahn/Ebudüıg/EIU'Ung, N.2/339; Farklı bir görüş için bkz: Schnıltlıo.IJ', 
The Tender of lneffektive Documents, Export No-v.1982.,4. 

Schlnn, s.127.; Waselq, N.144. 

Bu takdirde caymanın hukuki temelini BK. mad.28 f.2 hükmü oluşturacaktır. Alınan 
hukukunda, bank.anın böyle bir durumda her zaman hakkın köttiye kullanıldığı defini 
kullanabileceği hükilln albna alırunıştır(RGZ 106, 304,3089). Aynca bkz: Wusely, s.59/60, 
dipn. 288). 

ScJıtınn, s.127; Wesseq, s.59, N.144. 
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olınalan gereği genel bir prensiptir. Örneğin, belgeler gerçekte onu tanzim etmesi 

gereken tarafından düzenlenmemiş veya tahrif edilmişR, eksik J,c,lgelcr ibraz 

edilmişse lehtara ödeme yapılmayacaktır. Du tür bir hileli bir işlemin varhjı halinde 

akreditif bankası, mutbb belgeleri reddetmekle mükelleftir. Ancak bu tilr belgeler 

lehtara iade edilmiş ve hendz akreditifin vadesi dolmamışsa, belgelerin dilzeltilerek 

süresi içerisinde tekrar ibrazına bir engel yoktur. Fakat belgelerdeki eksildik ve 

sahteciliğe banka önceden vakıf olduğundan ve eksikliğin düzeltilmesi imkanın 

bulunmadığını bildiği durumda bankanın hileli işleme mt\sbet vukufu 
sözkonusudur. Böyle bir durumda lehtar tarafından süresi içerisinde akreditif 

şarllanna uygun belgeler de ibraz edilse, banka bunları kabul elmeme ve ödemeyi 

reddetme hakkına ıahiptir-41 

Ar.t:c:dilen türden bir örneğin hukuken akn:dit.if yükümünün doğumu mnnında bir 

deri mi, yoksa önemli bir sebebe binaen cayma hakkının49 kullanılması olarak mı 
görillmesi gerektiği açıklık kazanmış dejildir. Bazı yazarlar, bunu geçerlik defderi 

altında incelemekıeSO; buna karşılık Sclıllner, bunun akreditif borcunun varlığına 
yönelik hukuki bir sebep değil, önemli bir sebebe binaen cayma hakkının sonradan 

kullanılması olarak görmektedir. Sl Bize göre de, akreditif ytlldlmltUt\ğOnden 
önemli sebeple cayma imkanmdan bahsetmek yerinde olur. Burada önemli sebep, 

lehtann akreditif meblağını hileli işlemlerle .elde etmeye yoluna gitmesidir. Böyle 

bir hileli işlem lara.Clar arsındaki işlem güvenliğini lamamen ortadan kaldıracağı 

için, bankadan ödeme vaadiyle daha fazla bağlı kalması beklenemez. 

b) İçerik Defileri 

Akreditifin açıldığının bildirilmesi ve/veya teyitle kurulan banka lehtar ilişkis~ 

muayyen ve müstakil bir sözleşnıesel ilişkiyi oluştunnası sebebi ile, aynı zamanda 

49 

50 

SJ 

Angetıbach, s.139~ Wuıely, N.147. Yazar bu durumda bank.anın yalnız akreditif Jartlannın 
yerine getirilmemsi sebebiyle ödemeyi reddetmesi bir tarafa., bunun aynı zamanda hak.kın 
kötüye kullanılması det'inide oluşturduğu görüşündediI .~ Zalın/Eberdlng!Eltrllng. N .21340. 

İsviçre-Türk hukuk. doktrininde dönme, tek taraflı irade beyanı ile borç ilişkisini geriye etkili 
olarak sona erdirme olaıak tanımlanmaktadır, (Özer Sellp, Borçlar Kanuna Göre 
Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ennesi, İstanbul 1977, s.208). 

Canuıs, Bank.vertragsrecht,. N .1007. ~ Wuıely, N .147 

Sclıllner, s. 127. 
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mevcut sözleşmede yer alan kayıt ve şartlar bir bütün olarak içerik def'ilcrini 

belirlemektedir. Özellikle akredilifm havale hukukuyla bağlantılı olarak izahında bu 

def'i grubunun smırlannın tesbitindo uygulamada tam bir açıklık yoktur. Havalenin 

bizzat içeriğinden anlaşıbn defilerden kasıt, havale borçlusuna bildirilen değil, 

bilakis lehtara bildirilen hav~eden, yani bizzat ödeme vaadinin kendisinden 

anlaşılan şartlardır. Diğer bir ifade ile bununla, ödeme vaadine alınan akreditif 

şartlarına aykırılıktan kaynaklanan (havale hukuku anlamında havele alıcısına karşı 

yapılan kabul beyanından doğan) defilerin anlaşılması gerekir. Sl 

Bu defilerin başlıca örneklerini; vade şartı, bildirim ve teyitte yer alan özellikli 

talimatlar, ödeme şekline ve ödeme yerine ilişkin kayıtlar oluşturmaktadır. 

Bankanın bu tür şartlan ve sınırlamaları hangi ölçüde kullanabileceği netice 

ilibariyle bildirim ve \.eyidin içeriği ve özellikle burada ym alan ihlirazi k.ayıllarla 

dof1udan ilgili bulunmaL.1adır. Aşağıda içerik defilerden ikisini, önemine binaen 

aynca ve kısaca açıklamak istiyoruz: 

aa} Akreditif şarllannın yerine getirilmediği deri 

İçerik defilerinin ilkini ve uygulamada da en çok karşılaşıl~ akreditif şartlannın 

yerine gelirilmediği defi oluşlurur. Belgelerin vadesinde ibraz edilmemesi, ibra:t 

edilen belgelerin şekil ve içerik bakımından akreditif şartlan ile, özellikle bankanın 

ifa. vaadinde yer ahın kayıtlara, akreditif şartlanna sıkı sıkıya bağhhk ilkesi ışığında 

uygunluk göstermemesi. başlıca içerik defilerindendir. 53 

SJ 

C1111arls, Bankvertragsrecht. N.1005; Schlnle, Missbrauch, SJZ 79 (1983), s.60 ve dipn.49. 
Bu tür defilerin tesbiti Alman hukukunda her daha kolaydır. Zira burada İsviçre-Türk 
hukukundan farklı olarak kabulün yazılı olması ve bunun havale alıcısına bir havale belgesi 
şeklinde verilmesi şartı bulunmaktadir. Ancak. Türk Borçlar Kanununda havaleye ilişkin 
hükümlerde bu anlamda biı: belgenin tanzimine ilişkin bit şart yok&& ~ özellilde akreditif 
işlemi ile alakalı olarak uygulamada, hemen her zaman bu bildirim yazılı yapılmakta, banka 
tBrafından yapılacak ödemenin şartlan; esasını akreditif şartlan oluştumıak üzere tek tek 
sayılmaktadır. 

Wenely, N.146; Sclı/.egeJ/Jerger/Hefer111elıJ, N.22J. 
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bb) Ödeme taahhüdünü belirleyen şartlarda temel ilişkiye atıf yapılması 

Akreditif işleminin tarailan, sözleşme serbestisi ilkesi gereği yapmış oldukları bir 

anlaşma da yer verdikleri bir klozla doğıııdan doğruya temel ilişki ile bağlantı 

k.urabileceklm gibi54 bankanın ödeme vaadinin veya teyidin diğer atipik tanlara 

bağlı tutulması da mtlml11ndilr . .f.'f Gerek akreditif işleminin fonksiyonları ve gerek 

ABK.ıruıd.3 de yer alan akreditifm bağımsızlığına ilişkin.f6 açık htlldhn gereği bu 

tOr bir klozun geçerliliğinin sorgulanması mecburiyeti vardır. 

Temel veya karşılık ilişkisi ile bu anlamda bir bağlantının akreditife özgll temel 

kurallar~ özellikle akreditifin ödeme ve teminat fonksiyonlanna aykınhk teşkil 

ettiği ortadadır. Nitekim bu halde gerçekte taraflar arasında bir akreditif mi, yoksa 

daha değişik bir sözleşmesel ilişkinin mi bulunduğu tartışması ortaya çıkmaktadır. 

Kanaatimizce, caiz olan bu teır bir kayıtlar kural olarak ödeme ilişkisinlıı akreditif 

olarak nitelendirmesini engeller nitelikte değildir. Ancak böyle ldozlara yer verildiği 

durumlarda akreditifm diğc:r sözleşmc:lc:rden bağıms~ olduğu ilkc:sinin göz önünde 

bulundurulması, mevcut klozun dar ve lafzi yoruma tabi tutulması'7 ve aynca 

genel atıf yerine açık ve muayyen atıfların esas .alınması gerekir. 58 

Döyle bir klozun varlığı halinde öncelikle tespit edilmesi gereken husus, gerçelt.1e 

ödeme şartını belirleyen bir klozun mu yoksa hukuki sonucu olmayan bir 

54 

ss 

56 

57 

58 

Canarls, Bankvertragsrecht. N. 1008,1131~ G"if von Watplıalen, Bankgarantie, 1982, s.95 
ve 127~ Zalın/Ebadlııg/El&rllng, N.9/26. 

CIUUl.rls, Bankveıtragsrecht, N.1008.~ özellikle •stanby letter of credit• lerde olmak üzere 
akreditiflerde çoğu zaman ilgili sözleşmelere atıf yapıldığı görülmektedir. Bunlardan en çok 
görilleru• ... tarih ve sayılı proforma gereğince) veya (ekli proforma fatura gereğince) 
şeklindedir, Tumo1. Uluslararası Kurallar, s .21. 

ABK. mad.3.:" Akreditifler, nitelikleri bakımından. dayandık.lan satış ve diğer 
aözle.şme(let)'den bağunaız işlemler olup~ akredWfte bu ~lbJ s6zleıme{lt1rre her qekllde 
olursa ohun bir attfta bulunu/maai halinde dahi, bankalar bu tar s6zlepne(/er) ile hiçbir 
mrette ilgili veya bağlı defildtrler. • 

1'1'111ay, benzer bir değerlendirme yapmakta ve örneğin. • ... tarih ve sayılı proforma 
gereğince" şeklindeki kayıt halinde, sadece proforma faturanın tarih ve numarasının faturada 
belirtildiğinin aranmasuu, •ekli proforma fatura gereğince• şeklinde bir kayıt varsa bunun 
ibraz edilen fatura ile karşılaştmlmasuun yeterli olacağını ifade etmektedir, Tu111ay. 
Uluslatarası Kumllat, a.22. 

Havale ilişkisi ile ilgili ve aksi bir görüş için bkz: Gaatscltl, Berner K.ommentar, 
Art.468,0R., N.4a. Yazar. temel ilişkiye yapılan atı.tin açık ve ayrınb.lı olamasına gerek 
olmadığı ve ge~eJ bir atıf halinde de bu ilifkinin i9eriğini oluşturan tüm şartların defi veya 
itiraz olarak kullanılabileceği görtlşündedir. Aynı yönde; BGE 43 11 676. 
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açıklamanın mı bulunduğudur ? Gerçekte ödeme şartını belirleyen bir klozun 

varbğımn kabulü halinde, bu temel ilişkiye bir atıf şeklinde de olsa, ABK. mad.3 

hükmü klozun uygulanmasını engeller nitelikte değildir. Dunun hukukumuzda 

pozitif dayanağını BK. m.ad.459 f . 1 hillunö olutturm.aktadır. Htikimı gereği, böyle 

bir klozun varlığı halinde atıf yapılan yere göre, temel veya karşılık ilişkisinin 

şartlan aym zamanda ifanın şartlarını da belirleyecektir. Dolayısıyla bunlann 

doğrudan doğruya, içerik defi olarak kullanılması her zaman için milmldlndür. 

l>iğer taraftan emredici hukuk kaideleri ve hukukun genel ilkelerine aykırılık 

oluşturmaması kaydıyla taraflar arasındaki anlaşma hükümleri öncelikle 

uygulanacaklır. 59 Anılan sebeple mevcul klozda bu çerçevede değerlendirilmelidir. 
Ancak bu ldozla, akreditifin açıldığının bildirilmesi veya teyitle doğan ödeme 

yük'llmilnQ. temel veya karşılık ilişkisinin geçerliliği.ne bağlamıısının mtmıkfuı 

olmaması gerekir. Zira, bu tilr bir atıf akreditife haklın genel ve kurucu ilkelere ters 

dt\şer. Çtinkt\, gerçek anlamda akreditifi oluşturan ôdeme ilişkisi, illi değil soyut bir 

borç ilişkisidir. 

c) Doğrudan doğruya defiler 

Kavramla lwdedilen salt banka ile lehtar arasındaki ilişkiden .kaynaklan.an ve 

lehtara karşı doğrudan kullanılabilecek defilerdir. Bu tilr defilerin ayırıcı özelliği, 

daha çok akreditif ilişkisi dışındaki sebeplerden doğması fakat. akreditif ilişkisinde 

lehtann be}deli ödeme talebine karşı defi olarak ileri stırtilebilmelerinde 

göztllanektedir. Bun1ann en önemlilerini taraflar arasında yapılan anlaşmalardan çı

kan ve bir borcun sükutunu sonuçlayan defiler oluşturmaktadır. Banka ile lehtar 

arasında akredilif ililfkisi dışında, önceden yapılan ve esas ilibariyle k.arşıhklı alacak 

taleplerinin tecili şartını muhtevi bir anlaşma, zamanaşımı60, yenileme, ibranın 
mevcudiyeti başlıca örneklerdir. Aynı şekilde, özellikle bankacılık uygulanwında 

çok karşılaşılan ve mOşt~e imzalatılan genel işlem şartlarında yer verilenlil hapis 

hakkı veya rehln hakkının varlığı ve bunun defi olarak kullanılabilmesidir. Bu 

anlamda defilerin en önemlisini ise, taraflar arasında genel bir cari hesap sözleşme-

59 

60 

61 

Ccuıaris, Ein:wendung'6ar.gchlus&, ÔBA,1987,&.773(774. 

Uzun zamanaşımı süreleri sebebi ile bu definin kullanılması çok az mümkün olabilecektir. 

Ülkemiz bankacılık uygulamasında •Genel Kredi SlıkşMeli" olarak miişteriye 
imzalatılmaktadır. 
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sinin bulunması ve buna binaen akreditiften doğan alacaklarda dahil olmak üzere 

hesap devresi i~indc karşılıkh alacaklann hesap-mahsup işlemine labi 
tutulmasıdır. 62 

Z. Temd(Valııtlı) iliflcUkn dolan tkfiler 

Akreditif bankası veya muhabir banka .kural olarak, lehtar ile akreditif amiri 

arasındaki ilişkiye dayanmak ve bu ilişkiden doğan defileri lehtann ödeme talebine 

karşı kullanmak imkanım haiz bulumıumıakladırlar. 61 Aynı umanda akreditifin 

bildirimi veya teyidi ile doğan ifa yflldlnıQnOn geçerliliği de temel veya karşılık 

ilişkisinin geçerliliji şartına bağlı değildir. Temel ilişkinin, bankanın akreditif 

meblağını ödeme yQkQmtınOn hukuki temelini oluşturmaması ve ABK. mad.3 de 

öngörillen anlamda bir soyutluğun tabii sonucu olarak; banka, başta temel ilişkiye 

ait ifa engelleri olmak UzereU, temel ilişkinin konusunu oluşturan mallardaki 

eksildilder veya karşı edimin ifa edilmemiş olması, temel ilişkinin klirulması 

aşamasında taraf iradeleri arasındaki uygunsuzluk, temel ilişkinin yokluğu6-' veya 

iplal edilebilirlik sebeblerinden biri dolayısıyla söıleşmeniıı iplal edilmiş bulunması 

vb. sebeblerle temel ili1kiye dayanarak ödemeden kaçınmak mtımktın olmayacaktır. 

Bu anlamda bir soyutluğun hukuki gerekçesini öncelikle ı\BK. mad.4 de 

ddzenleme konusu olan uluslararası örf ve adet kuralı oluşturmakla birlikte, esas 

itibariyle akreditif işleminin uluslararası bir ödeme müessesesi olarak ödeme ve 

6J 

65 

C1111arls, Bankverttagsrocht, N.1009; Rould, s. lO 1; Kural olarak, taraflar aksini açıkça 
kararlqtumadıklan veya işlemin niteliğinden nakit ödeme mecburiyetinin çıkmadıAı 
durumlarda. tarafların genel cari hesap sözleşmesine binaen hesap-mahsup işlemine 
başvurmalarına bir enge,1 gönnemektedirler. 

BGE JQ(J il 14S vd.; BGHZ 60, 2621264.;Gra./von Wtttplaalen. Exportfinazierung, s.259.; 
Schbrer, s.128 vd. 

Temel ilişkiyi etkileyen mücbir sebep halinin bankanın bedeli ödemekten kaçınmasını haklı 
göstermeyeceği,. ancak, mücbir sebebe rağme~ lehtann talebinin hakkın kötüye kullanılması 
halini oluşturması sözkonusu ise bankanın ödemeyi reddedebileceği kabul edilmektedir. 
BGE 72 1 s.267.; SchlNlil, M.illbrauch, SJZ 19(1983) s.60, dipn.53.; Tekhuılp, § 40 N.96 
sonda. 

Yokluk halinin BK. mad.20 h&k.mü gereği kanuna. ahlak ve adaba aykırılık sebeblerinden 
birine dayanmaaı ve talebin hakkın kötüye kullanılması halini oluşturması buna istisna teşkil 
etmektedir. Aynca bkz: Sc/ıiJnte, Missbrauch, SJZ 79 (1983) dipn.52. 
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teminat fonksiyonlanm icra edebilmesi, diğer taraftan bankanın temel iliş.kiyi 

doğrudan incelemek imkanı olmaması da ilkemin varlığım dcılekler niteliktedir. 66 

Akreditif yüküınünün temel ilişkiden bağımsız ohnasunn önemli bir diğer sonucu 

da, akreditif bedelinin ödenmesinden sonra, bankanın lemel ilişkide vaki yokluk, 

butlan veya iptal edilebilirlik sebeblerinden hareketle sebepsiz zenginleşme 

hükümlerine binaen, lehtard4n akredititif mebJajının iadesini talep edememesinde 

görillUr. Gerçekten akreditifte temel ilişkisine veya karJıbk ilişkisine herhangi bir 

şekilde atıf yapılnu., olsa da, bu ilişkilerin akreditif yiild1ml0ltiğt\nün temelini 

oluşturamayacağı ilkesi gereği, bankanın bu ilişkilerden birine dayanmak suretiyle 

sebepsiz zenginleşme hUkfimlerine gitmesi imkam yoktur. Kaldı ~ bankaya bu 

şekilde bir imkanın tanınmış · olması öncelikle, dcfilerin sımrlandınlm.ası ile 

ama~lananın dulayh uluak. utladan bldınlmuı ulacakbr. Aynca, birbirine patclc1 

iki doğru olarak resim.lenebilecek akreditif y0.ldlmi1 ile temel ilişki arasındaki 

bağlantının, sebepsiz zenginleşmeye ilişkin hükümlerle kurabilmesi hukuken 

mümktın değildir. Bir diğerine parelel iki doğru olarak dOşQnülen ilişkilerden 

aşaAıda olanmın, yani temel ilişkinin yolduk veya iptal edilebilirlik sebeplerinden 

birisi dolayısıyla geçersiz olduğu ve daha önceden akreditif meblağının ödenmiş 

bulunduğu varsayılacak olursa, görO.nüşte lehtar bu edinimi dolayısıyla bankaya 

karşı zenginleşmiş bulunmaktadır. Ancak haksız olarak zenginleşme temel 

ilişkisindc:ki eksi.klik veya yokluk sc:bc:biylc: gerçc:klostiği için, kauıuJan edimin 

iadesini talep haldaııı akreditif amiri haiz olup, banlwıın ödeme yül..ihntı ise bu 

iliş.kinin tamamen dışındadır. 6? 

Ancak temel ilişkide vaki eksiklik ve noksanlann hakkın kôtDye kullanılması 

şartlarına binaen deri olarak kullanılması imkanının sözkonusu olması durumunda, 

istisnai olarak ödemeden sonra banka lehtardan sebebsiz zenginleşme hlikümlerine 

binaen ödediği meblağın iadesini talep edebilecektir. Bu halde lehtar, bankaya karşı 

BK. mad.62'de sözkonusu olan defiyi de ileri snremeyece.ktir. 68 Bura~ durum, 

akreditif lehtannın tahrü edilmiş dok11manlan ibraz etmesi ve fakat bunların, 

gerekli ihtimam gösterilmesi halinde banka tarafiııdan tanınabilecek nitelikte olması 

66 

67 

Canarls. Bankvertragsrecht, N. 1012 . ~ Liesecke. Die Dokumentenakkreditiv in der neueren 
Recht&sptechung, WM 60, s .210; Ulmet, AcP 126, s.302. 

Ca.naris, Bankvertragsrecht, N.1013.; SchiJnle, Missbrauch, SJZ 79 (1983), s.60.; Aksi 
görüş. Tekinalp.§ 40 N.98. Aynca karşı.laştınruz N.97 

Sch/Jnle, Missbrauch, SJZ 79 (1983), s.75, Aynca bkz. dipn.74 .. 
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hali gibidir. Bu takdirde bankanın akreditif amirinden masraftan talep halda 

bulunmamakla birlikle, lchlara karşı zcnginlcfmc lalcbindc bulunabilmesi gerekir. 

Bağımsızlık ilkesi gereği temel ilişkiden doğan defilerin sınırlandınhnası prensibi 

aym zamanda temeJ ilifkisinden doğan hakların, akrcxlitif amiri tarafuıdan, 

bankaya, taleplerinin temin.ini sajlama veya sebepsiz zenginleşme bül.ilmlerine bi

naen iade talebinde bulunmak imkanının verilmesi amacıyla BK. mad.162-17 4 

ht1ktlmleri gereği devredilmesi yasağını da kapsar. 69 Böyle bir yasağın bulunması 
özellikle akreditifin teminat fonksiyonunu icra etmesi için de zorunludur. Akreditif 

amirinin temel ilişkiden kaynaklanan haldannı devretmek suretiyle bu ilişkiden 

doğan defilerin banka tarafından kullanılmasını sağlayamayacağı doktrinde ittifakla 

kabul edilmekle birlikte, bunun hukuki gerekçesinin ne olması gerektiği hususu 

\arlışmahdır. Erman,'!(} akreditif amirinin haklannm devri ve lemlilü yasağının 
hukuki temelini Roma hukukundan gelen paetanı ü non peuıı® ilkesi 11 ile 

açıklamaktadır. Buna göre temel ilişkisinin tarafları sözleşme konusu mallarin 

bedelinin sadece ve sadece akreditif yolu ile yapılacağını kararlaştırmakJa, aynı 

zamanda devri ve rehni de yasaklamı., bulunmaktadırlar. Buna karşılık diğer bir 
görüş, devir yasağının izahı için bu anlamda bir yola gitmeye gerek olmadığı, 

akreditifin temel ilişkiden bağımsız olmuınm devir yasağını göstermesi bakımından 
yeterli bulunduğunu belirtmektedir. 12 

Temel ilişkiden doğan defilerin ileri sonı.tmesinin tek istisnasını lehtann talebinin 

haldcın kötüye kullanılmasi halini oluşturması, diğer bir ·şekliyle bedeli temin 

~da lehtann açıkça hile yaptığının .i.sbatlanması oluşturmaktadır. Ancak, bu 

anlamda bir definin k-ullanılması ve şartlan aynntılı bir değerlendirmeyi zorunlu 

kıldığı için aşağıda incelenmiştir. 

69 

70 

71 

BGHZ Z8, s.!291130.; BGHZ 60, s.2621264.; Cz7df von WesJphaten, s.2591260.; Ktl/Jter, 
Feststellung und Garantie, s.192.; Schlrrer, s.134. 

Erman, Kaufvertrapverhiltniı und Akkteditivverpflichtung, FS Ritterhausen, ı.268. 

Alacaklının alacağını talep etmeyeceğine dair alacaklısı ile yaptığı anlaşma. Bkz. Ulll1lr, 
Roma Hukuku Lügati, s.150 . ~ Aynca bkz § 12, I, 3 a. 

GraJ"von Westplıalım, Bxpotfinanzierung, s.260.; SchlegeJbergerlHefermehJ,, N.217 sonda. 
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lianka-lehtar ilişkisinden doğan defilerin aksine, bankalar arasında veya banka ile 

akreditif amiri arasındaki ilişkilerden doğan defilerin ileri sürülmesi caiz değildir. 

Bu anlamda derilerin ileri sürülememesinin hukuki gerekç.elerini öncelikle 

akreditife ilişkin uluslararası kurallarda dt\zenleme alanı bulan (ADK. mad.3,4) 

soyutluk ilkesi, borçlar hukukuna hakim olan borç ilişkilerinin nisblliği esası13, 14 

ve en önemlisi akreditif müessesesinin pozitif hukuki dayanağını oluşturan ha
valeleye ilişkin BK. mad.459 f. l hnkmündn kıyas yolu ile uygulanma.~ı 

oluştunnaktadır. 

Ödeme yilkümUiltığ(lnün karşılık ilişkisinden bağımsız olması sebebiyle, akreditif 

amirinin iflas etmesi veya ödeme gflçlOğ(l içinde bulunması yahut malvarhğııun 

haczedilmiş olması sebeblerine binaen karşılığın temin edilememiş olması gibi 

hususlar, banka tarafından lehtann ödeme talebine karşı defi olarak ileri 

sürülemiyeceklir. Ôzellilüe bir ülkede mer'i dövU mevzualmda me\'cul veya bu 
yasalarda daha sonra yapılan değişiklikler dolayısıyla çıkan engeller sebebiyle 

bankanın karşılığl temin edememesi h:ılininin deti olarak ku11ruıılıp 

kullanılamıyacağı husus:u, doktrin ve mahkemeler uygulamasında kısa bir sOre için 

tereddüt konusu olmuşsa da 15; bugün haklı olarak kabul edilen gön"lş, bunun defi 

olarak ileri stirülemeyeceği yön11ndedir. 76 

Karşılık ilişkisinden doğan defilerin ileri s11rillemeınesine ilişkin bu prensip kural 

olarak, sınırsız değildir. Karşılık ilişkisinde vaki eksiklik veya yolduk halinin defi 

74 

75 

76 

Borç ilişkisinden doğan ha.k.lar ve borçlar. kural olarak, sadece o ilişki çerçevesi içinde ve 
taraflar arasında (inter partes) h'lik:llm doğunu. Kavnun için aynca bkz. 
Kocayunfptqulbl, Borçlar Hukuku Dersleri, s.2S vd. 

DohM. Bankgarantien, ,N.218.~ SclUJnu, SJZ 59(1983) s.58 de karşılık ve temel ili.kisinden 
doğan defilerin sınırlanmasına ilişkin esasın tabii olarak, akitlerin niabiliği prensibinin bir 
sonucu olduğu görüşündedirler. Buna göre banka ile akreditif amiri arasındaki akdi ilişki, 
banka-lehtar ilişkisine göre "reı inter aUoı a.cta• dır. Dolayısıyla defilerin sınır
landırılmasının hul.."Uki temelinin ııyncı BK. mad.459 f. 1 hükmünün kıyas yolu ile 
uygulanmak suretiyle açıklanmasına veya uluslararast bir teamül yahut örf ve adet kuralının 
bulunduğu fikri ile temellendirilmesine veya ABK. mad.3 hükmünde yer alan ve karşılık 
ilişkisi veya temel ilişkeden dotan detilerin kullanılamayacağına ilişken feragati ihtiva eden 
hükme gitmenin zorunlu olmadığı görüşündedirler. 

RGZ 144, 133,137.~ A.ngersbach, s.140. 

Canaris, Bıinkvertrag1lrecht. N.1010.; <;,af vo11 Westphah11, Exportfinanzierung. s.259.; 
Kllblet', s. L9L vd.; Sclı4Trer, Missbrauch, s. !28; SclliJnh, SJZ 79(1983), s. 58159. 
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olarak kullanılabilmesinin en önemli sınınnı, ban.kanın yüküm açıklamasında bu 

İlifki ile bağlanlı kuran bir klon 11 yer verilmiş olması hali oluşhmnaktadır. 71 

Canaris tarafından öncülüğü yapılan bir diğer görüşe göre, akreditif emrinin 

geyersidiği de lehtara karşı defi olarak kullanılabilecektir. Buna güre, akreditif 

havalesinin (akreditif emrinin) yolduğu durumunda esas itibariyJc ödeme 

yükilmünün de doğmayacağı; dolayısıyla, bunun defi olarak ileri sOrlllebileceği fikri 

savunulmaktadır. Bu takdirde ilişkinin tiimiiyle yokluğu durumu sözkonusudur ve 

karşılık ilişkisinin yokluğu da bu kapsam içinde değerlendirilmektedir. 79 Bu görüşe 
aşağıda anılan gerekçelerle katılmak mUmldin değildir. öncelikle, bankanın lehtara 

karşı ödeme ytıknmlt\l*ntın tek belirleyicisi banka tarafından lehtara yapılan 

bildirim veya teyitdir. Akreditif emri ile bu bildirim yahut teyit arasında herhangi 

bir farkbhk sözk.onusu olmuı durumunda belirleyici olan ikincisidir. Diğer laraflan 

karşılık veya temel ilişkisinin yokluğunu veya iptal edilebilirliğini sonuçlayan bir 

sebebin, bağımsızlık ilkesi dolayısıyla ödeme yf.ik.ümüniin de geçersizliği sonucunu 

doğurması sözkonusu değildir. Buna göre geçerli bir akreditif emrinin 

(Akkreditivauftrag), akreditif amirinin işlem yapma ehliyetinin veya geçerli bir 

temsil yetkisinin yokluğu dolayısıyla hukuki olarak temsil edilmemiş bulunması, 

yahut hata, hile veya ikrah hallerinden biri dolayısıyla iptal edilmiş bulunması ve en 

önemlisi BK. mad. 20 hükmüne binaen yoklukla malül olınası hallerinin varlığı 

bankanın lc:htara karşı ödcmıe yükümünü etkileyici nitelikte: değildir. 80 Gwçi bu 

77 

78 

19 

8() 

Canarl• bu 1clo7.U •Rf'fektivlclauseln• olarak adlandmna1ct.ad1r. F.inwendunsasschhı6, ÖRA 
1987, s.773. 

BGE 4'9(1923) rr 195,200.; BGE 9.1(1961) Il 42,54.; BGE 100 II 145,150. BK. mad.459 fl 
hftlcmü gereği, akreditif yük1imlülüğftnün geçeTliliği karşıhlc ilişkisine ve hurada yer alan 
şnrtlıım bllğh olmo.makla birlikte, yukandıı. o.ızedilen lll\lıımdıı. bir klozun vıırtıtı buna istisruı 
teşkil etmektedir. Ancak böyle bir klozwı geçerliligi ve sınır1annın ne olduğu tartışmaya açık 
bulwımaktadır. Bu anlamda bir klozun varlığı halinde, bunun güven ilkesi çerçevesinde 
değerlenditilmeRi ve ytmımlanma~n gerekfr. Sclıllnle, Miı;ıshraııch , ~17. 79 (1983) s . 73. ; 
Tekinalp, § 40, N.102.; J\ynco bkz. ClllU»"U, EinwendungsJıusschluB und .Emwendungs
dmchgriff, ÖBA 36 (1987}, ı.773/774. 

CanarlN, Ranlcvert:Tagıırecht, N .1010, 1027. AkRi görfis; Nielsen, Gnındlagen, s.::\9/40 da, 
Canarl8'in görüşüne, akreditifin o.çılmıısı emrinde hııtıı holinin bulunması ve bun.unda lehtar 
tarafindan bilinmesi durumunda hak verilebileceğini. ancak özellikle yetkisiz temsil veya 
işlem yapma ehliyetinin bulurunaması dolayısıyla akreditif emrinin doğmaması durumunda 
ise, hunun lehtara karşı ileti sürülmesinin hakkaniyete uygun düşmeyeceğini ı;ıavunmatctıldu. 
Aynı yönde bir değerlendirme için bkz. Graf von Westphal.en, Exportfuuınzienmg,s.258 
vd.; Sch/Jnle, Missbrauch, SJZ 79(1983), s.59.; Dohm, Bankgarentien, N.218, 219. 

WeggeU,, N .24.; Schdrrer, s .127 vd.; Ga.ııtNdıl, Remer Komment.ar, Art.468 OR N .6 c ve 
d. de akreditif emrinin geçrliliğinin aynı zıımıında lehtar- banka anısındaki ilişkinin de BK. 



220 

durumun bir saik hatası olarak değerlendirilmesi mümkündür. Ancak, BK. mad.24 

f.2 hükmü gereği saik hatasının esaslı hata kapsamında değerlendirilmesi mümkün 

değildir. Dolayısıyla, akreditif amirinin işlem yapma ehliyetinin bulunmaması veya 

gerekli şekilde savunulmaması sebebiyle bankaya tevcih edilen akreditif emrinin 

hukuki olarak doğmadığı yahut bu tevkilin BK. mad.20 f .2 hilkmilne aykınhk 

sebebiyle yoklukla malul olduğu veya bu tevkilin hat.a veya aldatılmanın 

bulunmasına binaen daha sonra BK. mad.24 f.l, b .4 veya BK. mad.28 f.1 hUkmti 

gereği iptal edilmiş bulunması hallerinin bu kapsamda değerlendirilmesi ~iimkiln 

olmayacaktır. Buna karşılık, lehıann bankayı bizzat yanıltımış olması veya 

bankanın akreditif amiri larafından yanıltılmış olduğunu bilmesi veya bilme~i 

getektiği dUtUmlarda, ak.teditif bankası veya muhabir banka DK. mad.28 f.2 

hü.kmü gereği ödeme vaadinin iptalini sağlayabilecek ve bu husus lehtara. defi 

olarak kullanılabilecektir. 81 Aym şekilde, akreditifin gerçekte açılması gereken 

şahıs dışında birine açılmı., bulunması (BK. mad.24 f.l, b.2.) veya miktann yanlış 

bildirilmesi halinde, bankanın ödeme ytı.kOmünden kısmen veya tamamen 

dönebilmesi gerekir. 82 

Ödeme yükümüniln karşılık ilişkisinden bağımsızlığı sadece akreditif bankası ile 

akreditif amiri arasındaki ilişki açısından değil, aynı zamanda bankalar arasındaki 

ilişkide de sözkonusudur. Muhabir banka kural olarak ABK. mad.15 hükmü gereği 

burada öngörülc:n prllann gc:rçc:klc:şmc:si durumunda sorumsuzluğunu ileri 

sQrebileceld:ir. Du sebeblerin akreditif bankası nezdinde gerçekleşmesi durumunda 

ise, muhabir bankanın bunlan defi olarak kullanması imkanı yoktur. Bu sonuç her 

şeyden önce akreditife hakim bağımsızlık ilkesi ve aynı şekilde akreditifle 

bulunulan garanti taahhildOnden kaynaklanmaktadır. öte yandan muhabir banka, 

akreditif bankasına lehtara göre daha yakındır ve rizikoyu onun taşıması 

hakkaniyete daha uygun bulunmaktadır. 83 

81 

82 

8J 

mad.24 f.4 anlamında akdin zorunlu ve esaslı unsurlanndan birisini oluşturduAunu 
(notwendige Gnmdlage des Vertrages) belirtmektedir. 

Schönle, SJZ 79(1983), s .59.; Weaselq, N.14. Yazat burada, akreditifin hakiki lehtar yerine 
üçüncü bir şahıs adına açılmış olması durumunda bu şahsın akreditif konusu belgeleri ibraz 
edebilecek durumda olmaması sebebiyle lehtara karşı cayma hakkının kullanılabileceğini 
belirtmektedir. 

Doh111, N.218, 219.; Schlnle, Missbrauch. SJZ 79 (1983), s.59. 

Wesselq, N.26.; T11kJnlllp, ~ 40, N.96 sonda. Yazar temel ilişkiyi etkileyen mücblı- sebebin 
bankanın bedeli ödemekten kaçınmasuu haklı göstermeyeceğini, mücbir sebebe rağmen, 
lehtann ödeme talebinde bulunması hakkın kötllye kullanılmasını teşkil ediyorsa bankanın 
ödemeyi reddedebileceğini belirtmektedir. 
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Karşıhk ilişkisinden doğan def'ilerin lehtara karşı ileri sürülmesinin caiz 

olmamasının öncmıli bir sonucu, bu iliş.kide-; vaki eksiklik ve yokluk durumlannda, 

ödenen meblağın sebepsiz zenginleşme hOJdlmleri uyarınca banka tarafından 

iadesinin talep edilememesinde görlllilr. 84 İşleme hakim bağımsızlık ilkesi ve borç 

ilişkisinin nisbiliği prensibi gereği, karşılık ilişkisinin yokluğu veya iptal edilebilir 

olması, sonuçlannı sadece taraflar arasında doğuracaktır. Aksini kabulle, bankaya 

sebebsiz zenginleşme htıldiınlerine binaen iade talebinde bulunmak hakkının 

sağlanması, def ilerin sınırlandınlması esası ile amaçlananın dolaylı olarak 

kaldırılması sonucunu doğuracaktır. Netice itibariyle bankanın bu anlamda bir 

lalebinin muhalabı lehlar olmayıp doğrudan doğruya akreditif amiridir. Banka 

yapmış olduğu bu ödemeyle akreditif amirini lehtara karşı olan borcundan 

kurtarmakta ve bununla BK. ma.d.61 de yet verilen sebepsiz zenginleşmenin 
iadesine ilişkin şartlar akreditif amirine karşı gerçekleşmiş bulunmaktadır. IS ,86 

84 

86 

Czraf von Wenplıalen, Exportfinanzierung, s.259.; Sd111ner, s. l34.; Aksi görüş, Wlele, 
s.58.~ 

Canarls, kural olarak, sel:>ebsiz zenginlesme talebi ile ilgili olarak çoğunluk görüşü yönün 
de fikir belirtmekle birlikte, (Bankvertragsrecht,N.1011.1013.)bwıa bir istisna da getir
mektedir. Yazar, bankanın lehtara sebebsiz zenginleşme talebiyle dojrudan doğruya 
müracaat edebilmesi teorisinden hareketle (Durohgriflkondiktion gegen den 
Anweisung?oempfanger). geçerli bir akreditif emrinin(havalenin) bulunmaması h.ıilinde 
bağımsızlık prensibine dayanmanın sözkonusu olamayacaguu ve bu takdirde sebepsiz 
zenginleşmemye binaen iade talebinin sözkonusu ohnası gerektiğini belirtmektedir ·. 

Dohm, Bankgarentie, N.220(Garanti ile ilgili değerlendirme), SclılJnk, Missbrauch SJZ. 79 
(1983), s.59. 

Lehtann talebinin haklan kötüye kullanılması halini oluşturması veya akreditif şartlaruun 
yerine getirilmemiş olmasına rağmen akreditif meblağının lehtara ödenmiş olduğu 
durumda. akreditif bankasının (muhabir bankanın) lehtardan. sebebsiz zenginleşme 
hükümleİine binaen iade talaebinde bulunması mümkündür. Zira her iki halde akreditif 
ilisk.isi ile karşilik. ~kisi uuındaki bağunr.ızhğı. kaldırmakta, sebebaiz zenginleşme 
hükümlerine binaen iade talebini meşru kılmaktadır. 
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4. Temel ve wıılık ilifldsinin /JirükU yokhlt11 luı/i.nde defi lıtddanuı 

kllllunılmuaı. 

Eski doktrinin aksine8~ bugün hemen doktrinde ittifakla kabul edilen görüş, temel 

ve karşılık ilişkilerinin birlikte yokluğu halinin de def"ılerin sınırlandırması 

prensfüininin istisnasını olUfiurmadığı yönftndedir. 811 Du halde de gerek 

sözleşmelerin nisbiliği gerek soyutluk ilkeleri gibi akreditüın temelini o]Ufturan 

diğer hukuki esaslar uyarınca 89
, her iki ilişkinin birlikte yokluğunun veya bunlara 

ilişkin ortak defileriıı. banka tarafından lehtara karşı kullanılması mtim.kün 

olmayacaktır. Özellikle her iki ilişkinin birlikte yolduğu durumu, aşağıda aynntıh 

olarak açıklayacağımız hakkın kötnye kullanıldığı definin şartlan ile de özdeşlik 

göstermez. Bu sebeple çifte yolduk halinin doğrudan hakkın kötüye kullanıldığı 

derini oluı,lurması durumu da sôzk.onusu değildir. Hakkın külü ye kullanıldığı 

definin ileri sthiUebilmesi, ancak, bu defiye ilişkin şartların çifte yokluk halinde de 

getçekleşmesi durumunda mümktın olabilecektir. 90 

Temel ve karşılık ilişkilerinin birlikte yokluğu ve akreditif meblağının da lehtara 

daha önce ödenmiş oltnası halinde, sebebsiz zenginleşme hükümlerinden hareketle 

(BK. mad.61 =OR.62/1 ), lehtara karşı ancak iki aşamalı iade talebi 

(Doppelkondiktion)91 sözkonusu olabilir. Bunun anlamı; iade talebi ilk aşamada 
banka·ak.reditif amiri ilişkisinde(BK. mad.61.c. 1), ikinci qamada ise akredititf 

amiri-lehtar ilişkisinde gerçeldeşecektir.(BK. mad.61.c.2.). 92 Buna karşılık 

87 

119 

90 

91 

92 

UtmeT, AcP. l 26, s . l 29 vd.,257 vd.,295,303.; Gerhart Wtete, Das Dokumentenakkreditiv 
und der angloamerikanische Documentary Credit, s.59. 

Can1Uls, Ban.k:vertragsrecht, N. 1026 da, aksini kabulün genel hükümler ve akreditif 
işleminin doğasma aykın sonuçlan doğuracağı gerekçeleri reddedilmesi gerektiği 
görüşündedir. İlke Schlnle tarafından borç ilişkisinin nisbiligi prensibi ve OR.468/l(BK. 
mad.459 f. l) hükmünden hareketle açıklanmaktadır. 

blcz.§ 11. 1. 

Canarls, Bankvertragsrecht. N.1026 . ~ Graf von Westphalen, Ex.portfuumzierung, s.284.; 
Nit?l.sen, s.152. 

Canaris, Bankvertragsrecht, N.1026.; Schlnle, Missbrauch, SJZ 19 (1983), s.61. 
Kanaatimizce. kavramın Türkçeye lafzi anlamda çifte iade talebi şeklinde cevrilmesi yanlış 
olur. 

Bunun en önemli sonuçlarından biri bankanın gerek lehtann ve gerek akreditif amirinin 
ödeme gücüne (Bonitaet) ilişkin rizikoyu taşıyor olmasıdır. Dohm, N .224. ~ Schlnle, SJZ 79 
(1983), s .60-61. Aynca kavramla ilgili olas:ak bkz: Gaucla!Schluep/Ja.eggi, Schweizerischea 
Obligationenrecht AT, N.2259. 
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Canlll'is tarafından ileri sürülen ve akreditif bankasına, lehtara karşı sebepsiz 

zenginleşme hükümleri gtm:ği doğrudan doğruya müracaat etmek imkanını veren 

"sebebsiz zenginleşmeye binaen doğrudan mOracaat" (Durchgriftkondil.1ion) 

görüşü doktrinde fazlaca taraftar bulmamıştır. Bu görüşe göre banka, temel 

ilişkinin yokluğu veya geçerli bir akreditif emrinin (havalesinin) olmaması 

durumlarında doğrudan doğnıya lehtara müracaat edebilecektir. 93 

Kanaatimizce, bu görüşe aşağıda belirtilen gerekçelerle katılmak imkanı yoktur. 

Öncelikle, bu görüş karşılık ilişkisinde vaki eksiklerin banka tarafından deri olarak 

kullanılamıyacağı esası ile çelişki oluşturur. Aynı şekilde, akreditif amiri ile banka 

arasındaki ilişki vekalet olarak dUşOnnlürse genel anlamda banlca tarafından kabul 

edilmiş bir havale ile vekaletin ayrılması mümkün değildir. Hukuki olarak da bir 

yet.ki olan havale ilişmi ile k.abul edil:mil} vekalel arasındaki ilişki önemsiz 

bulunmaktadır. 94 Diğer taraftan, teorinin DK. mad.61 htlkmtı ile bağdaştırılması da 

mümkün değildir. Zira banka tarafından yapılan geçerli bir ödeme yiikilmt\ 

açıklaması aynı zamanda BK. mad.6l'de ifade edilen geçerli bir hukuki sebebi 

oluştunnakta ve ifa da, bu muteber sebebe binaen yapılmaktadır. En önemfü1i ise, 

bu anlamda bir görüşün .kabuftı borç ilişkisinin nisbiliği il.kesine aykınhk teşkil eder. 
Zira teorinin kabul edilmesi durumunda banka sebepsiz zenginleşme talebinde 

borçlar hukuku akitlerinin nisbiliği ilkesinin aksine karşıhk ve temel iliş.kisine 

dayanmış olacaktır. 95 Buna karşılık, Jehtann taJc:b.inirı hakkın kötüye .kullanılması 
halini oluşturması ve buna rağmen bankanın ödemede bulunması durumunda, 

ödeme için geçerli bir hukuki sebebin yokluğu dolayısıyla (BK. mad.61 vd.) 

bankanın lehtarı doğrudan doğruya ve sebebsiz zenginleşme hüldlmlerine binaen 

takip edebilmesi gerekir. 96 

9J 

94 

95 

Canarls, Bankvertragsrecht N.1027.; Aynca kavramla ilgili olarak bkz. 
G1111ch/Schluep/Juggl, Schweizerisches Obligationenrecht AT, N.2259. 

Selllnle, Missbraucb, SJZ 19(1983), s.61, dipn.58. 

Graf von Westphalen, Exportfinanzierung, s.258.; Nleüen, Grundlagen, s.38.~ $dılnle, 
Missbrauch, SJZ 79 (1983), s.61. 

Dolun, Bankgarentien, N.252. 
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fil. Lehtann Ödeme Talebi Hakkını Kötüye Kullandığı Defi 

1. K llt'al. ı1e isli.mal.an 

Akreditif işleminin asıl özelliğini, ona temel teşkil eden ilişkilerden hukuki anlamda 

bağımsızlığı/soyutluğu (ABK. mad.3) ve tarafların vesaikin ilgili olabileceği mal, 

hizmet ve/veya diğer yapılan işleri değil vesaiki gözönünde bulundurarak bunlar 

üzerinde işlem yapmalan (ABK. ıruıd.4) ilkeleri oluşturmaktadır. 97 Ancak, her 

şekli ilkede olduğu gibi soyutluk ilkesinin de katı bir şekilde uygulanması, 

hakkaniyete aykırı bir takım sonuçların doğması sonucunu doğurabilecektir. 

Dolayısıyla bu ilkenin de hukukun genel prensipleri ışığında yorumlanması ve 

uygulanması mecburiyeti vardır. Kısaca, akreditif işlemine temel teşkil eden bu 

prensibin uygulama alanı sınırsız ve istisnasız değildir. Bu prensibin önemli iki 

sınınnı aşağıda inceleyeceğil.. 

a) Anlaşmada temel ilişkiye atı/yapılması 

Banlca -lehtar ilişkisinde ileri sürOlmesi caiz olan içerik defileri, geçerlik defileli ve 

doğrudan doğruya defiler dışında~ bankanın ·akreditifin bildirilmesi veya teyidi ile 

birlikte lehtara karşı doğan bağımsız ödeme yükümünü sınırlayan önemli bir istis

nayı, laraflann aralannda yapmış . olduktan anlaşma ile lmnel illlJki veya karşılık 

ilişkisinde yer alan şartlarla bağlantı kurmaları hali oluşturmaktadır. Temel veya 

karşılık ilişkisinde yer verilen hususların banka tarafından ödemenin şartlan olarak 

lehtara bildirilmesi yahut bunlara atıf yapılması halinde, anılan şartlar diğerleri ile 

birlikte ödeme talebinin bağlı olduğu şartlar olarak ortaya çıkacaktıJ'.98 Bunun en 

97 BGE ltJB fil 99;100 II 150. Bunun için öncelikle bunkmun akreditif amiri tıımfindun ifuyu 
yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Aralanndaki vekalet ve genel anlamda havale ilişkisi gereği 
banka, akreditif amirine karşı. onwı hesabına ödemede bulwunakla yU)dlmlüdtlr. Bu yoknmden aym 
mnımda 1bnı7. edilen dhkflmanlann akreditif şartlanna uygun olmamıı.cn halinde reddedilmesi 
yüklimlQJ.Qğü de çıkmaktııdır. Bwuı kmşıhk, akreditifin akreditif bunkıısıncıı bildirimi veyu teyit 
bankası t3rafindan teyidi ile de akreditif lehtmma karşı. temel ve karşılık ilişkilerinden bağımsız bir 
ödeme yQkQm101Qğfi doğmaktadır. 

Tıınıfhımı yııpınış olduklım ıınhışmn ile temel ve kmşthk ilişkisi ile boğlmıtı kurduklmı ve bu 
hususlarında lebtanı akreditif şartı olarak bildin1diği oranda, bankanın ödeme yükQmü soyut ve 
bsAnnsız niteJ:iAini kaybetmekte ve talep edihne şartlan ise temel ve karşılık ilişkisindeki şartlara göre 
şelollenmeJctedir. Rumm önemli hiT hukuki 110mıcu ise, her iki ilişkiyi d07.enleyen şartlann ~ 
doğruyu içerik defi nit.eliğini lmzmmıosıdır. Böyle bir yapı ise klasik akreditif kavramı dışındadır. 
Ancak, böyle bir dOzenleme özel hukuka hakim akit serbestisi ilkesi gereği geçerli bulımmaktadır. 
Fakat bu kayıtlar dar ve laM anlamlan ile yorumlanmalı, ihtilaf halinde güven nazariyesi çerçevesinde 
fara7i ortak iradenin ne olabileceği yönünde aynca bir yorum yapma gayreti içeriRine gin1memelidir. 
Zira Birömek Kumilmm hemen bütün hükümJerinde akreditife ilişkin şmtlmın ve tı:ılimııtlmın oçık ve 



225 

önemli sonucu ise, banka tarafından bunlann doğrudan doğruya içerik defi 

kapsamında kullarulabilmesidir. 99 

h) Ödeme talebinin hakkın köttlye kullanılması halini ol~turması 

Ödeme ilişkisinin temel ve karşılık ilişkilerinden bağımsızlığını kaldıran ve bunlar 

arasında bağlantı kurulmasını sonuçlayan bir diğer istisna ise, lehtann .ödeme 

talebinin hakkın kötüye kullanılması halini oluşturmasıdır. Akreditife haklın genel 

prensip, akreditifm bildirimi veya teyidinde yer verilen şartların esas itibariyle şekli 

olarak eksiksiz ve tam olarak yerine getirilmiş olması durumunda, lehtara karşı 

doğan bağımsız (soyut) ödeme yükümilnOn ifası olmakla birlikte, eğer lehtann 

talebi bir hakkın kötüye kullanılması halini oluşturuyorsa, şeklen akreditif şartlanna 

uygun bir ödeme talebi bulunsa dahi ve soyutluk ilkesine rağme~ bazı şartlara 

bağlı olarak banka, akreditif bedelini ödemekten imtina edebilecektir. Burada 

bankanın ödememe gerekçesi, özel hukuka haklın o~ .. bir hakkın sırf gayn ızrar 

eden suistimalini kanun himaye etmez" hükmüne dayanmaktadır,(MK. mad 2 f.2). 

Buna göre, lehlann ödeme lalebi dürüsllük. kuralına aykın ve özellikle amacı 

dışında kullanılıyorsa, talep hakkın köttıyo kullanılması halini oluşturur. Du 

kapsamda olmak dzere, özellikle lehtann ifa istemi hile veya diğer herhangi bir suç 

teşkil edecek fiil olarak nitelendirilebiliyorsa, soyutluk ilkesine dayanmak imkanı 

kalmayacaktır. 1(J(J 

Hakkın köttıye ku1Janılması hali, istinad ettiği ilişkiye ba1almaksızm lehtara karşı 

doğrudan doğruya ileri siirülebilecek bir itiraz (defi) hali oluşturur. Bu anlamda bir 
definin hakiın tarafından da re'sen nazara alınması gerekmektedir. ıoı Böylece ta

raflar arasında sarih bir anlaşma olmamasına rağm~ birbirinden bağımsız olan 

temel ilişki (ve karşılık ilişkisi) ile gerçek akreditifi doğuran ödeme ilişkisi arasında 

kesin olm~ böyle ohnadığı takdirde bankaların bir sorumluluk Ostlenıneyeceği yönünde 
dilzenlemelere Yf!t verilmiştir. (ABK. mad.5, 12 vd.). 

CtullD'la, Bankvertragsrecht, N.1008, 1015.; Canarl8, Einwendungsausschlu ÔBA 1987, s.713.; 
Sdı6tıU, Missbmuch,. SJZ 79 (1983), s.60. 

J(J(J BoTgre.ffe, s.38 vd; Gll66Mlulm, s.175.; U1ridı., s.122.; St:Mnle, Missbmuch. SJZ 79 (1983), s.74.; 
Hans Gigg•, Missb.tauchproblematik bei Bankgarantien, Melanges Paul Piottet, Lausanne 1990, 
s.247 vd.. 

IOJ Feyzi N. FIJY'l)ol1", Medeni Kanmum 50.Yıldönümünde Haldamı Kötüye KuDanılmaın. Medeni 
Kanıınun 50. Yıl Sempozyumu, I. Tebliğler, İÜMHE, İstBnbol 1978, s.187. 
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bağlantı kurulabilmektedir. ltJZ Böyle bir durumda, öğreti ve mahkemeler 

uygulamasında haklı olarak. akreditifın a\iılması veya leyidi neticesinde, ak.rediüf 

bedelinin tahsili konusund.ı183 ve usul hukulnı alarunda104 ihracatçı lehine doğan 
bir dizi avantajın göz ardı edilmesi ve ödeme talebinin hakkın kötüye kmlanddığı 

deri ile geri çevrilmesi gerektiği kabul edilmektedir.105 

GörüldilğQ üzere burada bağımsız akreditif taahhildDno.n esasına yönelik ve 

istisnaen uygulanması gereken veya sıkı şartlara bağlı olarak uygulanması zorunlu 

bir defi ve itiraz hakkı, diğer bir söyleyişle kural dışı ve olağantısın106 bir 

düzeltme imkanı sözkonusudur.107 Dolayısıyla akreditife özgü soyutluk ilkesinin 

göz ardı edilmek suretiyle ödemenin yapılmamasının, mutlaka istisnai bir yol olarak 

görülmesi zorunludur. Bu anlamda bir zorunluluk her şeyden önce :MK. mad.2'nin 

uygulanabilme şarllan ile deslek.lenmekledir.106 Diğer tarafı.an böyle bir definin 

ileri sür1llınesine tanınan imkan ölçüsünde akreditifin uluslararası bir ödeme aracı 

ıoı 
Somut olayda, ibraz edilen belgelerden şekli ohuak, akreditif lehtannın bedeli tahsile talep hakkı 
olduğunun gört\lmesine karşılık. gerçekte akreditif ilişkisinin bütünlüğü içerisinde geçerli bir temel 
ilişkinin olmaması veya dok\imanlarm gerçeği belgelememeleri sebeblerinden biri dolayısıyla maddi 
anlamda hak sahibi ohnaına durumu söı:konusu olabilecektir. Oysa. soyutluk ilkesi gereği bankanın 
maddi anlamda bir içerik kontrolü yapması imkanı: yoktur. Dolayısıyla, her iki ilişki arasında ifilde 
edilen nitelikte bir baAfantı. ancak. hakkın kötüye kuDarulması halinde mümkün olabilecektir. 

101 
Akreditif işleminde, akreditif amiri ilk aşamada sadec:e akreditif konusu belgeleri temin etmekte ve 
daha sonra akte konu maJiara sahip olmaktadır. Buna karşılık, lehtar, akreditif konusu belgeleri 
akreditif şartlanna uygun olarak ibraz etmek kaydı ile bedeli hemen tahsil edebilmektedir. 

llU 

105 

106 

107 

Akreditifle usuli prosedürü gôsteren °önce Ode soma dava et"(ent ıallün, damı prO'l,GSÜ!Ten) ilkesi, 
aynı zamanda alaediıifin teminat fonk.siyonwuı da belirlemektedir. Bu ilkeyle birlikte, rizı1c.o 
dağılımında büyük ölçüch: akreditif lehtan avantajlı durumda bulunmaktadır. ômeğjn, aksine bir 
düzenleme olmadJAı sürece bu ilke ile başta davanın aqılacaBı yer olmak üur~ ihtilaf halinde olaya 
uygulaıw:ak hukuk da beliıle:nmiş olmaktadır. 

Alınan öğretisinde Coing, bu anlamda bir definin Jw11aruJmasında çok ele ahnış tarzına karşı tenkit 
yöneltmektedir. Bu çerçevede. sözkonusu definin ulusal bukuklaıla bağlantılı olamk yorumlanması 
(veya uygulamanın ulusal hukuklara bırakıhnası) yerine, otonom bir prensip olarak ifilde edihnesi ve 
düzenlenmesi gerektiğini ifilde etmektedir. Helmut Cotng, Probleme der intemationalen 
Bankgarantie. ZHR 147(1983), s.127,131 vd Teori, doktrinde özellikle akreditif ve banka garantileri 
ile ilgili olarak 1Bzlaca kabul göımemiytir. Kntik için bkz. Cllllllris, Einwendungsaussclıluss mıd 
Einwenchmgsdurohgriff, ÖBA 1987, s. 775/776.; Mlllbm, Missbrauch, s.56/57. 

Kleiner, Bankgarantie. N.21.41 vd 

Dolun, N.225, 226.; Klebu!T, Banlcgarantie. N.21.41 vd. 

JOB ()lu:man. Temel Kavmmlar, s.184."Prensip, hakkaniyete uymayan gayri ahlaki sonuçlan önleyecek 
genel lı.ıral niteliğindedir. Fakat bunun her somut olayda k:u1lanılması hukııld emniyeti ortadan 
kaldıracaktır. q 
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olmaktan çıkacağı ve bu alanda sağladığı teminatın da azalacağı açıktır. Bu şekilde 

bir değerlendirme, akreditif işlcmıinin ödeme ve h:minal fonksiyonlannı icra etmesi 

bakımından zorunlu bulunmaktadır. Du istisnai yolun somut olayda uygulanabi

lirliğinin açık ve de şüpheye yer vermeyecek bir biçimde ortaya konması gerekir. 

Nitekim, İsviçre Federal Mahkemesi169 ve doktrinde116 iyiniyet prensibinin 

olağanftsttı bir yol olduğu ve istisnai bir takım hallere münhasır olarak uygulanması 

gerektiği ifade edilmektedir. 

Burada en önemli sonımı, :MK'nun 2. maddesi karşısında, işleme hakim genel 

ilkenin kapsam ve içeriğinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile, 

akreditif şartlannın şekli anlamda yerine getirilmiş olmasına rağmen, maddi an

lamda lehtann ödeme talebinin haksız olduğu, yani hangi hallerde temel ilişkiye 

dayanarak bu la.lehin reddedilebileceğinin, aç.ıkça formüle edilmesi ve objeklif bir 

temele oturtulması gerekmektedir. 

2 Haklan kJnilye kılllalııülıtı dejinin datmati/ı IDM/i,111 

a) İsviçre-Turk huhkunda durum. 

İsviçre-Tilr.k hulruklmnda hakkın kötüye kulJandması definin pozitif hukuk 

temelini :MK. mad.2 (İBK. mad.2) hükmü oluşturur. Hükme göre, hakların 

kullanılması ve borçların ifasında objektif iyiniyet kaidelerine uyulması esastır. 

109 
BGE 100 II 151 nBanka., dönülemez akreditifin söı.konusu olduğu durumda uygun belgelerin ibrazı 
~da akreditif meblağını lehtara ödemek yükümü a1tmdadır (BGE 78 ll 52). Bu yükümün 
istisnasını ise, lehtann hileli işlemleri (betriigerische Machenacbaften) oluşturur. Esas itıbariyle, 
bankarun bu anhmıda olajanOatü daVl1DUŞlan hesaplımıak mecbmiyeti de yoktur. Güvenli bir akit 
tamfin seçimi alacakluun üz.erinde bulunmakla birlikte. eğer lehtann talebi açıkça hakkın kötüye 
kullsru1ması halini oluşturuyor ve bu da açıkça ispat edilebiliyorsa, banka ödemeyi reddetmek (hileli 
ve hakkın kötüye kuD,aıulmas.t halini oluşturan işleme dayanmak suretiyle) hakkını haiz 
buhınmakıadtt. -

llO Men. Bemer Konunentar, Art.2 ZGB N.40. 

111 
Bir hakkın kötüye kullaruhnasmm defi olarak ileri sür1llebihnesi huswnı, gerek Kam Avrupası ve 
gerek Common Law hukuk çevrelerinde kabul edilen bir götüştür. Prensip, Km Avmpası hukuk 
sisteminde dogmatik bir temele dayandmhnakta. ildncisinde ise daha çok pragmatik bir işlem mantığı 
ile aç.ıklanmaktadır. Do1aymyia ilkinde teorik başlangıç noktası hakkın kötüye kul1anıldığı fikri iken. 
ikincisinde lehtarm hileli dav:ranışlan (fraud), muameledilci hilesi bu definin açık)anmasında esas 
abnmakıadır. Ancak, her ilci hukuk sisteminde de asli unsur. olarak kabul edilen husus, bu definin 
bizzat işlemin kendisinden kaynaldamnası gereğidir. Kleiner, Bankgaıantie, N.21.41.; Mahler, 
Reclıtmnissbrauch, ı.102.; Coüıg, ZHR 147(1983), s.129-137); ÔZcrl. Ak:reditifte Hile, İBD, 
C.60(1993), S.!O-H-12, s.777 vd., ÖUllikle s.780-783. 
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Aynca bir hakkın salt başkalannı zarara sokmak amacı ile kullanılmasının kanun 

yolu ile korunması söd.onusu değildir.112 Tüm özel hukuk işlemlerinde olduğu 
gibi akreditif işlemi de, bu genel ilke ışığında değerlendirilecektir. Akreditife özgü 

soyutluğun da bu prensibe önceliği sözkonusu değildir. Ancak akreditif işlemiyle 

bağlantılı olarak sorun. ilke ışığında temel ilişkiye nasıl ve hangi şartlarla 

gidileceği, kısaca bu definin kullanılabilme esaslarının belirlenmesinde ortaya 

çıkmaktadır. Nitekim gerek İsviçre Federal Mahkemesi ve gerek do~ bir hakkın 

kötüye kullanılıp kullanılmadığ101n, somut olayın şartlan göz önOnde tutularak 

tesbit edileceğini belirtmekte, genel bir tanımlamadan kaçınmaktadır.113 Prensibin 

akredilif ilişki~i bakımından farklı yuruınlanınuını gerckürcn herhangi bir ttcbep 
yoktur. 

b) Alman hukukunda duntm 

Alınan Hukuku'nda da bu definin pozitif dayana~ Medeni Kanun'un 2. 

maddesine tekabül eden BGB § 242 de düzenlenmiştir.114 Buna göre, soyut bir 

ödem" vaadine rağmen, c:ğer lehtann talebi açıkça hallın kötüye kullanılması halini 

oluşturuyorsa, banka Memeyi red hakkını haiz butun.maJctadJl1-'. 

112 
İsviçn:-Tilrk doktrininde MK. mad.2 t:l hııkmünO:n uygulama alanın, MK.mad.2 f.l de ifade edilen 
objektif iyini.yet kaidesinden fiu:kh olduğu. kamm ve sözleşmeleri değiştirici bir rol oynayacaği ileri 
süıülmektedir. Böylece her iki filamın uygulanma a1anmm tesbitinde filrkh değerlendirmeler 
yapılmakı:adlr (M~ Bemer Kommentm. Art.2 ZGB, N.11 de bunun yoruma baAJı olduğunu i&de 
etmektedir. Qluuluın, Temel Ka~ s.174.; Feyzioğlu, Sem~ s.149, dipn. 1.). 

Akredititle ilgili olarak bu.teorik tartJşmaya girmeksizin, her ilci fikra htlkmtınün de birlite ve objektif 
iyiyniyet prensibi kapsamında tesbit ve uygulanması gerektiğjni belirtmekle yetiniyoruz. 

113 Kevoık AceHU>lbl, Hakkın Kötüye kullaruhnuı ve İsviçre Federal Mahkemesi, MHAD, s.151.; 
()fuıman, Temel K.avramlat, s.166 vd.~ Fritı Stunıı, Der Rechmnisabmıch im Schweizer Recht
Ein Überblick über die neuere JudiJrabır des Bwıdesgerichts, SIZ 89(1993), s.374 vd. 

114 
MK. mad.2 hükmünde i&de!ini bulan objeldifiyiniyet ~çift tmafh bir karekteri haizdir. Diğer 
bir ifade ile alacaklı da tıpkı borçlu gibi bu prensiple bağidlr. Buna karşılık, BGB § 242 btikmti sadece 
alacaklının haklan bakmundan imde edilmiş bulunmaktadır, Colng, ZHR 147(1983), s.140. 

llS Canaris, Bmlkvertragsrecht, N.1015 vd., N.989, N.1028, N.1049, N.1061.~ Colilg, ZHR 147(1983), 
s.129-137). 
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Alman öğretisi116 hakkın kötüye kullanılması defini Roma Hukukundan gelen 

exceplio doli generalis ( dolus praelerius-hile deri) prensibi ile açıklamaktadır. Bu, 

bir hukuki muamele muteber bir şekilde tamamlandıktan sonra, alacaklının objektif 

iyiniyet ilkesine aykırı olarak yaptığı herhangi bir muamele neticesinde tanınan def'i 

hakkıdır. Buna karşılık, hukuki muamelenin yapılışı sırasında başvurulan bir bileye 

müstenit olan defi hakkına ise exceptio doli specialis ( dohuJ praesens) 

denmektedir.117 Mlllbert, haklı olarak akreditif ve garanti işlemleri bakımından 
ilkinin sôzkonusu olacağını belirtmektedir. 118 

J Hakkın kJJtllye ladlanı/dıtı •flni.n ıtı111an 

Prensip olarak, l~hlann lalcbinin bir hallın külüy~ kullanılması halini oluflurup 

oluşturmadığının, her somut olayın şartlan göz önQnde tutularak tesbit edilmesi 
gerekir. Bununla birlikte, özellikle akreditif işlemi açısından mahkemeler 
uygulamasında ve doktrinde, hakkın kötaye kullanılmasının belirlenmesinde somut 

bir takım ölçülere de yer verilmiştir. Bunları aşağıda ana hattan ile açıklayacağız. 

a) Haksız taleple (unberechtigkeit), hakkın kötüye kullanılması 

(rechtsmissbraeuchlichkeit) halinin ayırdedilmesi 

Garanti ile bağlantılı olarak hakkın kötüye kullanılmasının tesbitine ilişkin kıstaslar 

üzerinde duran, Graf von Westphalen kavramın bilyük ölçtıde belirlenmesine 

yardımcı olan bir aymma, bir hakkın ileri sürOlmesinin caiz olmaması, yani hakka 

dayanmayan bir talebin (unberechtige Inanspruchname) varlığı ile, talebin hakkın 

kö«tye kullanılması ( rechtsmissbraeuchliche Inanspruchname) halini oluşturması 

ölçütüne yer vermektedir·119 Gerçekten, temel ilişkiden hareketle talebin haksız 

116 Coing, ZHR 147(1983), s.139/140.; MiUben, Missbrauch, s.54 vd; Malbut, Neueste Entwicklung 
elim materieTien Rechtl' der Garantie "auf erırteR Anforctem•, 7.TJ> 198.~, R.1 J OR; Graj"von Westpluıl.m, 
.Bankgarantien, s. 190 vd. 

117 Ziya UlllUI', Roma Hukuku Ltlgati. İstanbul 1983, s.67. 

l 18 Mil/ben, Missbmuch. .s..51152 

119 Gra.fvon Westphalm, .Bankgarantie, s.216 vd.; Kural olarak her ikiside hukuka aylan davranıştır, 
fakat halclca dayanmayan davramşbı hiçbir hakka dayamlmamtştır veya dayantlan halclon ımnrlım 
aşılmıştır. Oysa bnkk:ın kötüye kullmulmnsındıı, luık omııcıruı ııykın lrullımıhno.ktııdır. J\yncıı bir 
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olduğunun söylenmesi ile, lehtann ödeme talebinin hakkın kötüye kullanılması 

oluşturduğunun söylenmesi aynı ve özdeş değildir. ızo 

Akreditif bedeli ancak bildirim ve/veya teyitte öngörülen şartlar yerine getirilmişse 

talep edilebileceğinden, haksız bir talepten bahsedilebilmesi için temel ilişki ile 

bağlantı kurulması gereği ortadadır. Durada asıl sorun, temel ilişki ile bağlantılı 

olarak, lehtann akreditif bedelini talebe hakkı olmadığı hususu ile, talep edilen 

bedelin kendisine müsaade edilip edilemeyeceğidir. Akreditif şartının yer aldığı asıl 

borç ili.'}kisinden hareketle, maddi hukuk hilkt\mleri çerçevesinde akredit.ifın 

varlığına ilişkin şartlann doğmaması veya eksile olması aynı zamanda akreditif 

talebinin hakkın kött\ye kullanılması halini oluşturduğunu göstermez. Dolayısıyla, 

şekli olarak, akreditifin ödeme şartlan gerçekleşmişse bu noktada temel ilişkiden 

harekelle akrediillin maddi hukuk şarllannın gerçek.letmediği. ve haksız bir lalebin 

olduğunun ve talep hakkının kött\ye kullanıldığı söylenemez. Örneğin, akreditif 

amirinin (alıcının), temel ilişkinin BK. mad.20 hilkmtt gereği yoklukla malili olmasi 

veya iptal ediline, cayma, yenileme, hapis hakkı... gibi sebeblerden biri dolayısıyla 

lehtann (satıcının) bedeli talep hakkının bulunmadığı ve talebin haksız olduğlmu 

söylemes~ aynı zamanda lehtann bankanın teyit veya akreditif bildirimi ile doğan 

ödeme ytlld1mtınü ifa ile ilgili tale~ MK. mad. 2 f. 2 anlamında hakkın kötüye 

kullanılması sonucunu doğurmayacaktır (BGE 100 Il 145 vd.). Aym sebeple, 

akreditif amirinin, akreditillcm feragati tazammun eden bir tafop hakkının sahibi 

olması veya akdin ifasındald maddi ve hul"Uki (döviz darboğazı, döviz transferine 

ilişkin yasal_ engeller, ithalat ve ihracat k.ısıtlamalan vs.) engeller de birer ödememe 

sebebi değildir. Dolayısıyla akreditifin talep edilebilirlik şartlan ve akreditif 

klozunda yer ahpta, bildirim ve/veya teyide muhtevasını. veren maddi ve şekli 

şartlar gerçekleşmiş olmak koşutu ile akreditif bedeli ödenecektir. 

Bu zorunluluk, akreditifin bağımsızlığı ilkesinin tabii bir sonucudur. Ancak bunun 

anlamı her zaman ve mutlak olarak ödemenin yapılması değildir. Ancak ödeme 

talebinin red edilebilmesi için talebin sadece haksız (unberechtigt) değil. aynı 

zamanda hakkın kötüye kullanılması halini teşkil ediyor olması gerekir. 

hakkın kötliye lrullanıldJAmı kabul etmek için kusur veya zarar venne kasdı zorunlu unsurlar değildir, 
Ofuıman, Medeni Hukuk Dersleri, s.186. 

ııo Dolun, N.229.; Hans Gigger, Missbrauchproblematik bei Bankgar.mtien, FS Paul Piotet, s.261.~ 
St:Mnk, SJZ 1983, s.75. 
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O halde talep ne zaman hakkın kötüye kullanılması halini oluşturmaktadır ? 
121122 

İsviçre doktrin ve tatbikatında, "kötü ve onaylanmayan ve özellikle bileli 

(betrügerischer) talep halinde" hakkın kötüye kullanılması olgusunun bulunduğu 

ifade edilmek-tedir.123 Kural olarak, akreditif ilişkisinin bfttilnün 

değerlendirilmesinde, eğer talep hukuki olarak hiçbir şekilde değer ölçüsü bulacak 

bir mantıklılığı içermiyorsa (unter keinem t'ernunftigerweise in Betracht ziehenden 

GesichtspunktJ124, lehtann bunu talebe hakkı olmadığı sonucuna vanldığı, talep 

121 

122 

123 

124 

Hakkın kötüye kullanıJması ile ilgili özlO bir açıklamaya yer veren Feyzioğlu'mm genel bir 
değed.endimıesi şu şekildedir:, "Federal Mahkeme, (haklan kötüye kullaruhnası) sorununu çözmeyi. 
belli prensiplerin ışığı altında (hakimin takdirine bıralanokta)dJr. Hakimin (somut olayın koşullamu 
göz6nWıde tutması) ve (katı huaJlarla kendisini bağlı saymaması) önerilmektedir. Kuşkusuz bu 
öneriler, MK. madde 2Jll'deki gen.el prensibin elastikiliğini ve canlıl$nı muhafaza etmesini mümkfin 
kılması bakımından yerindedir, ancak yinede hakime ışık tutacak(belli prensipler)ddci ictihadm da 
bilinmesinde zorunhıluk vardır. Bunlar, izlenen kararlarda. görüleceği 1i7.ere (hak salubinin, hakkını 
zamarunda 1..llllanmasına, objektif olarak onda güven uyandıracak davranışlarda bulunmak suretiyle 
engel olmak); (haklan sosyal anı891annın dışında kalan başka çıkarları ve sonuçlan elde etmek gayesi 
ile kullanmak); kamın koyucunım (tara.tlan uyanct ve koruyucu fonksiyonJan nedeniyle şekle tabi 
tuttuğu işlemleri o şekile uymadan ve şekle uyulmayışın sonuçlarını bilmesine rağmen kendi isteğiyle 
ifa ettikten sonra şekil noksanhğı nedeniyle işlemin h'llkümsüzlüğünt ileri süımek) gıbi •JiJrlı.rtJiJk 
kuraUarına" ters düşen; toplum içinde varlığı zonınhı "gtıven duygusu"nu istismar eden ve "haldann 
tanınış 11e korutlUI amaçlan• ve •sosyal fonksiyon/an" ile bağdaşmayan damuuşlardır. Bunlar, 
hakime, bir hakkın kötüye ku11aruhp ku1lanılmachğı sonınunım çözümüne ışık tutacak tema 
prensipler olacaktır. fakat her halde -İsviçre için bu ~ işletilmesinde hakkın o tm7.da 
.lrullanıJmasmdan karşı tarafin(zarar gömıüş) ohnası müstakil bir unsur olarak aranmayacak, 
kullanışın dOrüstli\k kuralına aykın olduğu,. hetk.esçe götülüp kabul edilecek "~ıldıkta olması" yeterli 
say:ılacaktır."(Fqılo.flll, Medeni Kanunun 50. Yıl Sempozyumu, s.166/167. 

Akredititle ilgili olmamakla birlikte Federal Mahkeme'nin hangi hallerde haklan kotnye kullanılması 
halinin bulwıduğuna ilişkin bir çok prensip karadan vardır. Bunlardan bazı1aıı şöyledir: •Medeni 
Kanwı, hakkın kötüye lrul1anılmasını tarif e1memekte. bir hakkın kullarulmasınm h~ uygun 
bulunduğu veya ~ kötllye kullanılmasını tqkil ettiği hususu1annın takdirini hakime 
bırakmaktadır. ",(Aytekin Alaay, Medeni Hukuk Genel Teorisi, 3. Bası İstanbul l980, s.420 dipn.9). 
" ... bir kimse hakkını dtirüs1lük kaidelerine aykm kııllamrsa, bunu kötüye kul1anınış olur. Bu kötüye 
kullanma açık ise, kanun tarafindan korunmaz. Hukuk ancak meşru menmatlerin tatminine yarar; 
başka şeye yaradığı takdirde mevcudiyet sebebini .kaybeder.".; Bir hakkın kullarulması bu hakkın 
gayesine aykm dUşt1iğü takdirde açıkça kötuye kullanma mevcuttm", [BGB 53 il 97.~Aıaa,, s.420, 
dipn. IOJ.; "~ti ve mahkeme içtihatlamıa göre, hukuki bir müesseseyi kendisine tamamen yabancı 
bir amaç uğruna kullanan kimse. tMK.. 'mın dürlist1iik kaidelerine uygun surette davrarub:nasıru 
emreden 2. maddesindeki yükümü ihlal etmiş olur.\ (Ataay, s.2121213, dipn. 7).~ Aynca toplu bir 
değerlendirme için b.kz: Stıum, SJZ 89 374 vd. 

Kleine.r, Bıınlcgarantie, N.21.43.; BGE 100 ll 14S vd. 

Kleiner, Bankgarantie, N.21.44. 
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hakkının açıkça amaca aykırı kullanıldığı noktada, 125 akreditif lehtanrun talebi 

hakkın kölüye kullanılması halini olu11lurur. 

Bu değerlendirme subjektif bir yargı olarak düşünülmemelidir. Bun1ann sadece 
b dilin · d li d ğil' d' 126 o.. likJ kli un1 y y ddi c:yan e c:sı c: yelc:r c: ır. ncc: c:, şe uyg uga ragmen, ma 

anlamda hak sahibi olunmadığı.iıın ve ödeme talebinin hakkın kötoye l"Ullanılması 

halini oluşturduğunun aşikar (offensichtlich) ve de likit ispat edilir olm:lBl gerekir. 

İkinci şart, hakkın köttiye kullanılması halinin sadece amir için değil öncelikle ve 

özellikle banka açısından a.,i.kar olmasıdır. İbraz edilen delillerle, banka, hakkın 

köttıye kullanıldığı yargısına kendi yorum ve değerlendirmesini katmadan 

varabilmelidir. Bu anlamda isbat kOlfeti amir t\zerinde olup, bankanın böyle bir 

yükümlülüğü yoktur. Amir, hakkın kötüye kullanıldığını, lehtann açık hilesinin 

bulunduğunu, 121 
bülün yönleriyle banka nezdinde ayıklığa kavuşlurulmuı 

halinde
128

, bu yQkümltUftğUnil ifa etmiştir. Yoksa bunlan sadece beyan ve bankayı 
haberdar etmesi yeterli değildir .1z9 

125 Çoğu zaman zonın1u olarak bu tür bir talep hileli bir jşlemi veya açıkça ı.anıra uğratma kasdmı da 
içemıektedir, ( Nklsaı, Bankgaı'antien, s. 109 vd.) 

126 
Dolun, N 241. 

127 

128 

129 

Böyle bir durumda Alman hukulı..ımdaki tanımlaması ile hile(dolus praeteritus) hali söz.konusudur. 
Belgelerin ibrazı suretiyle bedelin talep edilmesi hali açık. bir bile olarak tannnlanmak.tadsr. Canaris, 
Bankvertragsrecht, N. 1016. İngiliz ve Amerikan uygulamasında benzer bir tanımlama ile •hile"(ftaud) 
halinden sözedilmektedir. Schmitthojf, Export Trade. s. 377.~ ôze1. Akreditifte Hile, s.778-780.~ 
Aynca mukayeseli bir değerlendimıe için bkz.. Coing, ZHR 147(1983) s.142 vd. 

Canal'is, Bankvertragsrecht, N.1016, Ll38.; Grafvon Westph~ Bankgarantie, 216 vd..; Sclı6n/8, 
Missbrauch, SJZ 79(1983), s.74. Yazar burada garanti ile ilgili olamk Zürih Kantonu Mahkemesinin 
27 Mart 1987 tarihli yayınlanmamış bir karanıu metınektedir. Olayda İsviçre ~ında bir 
mahkemeden alınmış bir ödeme yasağı söz.konusudur. Mahkeme bu yasakla ilgili 
değerlendimıesinde, garanti verenin ibraz ettiği belgelerle lehtamı hak sahıbi bulunmadığına sadece 
inandırması değil, aynı zamanda bu delille talebin açıkça haklan kötüye kullanması halini 
olU1turduğunu isbat etmesi gerelı..1:iğini belirtmektedir. Burada., ödemenin. yasaklanabilmesi için 
hakkm kötüye kullamlması halinin veya haksız ve ce2lli müyyideyi sonuçlayan bir fiilin varlığının 
açıkça isbatlanması aranmıştır. Karan aynı şekilde Xldner. Bankgarantie, s.229, dipn. 13 de 
zikretmiştir. 

Dolun, N.241. 
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b) Temel ilişkideki eksikliğin hukuki anlamda açık olması 

Akreditif lehtarının ödeme talebinin açık bir hile halini oluştunnası130 veya bu 

talebin hukuki korumadan yoksun olduğu hususunun açık ve net biçimde herkes 

larafmdan anlaşılır olmas/31 yahut hukuki bakımdan lemel ilişkiden doğan bir 

talep hakkmm bulunmadığının aç.ıkç.a gözlendiği durumlarda (Evidenz des Mangels 

im Valutaverhaltnis in rechtlicher Hinsichtl·12, bu talebin hakkın kötüye 

kulanılması halini oluşturacağı ortadadır. JJJ Örneğin, Almanya Federal Mahkemesi 

garanti ile ilgili bazı kararlarında; lehtann talebinin, mutlaka aşikar biçimde caiz 

olmayan, haksız bir talep olması gerektiği üzerinde durmaktadır. Diğer bir ifade ile 

hakkın kötüye kullanıldığı olgusunun açıkça herkes tarafından görülüp anlaşılabilir 

olınası aranmakta, salt iddia edilebilir olması yeterli görülmemektedir. 134 

Doktrinde açıklık kavramı değerlendirilirken, "objektif olarak değerlendirildiğinde, 

herkesçe dayanıksızlığı görülüp anlaşılacak hal" "açıkça/doğrudan onaylanması 

mümkiin olmayan"JJS "ilk görünüşte (prima face) haksızlığı konusunda kesin 

yargıya vanlan"136 "açık olan ve bu açıklığı gayet net biçimde elde olan"137 

ifadelerine yer verilmektedir. 

Hukuki bakış açısı ile olayın açıkça ve siipheye yer venneyecek biçimde isbat 

edilebilir olması, aynı zamanda definin kullanılması şartlarını da belirleyecektir. 

Bankalar yargı mercileri olmadığından, talebin haksızlığının açık ve tereddütten 

uzak olması zorunludur. Hğer mevcut şartlar ve iddialar temel ilişkinin taratlan 

arasında bir rücu davasını zorunlu kılacaks~ yani tartışmalı olan hususlann mah-

130 
Ô7.ellikle Alman uygulamasında ve doktrinde hile halinin şüpheye yer veımeyecek biçimde açık 
ohnası •exceptio doligeneraJis• definin ileri süıülebihnesi için zorunhı göriilmektedir. Lehtaıın kahve 
yerine tq göndermesi ve bunun açıkça isbat edilmesi en bariz örneği oluştUimaktadır. OLG 
Hamburg, 24.11.1961-1 U 38161. Karar GriJnm tarafindan A WD 1962, s.52 vd değe:rlendirihniştir. 

131 ômeğin. akreditifin konusunun uyuşturucu veya silah ticareti olması durum~ akreditif bedelinin 
ödenmesi banka açısından cezai müeyyideyi S0t\ll9hıyacal1ır. 

IJ1 Canaris, Banksvertragsreclrt, N. l O 17. 

133 Alman öğretisinde bu anlamda definin, lehtann talebinin hukuk mantığı ile kabil-i telif olmayan 
biçimde açık bir haksızbğı içeren. olağanüstü hallerle sınırlı olduAu belirtilmektedir. 

134 BGH. WM 1984, s.689, 690.~ BGH, WM 1988, s.934,935.~ OLG Bremen WM, 1990, s.1369, 1370. 

l.U Men., Bemer Kommentar Art.2 ZGB N.40. 

136 Dolun, N.365._ 

l .l7 K/einer, .Bankgarantie, N.22.13. 
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kemeye gitmesi ihtimali bulunuyorsa, ban1ca açısından bu noktada karar vermek 

güçleşecektir. Bu konuda Alman Federal Mahkemesi garanli işlemi ile ilgili olarak 

iki kararında138; temel ilişl<lden doğan bir talep hakkmm bulunmadığı, ancak 

mwıyyen bir akdin yorumu neticesinde ortaya çıkar nitelikte ise banluı açısından 

defi hakkının kullanılmasının sözkonusu olmayacağı, haklı olarak belirtilmiştir. 

Eğer temel ilişki bankaya göre yabancı bir hukuka tabi bulunuyorsa, salt bu sebebe 

binaen defi imkanın bulunmadığı ileri sürülemez. Banka açısından yabancı ülke 

hukukunun içeriğinin bilirkişi raporu ile tesbiti imkam her zaman mevcuttur.139 

c) Likit delillerle ispat 

Akreditif lehtarı akreditifte ôngôrtılen şartlan yerine getirmek suretiyle, şekli 

anlamda hak sahipliğini gösteren belgelerle ödeme talebinde bulunduğunda; ödeme 

talebinin maddi şartlarının gerçekleşmediği ve talebin hakkın kött\ye kullanılması 

halini oluşturduğu gerekçesi ile ödemenin reddedilebilmesi iç~ doktrin ve 

tatbikatta hemen hemen ittifakla, bu hususun "likit delil"lerle ispat edilmesi 
gereğinden sôz edilmektedir. "Likit delil" kavramı ilk önce garanti talebinin kötüye 

kullanılması ve bunun ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz yolu ile engellenmesi problemi 

dolayısıyla, bir Alman yerel mahkeme karannda146 larlışılm.ışlır. Bu gelişme 
beraberinde birçok soru ve tartışmayı da141 getinniştir. 141 Zira likit kanıt kavramı 

138 

139 

BGH ZIP 1986, s.1450,1452.; BGHZ 90, s.294 de bu anlamda bir sonucwı yoruma ihtiyaç 
göstermeden işlemin kendinden çıkması gerektiği belirtilmektedir . . Ayıu yönde BGHZ 94, s.170.; 
Wusely, N.164 de; bankanın, leh1ann hak sahibi olmadığı konusunda vermit olduğu karamı, olası 
bir rücu dawsında mahkeme ta:rafindan reyit edilebilecek nitelikte ohnası durumllllda açıklığın 
sözkonusu olduğunu söylemektedir. Buradan hareketle bir ihtiyati tedbir karamun, esash bir delil 
ibrazı neticesinde verilen bir yargı karan olmadığını. dolayısıyla hakkın kötüye kullanılması definin 
ileri sürülebilmesi için aranan açıklık ilkesini sağlar nitelikte olmadığı görüşündedir. 

Canarls, Bankvertragsrecht, N. 1017.~ Canarts, Einwendungsausschluss, ÔBA 1987, s.111n1s. 

U.O OLG F.rankfurt am Main, WM 1983, s.5751576. 

U.l Coing, ZHR 147(1983). s.125 vd.~ Thedor HeJnsius, Zur Frage des Nachweises der 
rechtsmissbraeuchyichen Inansptuclınahme einer Bankgarantie auf enıtes Anfordem mit liquiden 
Beweismittelin. FS. Wemet, s .229 vd. ve özellikle s.250. 

142 
Ancak likit delil teorisi daha sonra doktrinde geniş taraftar bulmuştur. Nitekim akreditif/garanti 
bedelinin ödenmesinin ihtiyati tedbir karan ile engellenmesi ve bunwı içinde inandıncı delillerin 
getirilmesi sorunu tarbş.ılırke.n, doktrin ve yargı .kararlar.ında mutlaka likit de1il1e.rin sunulması 
aranmıştır. Canaris, Bankvertragsrecht., N.1017, 1139.;Metren, ZIP 198'2, s.253,262. 
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pozitif hukukta hiçbir yerde tanımlanmadığı gib/43, HUMK. mad. 236 ve 

müleakip maddelerde böyle bir ispat vasıtasına da yer verilmiş değildir. 

Hakkın kötüye kullanılmasının likit delillerle ispat edilmesi durumunda, ödemenin 

reddedilmesi gereğinin hukuki dayanağı, doktrinde, kıyas yolu ile İsviyre Borylar 

Kanunu'nun 966/2 (TK. mad. 558 f.2) ve 1030 (TK.622 f.J=Alm.Kamb.SK. 

mad.40) maddelerinde yer alan hiikftmlere de dayandınlmaktadır. 144 Buna göre 

borçlu, bir kıymetli evrakın ibrazında öncelikle hamilin şekli anlamda meşru hak 

sahibi olup olmadığını araştırmakla yilkilmlftdür. Borçlu dilerse daha sonra ·hamilin 

maddi anlarn,da da bak sahibi olup olmadığını araştırabilecektir. Yapılan bu 

inceleme neticesinde maddi anlamda hak sahibi olmayan bir kimseye ödeme 

yapması durumunda, borcundan ancak hile veya ağır kusunı145 bulunmaması 
halinde kurlulabileceklir. Ancak hamilin hak sahibi olmadığını biliyor veya bilmesi 

gerekiyorsa146 ve mahkeme safhasında bu husus isbatlanırsa, borcundan 
kurtulıruısı sözkonusu olmayacaktır. Aym şekilde akreditif ilişkisinde de banka, 

lehtann hak sahibi olup olmadığı konusunda yeterli delil olup olmadığına bakmak 

ve blmun neticesinde karar vererek ödeme yapmak veya ödemeyi reddetmek 

konusunda karar vennelidir. Eğer banka olası bir rücu davasında, hakkın kötüye 

kullanıldığını gösterir yeterli likit kanıtların bulunmadığını ve buna binaen farklı bir 

·değerlendirme yaptığını ve bunun yerindeliğini isbat edebilecekse ödemede bulu

nacak, aksi takdirde: ödc;mektc:n imtina c:dc:bilecc:ktir. Bu sonuyla, eğc:r ibraz edilen 

143 

U4 

Doktrinde likit(liquide) kavramına, icra hukuku alarunda rastlamaktayız. Bl.Ula göre, haciz yolu ile 
yapılan takipte likit bir alacağa itiraz, bu alacak senede bağlamnamış olsa bile haksız sayı1acak1tt. 
Likit alacak ise, mahk.eme kara.tına ihtiY119 olmakıımn. doğumu anından itibaren m~en olan alacak. 
olarak tanımlanımştJr, (1.JlıanPoBaaollu, İcra Hukukunun Esaslan, N.l791l80). HGK'da 1967 tm:ihli 
bir kmımnda likit kavramına yer vemıeden" .. takip konusu alacağın belirli, sabit ohnası. borçlu 
tarafından bilinmesi veya tayin veya tahkik edilmesi mümkün nitelikte bulunması. hak.imin takdirine 
bağlı olmaması,. tanımuuyapmaldadır, (HGK. 15.12.1961, B.1344, K.61.5, RKD, 1.968, S.3-4, s.37). 

Schlner, s.130/131. Aksi görüş, Canarls, Bankvertragsrecht. N.1017: Yu.ar, likit isbat edilebilirlik 
dıırumwıda haklan kötüye kullanıhnası halinin kıymetli evrak hukukunda cari bu kunılla 
açıklanmasuun, bumda ilkenin yalnızca banka ile akreditif amiri aıaaındaki ilişkiye uyduğunu. banka 
ile lehtar a:nısmdaki ilişkiyi açıklamak balam.mdan yeterli bulunmadığından hareketle karşı 
çıkmaktadır. 

145 AğJI .kusurdan, borçlunun, lehtamı hak sahibi olmadığı hususunu basit bir dik.1catle anlayabileceği ve 
buna ilişkin delilleri de elde edebileceği durum anlaşılmalıdır. Ô't.tan, Kıymetli Evrak Hukuku, 
s.371/372. 

146 Borçhınwı sadece durumu bilmesi hile hali olarak değerlendirilmeyecektir. Aynı şekilde borçlunun 
bu konuda sağlam ve güvenilir delillerinin olmas.ı. da gerekir. 
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belgelerden lehtann şekli anlamda hak sahibi olduğu anlaşılıyorsa, aynı zamanda 

bc:dc:li tahsile:: de hakkı olduğu sonucuna vanlacaklır. 

Doktrinde bir görüş likit isbat zorunluluğunu, akreditif amiri ile banka arasındaki 

ilişkide, rücu davasında esas alınacak bir hukuk sorunu olarak değerlendirmekte ve 

bundan hareketle, aslında bunun bankarun ödediği meblağın iadesini talep 

açısından önemli olduğunu, vaki isbat sorununun banka-lehtar ilişkisi ile 

kanştınlmaması gerektiğini belirtmektedir. Buna göre, talebin hakkın kötüye 

kullanılması halini oluşturduğunun isba~ bankanın lehtara karşı ödemeyi 

reddetmesinin bir dayanağı değil, sadece ve sadece akreditif amirinden iade 

talebinin bir şartı durumundadır. Zira, banka yeterli ve zorunlu bir delile de yer 

vermeksizin, hakkın kötüye kullanılması halinin bulunduğundan bahisle lehtara 
'"d . dd d bil ı. . 147 o emeyı re e e ece .... lır. 

Kanaatimizce, bu görüşe .katılmak imkanı yoktur. Likit delillerle isbat şartı sadece 

akreditif bankasının akreditif amirine rücuu bakımından değil, hakkın kötüye 

kullanıldığı definin lebtara karşı ileri sibillebilmesi açısından da anlamı haiz 

bulunmaktadır. Ashnda likit isbat edilebilirlik ruw tek başına fuıkkın kötüye 

kullanıldığı definin açıklayıcısı ve kurucu unsuru durumunda değildir. Bilakis, bu 

hakkın köttıye kullanıldığı definin unsurlaı;ından sadece birini oluşturur. Gerçi 

somut olayda lehtann temel ilişkiden doğan bir talep baklcınının bulunmadığının 

tesbiti ilk olarak bu hususun likit olarak isbat edilmesi ile ortaya çıkabilecektir. 

Ancak, lehtann bizzat temel ilişkiden doğan bir talep hakkınm bulunmadığını 

bilmesi veya bilebilecek durumda olması halinde hakkın k.ölüye kullanılması 

sözkonusu olmasına karşılık.; bunun isbau mahkeme yolu ile etraflı bir delil tesbitini 

gerektirebilecektir .148 Netice itibariyle likit isbat edilebilirlik hali, sadece akreditif 

bankası ile akreditif amiri ilişkisinde rücuu teminin bir şartı değil; aynı zamanda 

hakkın kötüye kullanılma.~ı definin lehtara karşı kullanılabilmesinin de bir 

unsurudur. Aksini kabulle bankanın akreditif amirinin talimatına binaen ve. rizikosu 

onun üzerinde olmak ilzere salt iddiaya binaen veya maddi olarak hakkın kötüye 

kullanıldığının şüpheli olması durumunda ödeme talebini reddedebileceği varsayı

ma akreditif müessesesinin uluslararası bir ödeme müessesesi olarak işlem görmesi 

milmkün olmayacaktır. 

147 Erman. Einwirlrungen des Kaufvertragsverhiiltnisses~ s. 76.; MiJ/bert, Miss~ s.76. 

148 Canaris, Bankvertragsrecht, N. lOL'l. ; Canarls, Einwendımgsausschluss, ÖBA 1987, s.7781779. 
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aa) Likit delil kavramı, 

Likit delil kavramı konusundaki ittifaka rağmen gerek Alman ve gerek İsviçre-Türk 

hukuk doktrininde ortak bir tanıma yer verilmiş veya niteliği tümüyle açıklığa 

kavuşturulmuş değildir. Kavramla ilgili genel bir tanıma, bu .kavramı Tüd: 

hukukunda ilk defa kullanan Tekinalp yer vermektedir. Buna göre likit kanıt, 

" .. bankanın kendi yorumunu, kanaatini, değerlendirmesini eklemeden, lehtann 

ödeme talebinin dürüstlük kurallarına ay.kınhğmı ortaya koyan kanıttır.". Bu 

meyanda, örnek olarak konişmentonwı sahteliğini hükme bağlayan mahkeme 

karan, yi\klenenin gerçekte ifası gereken mal olmayıp, paçavra ve talaş olduğunu 

gösterir nitelikte ilgili resmi dairelerin yazılan ve tutanaktan, hakem ve ihtiyati 

tedbir kararlan sayıl.maktadır.149 C.:anaris, "hazır, göze batan, elle tutulur isbat 

vasıtası" tanımına yer veririken ( .. ,daS ein prisentes und durchschlagendes 

Beweismiueı/50, G-,aj Yon WeMtphul.en, "manbki bir değerlendirme ile şüphe 
götürmeyen, ve davada başkaca bir delil ikamesini gerektirmeyen deliller" 

şeklinde151, Dalım ise aynı şekilde, "likit delilden söz edilebilmesi iç~ ibraz 

edilenler dışında ek bir delile ihtiyaç duyulmamalı veya delil ikamesi yönünde 

aynca bir harekete tevessül edilmemeli yahut flçüncd bir kişinin bu ihtilafa 

katılması zorunlu olmamalıdır." demektedir. 

Likit kanıt konusunda ortak bir tanımlamanın olmaması bir eksildik değildir. 

özellikle doktrinde yer alan bu tanımlamalar ve uygulamadaki örneklerin birarada 

değerlendirilmesi neticesinde, kavramın içeriğinin tespit edilmesi ve isbat 

müessesesi içindeki yerinin belirlenmesi mümkündür. Bilindiği üzere İsviçre-Türk 

hukuk.unda ihliyali ledbire karar verilirken, kesin bir ishal aranmamakla, iddiayı 

hakikate yakın gösteren deliller yeterli götiilınektedir. Oysa akreditif (ve banka 

garantilerinde), talep hakkının kötüye kullanıldığından bahisle ödemenin 

reddedilebilmesi için btı hususun açık (offensichtlich) olınası da aranmaktadır. 

U.9 
Tekinalp, * 40 N 104. 

TSO C'anarls, Bankvertıugsrecht. N.l0l7. 

151 Graj'von Westplıakn, Exporttinanzierung, s.284:"liquide, d.h.auBerhalb jeden vemünfügen Zweifels 
-und damit der Sache nach:ohne Beweisaufnahme". Caıuırls, Bankvertmgsrecht, s.695, dipn.161. de 
haklı olarak likit delilin bu anlamda tannnlarunasnun son derece yanlış olduğunu belirttnektedir. 
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Aynca bu açıklığın152; örneğin gönderilen mala ilişkin uzman bilirkişilerin 
raporları veya hakem komisyonunun scrtifıkas~ yahul ödemeye ilişkin usulüne 

uygun bir makbuz, teslim protokolleri, konişmento . . . gibi yazılı delillerle ispat 

edilmelidir. Böylece, eğer ibraz edilen delilerden lehtann temel ilişkiden dojan bir 

hakkının olmadığı, soyutluk ilkesine rağmen lehtann bu talebinin dütiistltık ilkesi ile 

bağda,madığı, açık ve kesinl 53 bir şekilde ve şüpheye yer vermeyecek biçimde 

isbat edilebiliyorsa, banka akreditif bedelinin ödenmesini reddedebilecektir. 

Buna göre, hakkın kötnye kullanılması halinin inandırıcı delillerle ispat edilmesi 

yeterli değildir. Böylece likit delillerle ispat, ihtiyati tedbir karan verilebilmesi için 

aranan bir haklcın varlığının muhtemel, hakikate yakın gösterilmesi ile asıl davadaki 

ispatta aranan şartlar arasında bir yere konuhnaktadtr. Buna göre, hakkın kötüye 

kullanıldığını ileri sürem, hakikate yakın göstermekten daha ç<Jk şey yapmakla 

yüknmlüdür. Göıiildüğö üzere delil yoğunluğu ve delillerin takdiri konusunda 

burada bir derecelendirme yapılmaktadır. i\ncak bu husus özellilde İsviçre 

doktrininde çok açık değildir. Örneğin Dolı"'7 kawamın İsviçre hukukunda 

bilinmediğini ve aynca ihtiyati tedbir karan verilirken aranan delil yoğunluğundan 

daha ağır şartlara bağlanamayacağını ifade ederken154, Kklner, açık olmamakla 

birlikte genel olarak likit delillerle kanıtlamanın asıl davada ki delil ikamesine ilişkin 

şartlara ve yoğunluğa bağlı olduğunu ifade etmektedir·155 Ancak özellikle 

Almanya lalbikau156 bu konuda daha somul açıklamalar geı.iımekledir. Nilekim 

doktrinde bunu tak.ip ederek belirgin prensiplere yer verilmiştir. Örneğin, 

Haeddingnlaaser/Jfl'alUr, "likit delillerle isbatın varlığından sözedebilınek için 

152 1.-t-t-. Guggen/ıelln. s.164.~ Klelner, Bımkganın.tie, 22.13.:•Maddi hukuk açısından zorunlu olarak 11.11A.ıuu 
kötüye kullanılmıwnın s~ hakikate yakın gösterilmeıri yeterli. olmayıp, aynca bunun 119ık ohnuı 
gerekir. 

153 Wesse-O•. N.158 " .. eindeuti,gfeststehen .. • Zahn/Eberdlng/Ehr~ " .. offensichtlich .: ve 
" .. endgültig liqui.d", 

154 Dohm, N .365, 366. Ancak yazar, hemen sonraki bir değerlendinnesinde, hakimin delillerin 
takdirinde garantinin niteliğini de dikkate ~ daha sıkı ve kritik edici bir yaklaşım seıgilemesi 
gerektiğini ifade etmektedir, N.368. 

155 Kkiner, Bankgarantie, N.21.51vd.~22.12 vd 

156 BGHZ, 90, s.292.; OLG Bremen, WM 3.3(1990), s .1369/1370.; OLG Franldiu1:, WM 1983, s.576.; 
OLG köhı., WM 1988, s:.22.; BGH, WM 1984, s.689. 
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ZPO 920 de aranan inandırıcı delillerle isbat yeterli değildir11157, goruşune yer 

verilmekle ve likit ispat edifobilirlik sadece belgel~e inhisar eU.irilmckledir.158 

Kural olarak, nelerin likit delil olup olmadığını takdir ve tayin etmek konusunda, 

bankalar serbesttir. Buna göre banka bu anlamda bir sonuca varmada herhangi bir 

delilden yararlanmak hakkını haiz olduğu gibi, ibraz edilen delilleri takdirle sadece 

senetlere belirleyici delil fonksiyonu tanıyabilecektir. Aynı şekilde ibraz edilen 

delillerin reddi veya kabulle birlikte ek delil istemek konusunda da banka tamamen 

serbest. bulunmaktadır. 159 Ancak bunun anlamı delillerin takdirinde sınırsız bir 

serbesti değildir. Aynca bankanın, delilleri değerlendirmede işlemin tabi olduğu 

ülke hukukunda isbat vasıtalarına verilen anlam ile uluslararası ticari örf ve adet 

kaidelerinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Bankanın ibraz edilen delilleri 

kabul elmeme veya ek delil lalebinde bulunma konusunda haksı:t olması, lak.dil 

hakkını yanlış kullandığının daha sonra isbat edilmesi durumunda, lehtara veya 

akreditif amirine karşı sorumluluğu sözkonusu olabilecektir. 

bb) Likil is bal vaıulalan 

Likit delil kavranunın pozitif bir dayanağuun olınaması, isbat vasıtalarının neler 

olduğu veya olması gerektiği . .konusunda biıi ~acunlu olarak doktrindeki 

değerlendirmelere ve özellikle mahkemeler uguJamas.11L1 göt0rmel.1edir. İsviçre 

doktrininde Sellaenu likit isbat vasıtala.nnı; .kesinleşmiş mahkeme veya hakem 

karan ile mahkeme dışı belgeler ve belge dışındakı deliller olarak 

sını:flandırmakt.adır. 166 Aynı şekilde İsviçre Federal Mahkemesi de, akreditif 

bedelinin ödenmesine kadar, lehtann hakkın kötüye kullanılması halini oluşturan 

davranışlan ihtiyati tedbir veya kesinleşmiş bir mahkeme karan banka nezdinde 

isbat edilecek olursa, bankanın somut olayda ödemeyi reddetmesi gerektiği 

157 Walter Ha.edıJJng/Franz. Hauser.IR.einhard Welter, Bürgschaft urui Garantie., s.727. 

158 HeillSİllS, FS Wemer, s.233 vd.; ZaJm/El>erllbi§IJJlu/Jd4 N.91131. Ancak doktrinde bu konuda 
görüş birliği de olduğu söylenemez. ôrne(9n CatUll'is, somut olayda ilaç yerine toz yüklendiği 
yöniindeki şahit beyanında likit delil olabileceğini söylemektedir, Bankvertragsrecht, N. l O 17. 

159 

llifl 

Tekinalp, § 40, N.104. Lehtarın talebinin hakkın kötüye .lı.ı.ıllanılması halini olu.yturduğunwı ispat 
edildiği. durumlarda; banka tarafından istenen ek delil talebinin akreditif amiri tarafından yerine 
getirilmemesi veya bir ihtiyati tedbir karanrun ahnamaması, bankayı bu defiyi kullanma yOkümiinden 
muafkıhnaz. 

Sdlllrrer, s.132. 
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sonucuna varmıştır.161 Ancak Federal Mahkeme tarafından likit kanıt zımnında 
sayılan kesinleşmiş mahkeme karan ve ödemeyi yasaklayan ihtiyati tedbir karan 

tadadi olarak sayılmış değildir. Dan.ka ibraz edilen bu delillerin, başta belgeler 

olmak üzere, sair delillerle desteklenmesini isteyebilecektir.162 Kural olar~ 
lehtann ödemeyi talebe hakkı olmadığı konusunda karar verilirken; ibraz edilen 

belgeler dışında bir olaya, mevcut olmayan bir bilgi ve belgeye dayanılmamalıdır. 

Kaldı ki, bankanın ibraz edilenler dışında bir delili aramak veya mevcut delilleri 

tamamlamak zımnında ibraz edilen belgelerin yorumlanması suretiyle sonuç çı

karmak mecburiyeti bulunmamaktadır.163 Eğer somut olayda hakkın kötüye 

kullanılması hali, ibra1. edilen ya'l.llı deliller ~ığında işlemin kendisinden doğrudan 

ve açıkça anlaşılma yerine, yorum.la çıkanlabiliyorsa ödemenin reddedilmesi 

gerekir. 

Alınan doktrini ve tatbikatı da, değerlendirmesinde benzer ölçülere yer ver

mektedir. Federal mahkeme soyutluk ilkesinin muhafazasının öneminden hareketle, 

hakkın kötüye kullanılması define ilişkin şartların sıkı ölçillere bağlanması 

gerektiğini belirtmekte ve akit. konusu mallarda eksildik iddia.~ının yeterli olmadığı, 

bu anlamdaki eksikliğin akdin ifası olarak kabul edilemeyeceğinin de açık olması 

gerektiği wrgulanmaktadır. Huradan hareketle, doktrinde oybirliği ile aranan likit 

·kanıt esasının zorunlu olduğu da hlikme bağlanmıştır.164 Ancak, Alman 

hukukunda İ.ıwi.çre'den farklı olarak. likil kaml leorisi, doklrinde genel bir prensip 

olarak. kabul edilmekte 165, mahkemeler uygulamasında ise likit ispat edilebilirlik 

müstakar bir tatbikat haline gelmiş bulunmak.tadır, [BGHZ, 90, s.292.; OLG 

Bremen wM 33(1990), s.1369/1370]. Aynca diğer bazı kararlarda da likit isbat 

vasıtaları olan somut örneklere yer verilmektedir. Örneğin, "tasdikli ve onaylı 

belgeler veya mahkeme içi veya mahkeme dışı ikrar [OLG Köln WM 1988, s.22] 

likit kanıt kabul edilirken, yeminin likit kanıt olamayacağına l OLG 1''rankfurt, WM 

1983, s.576] hükmedilmiştir. Ayru şekilde Yargıtay'ında kesin delil olarak sadece 

161 
BGE 100 II 151. 

162 Kleiner, Bankgarantie, s.160.; Ulrlclı, s.123.; Arnarikan lıukukt.mda: Gulterld/Je/MegraJı, s.l86.; 
Schmilthof}'. s.37 4 vd, özellikle s.376. 

163 Sdulrrer, s.131 

JU BGH,16 Mart 1987, WM 1987, s.978.; BGH WM 1988, s.1298 vd. 

165 54 Canaris, Bankvertragsrecht, N.1017.; NUJJsen BuB 51368.; Mel.re11, G:ıundlagen, s.1 .; 
Zahn/Eberding!Ehrlich, N.21361. 
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belgeleri kabul etti~ tarafların şif ahi beyanlannı bu kapsamda değerlendirmediği 

görülmektedir. Örneğin, Yargılay'ın garanti ile ilgili yayınlarunamış bir karannda; 

" .. lehtann (garanti amirinin} yükümlülüğünü yerine getirdiğini aşikar biçimde 

kanıtlayabileceği istisnai hallerde, banluının durumu muhataba bildirerek onu 

uyarması (ödememe değil) isabetli olur, örneğin, lehtar teminat mektubu konusunu 

teşkil eden vergi borcunu ödediğine ilişkin usulüne uygun MAKBUZ göstermişse 

dunım böyledir.,., "kanımızca banka bir rizikonun gerçekleşmediğini kesin olarak 

kanıtlayacak belgeler olmadan teminat mektubunun tazmini talebini yerine 

getirmekten kaçınmamalıdır, bu teminat mektuplanna olan güvenin sarsılmaması 

iç.in zorunludur." değerlendirmesi y apıhnak.ladır .166 

cc) Likit is bat vasıtalarının değerlendirilmesi 

Mahlceme kararlarının likit delil olarak kabulünde öncelikle bazı soruların açıldığa 

kawştunılması gerekir. Doktrinde genellikle kesinleşmiş bir mahkeme kararından 

bahsedilmektedir .16 7 Eğer mahkeme karan tenfiz şartlarının bulunmaması veya 

usun prosedürün lamamlanınamuı sebeblerinden biri dolayısıyla kesinleşmemiş 

olursa, asıl önemlisi akreditif klozunda yetki verilen ülke mahkemeleri dışındaki bir 

mahkemeden bir karar alınmışsa durum ne · olacaktır ? Kanaatimizce, likit delil 

ilkesi aynı zamanda kararın kesinleşmiş olması şartını da ihtiva etmemektedir. 

Bankaya ibraz edilen veya bankanın bizzat sahip olduğu belgelerin likit delil kabul 

edilmesinde asıl ölçü, talebin hakkın kötüye kullanıldığı hususunun açık ve şüpheye 

yer venneyecek biçimde kesin olmasıdır. 168 Kaldı ki aşağıda açıklanacağı üzere 

somut olayda, mahkeme dışındaki bir resmi kuruluş tarafindan tanzim edilen bel

genin de delil olarak kabulü sözkonusu olabilecektir. Dolayısıyla kesinleşmemİ8 bir 

mahkeme karan veya tenfiz edilmemiş bir mahkeme karan da, hakkın kötüye 

kullanıldığı defi'inin bir unsuru olan "hukuki .aç1dan aşikar" olma ve likit isbat 

şartını öncelikle yerine getirebilecektir. 

166 Yargıtay'ın l I.1 I.1983 t. , E.3236, K.4911 s. kararına yazılan muhalefet şerhinden a.lınmıştır. Karan ve 
muhalefet şerhini TandoJan, Borçlar Hukuku. C.II .• dipn.25b. de ı:ikretmektedir. 

167 Schönle, MiBbrauch, 79 (1983) s.74. Yazar, bu anlamda bir karann teorik olarak öngörülmekle 
birlikte, bmıun pratikte temininin hemen hemen mtimkün ohnadığuu söylemektedir. 

16/J Tekinalp,§ 41, N.104.; Aynı yönde Wesulp, N.164. Isbat konusunu banka garantilc.ri .ile ilgili olarak 
araştJran Dolun, N.365, 366, 36S de, likit delillerle isbat edilebilirliğin ihtiyati.. tedbit kamn verilirken 
aranan delil yoğunluğundan daha ağır şartlara bağtaruunayacağını. ibraz edilen detı11erle bantcanm bu 
konuda inandmlmasınm (Glal1bthaftmachung) yeterli blllunduğunu belirtınektedit. 
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Uygulamada hangi mahkemenin karan sorunu da çıkabilir. Böyle durumda 

anlaşmada yelkili kabul edilen mahkemenin karan ile, yet.kili ol.mayan ülke 

mahkemesinden alınmış kararın farklılık göstermesi durumunda ilkinin kabul 

edilmesi gerekir.169 

Mahkeme kararlan ile ilgili ayıklanması gereken bir diğer sorun da, taraflar 

ıırasmda döner (revolving) akreditifin aç.ılnuş olmıısı halinde (ABK. mad.41) ortaya 

çıkabilir. Böyle bir akreditifle ilgili mahkeme karan ancak kapsadığı taksitler 

açısından hakkın kötüye kullanıldığını belgeleyen likit isbat va.ı;ıtası olarak kabul 

edilecektir. Karara konu olan taleplerin hakkın kötiiye kullanılmasım teşkil etmesi, 

daha sonraki taksitlere ilişkin akreditife özgü taleplerinde aynı şekilde olması 

anlamına gelmeyecektir.110 Ancak, döner akreditif yerine tek bir akreditif 

kararla~lınhnış olması ve f akal akredilille ödemenin kararlaşlınldığı lemel ilişkideki 

ifanın tedricen yapılacağının öngörülmesi halinde, taksitlerin hepsi ödenmeden 

hakkın kötüye kullanıldığını tevsik ede'.n bir mahkeme kararının alınmış olması 
durumunda daha sonraki taksitlerin ödenmemesi gerekir.111 

Doktrinde ve yargı kararlarında likit delil olarak zikredilen bir diğer isbat vasıtası 

ise ihtiyati tedbir karandır. Ağırlıklı olarak kabul edilen görüş; akreditif lehtanna 

akreditif meblağını talep etmek imkanını veya bankaya ödemeyi yasaklayan ve 

bankaya ibraz edilen bir ihtiyati tedbir karannını da bu definin kullanılmasına 

imkan sağlaması yönündedir. 172 Kanaatimizce salt ihtiyati tedbir kararının her 

zaman likit delil olarak kabulüne imkan yoktur.173 Zira, gerek doktrinde yer alan 

açık.lama1ac ve gerek mahkeme1c:r uyguJamasından anlaşılan likit dc:lillerfo ispatta, 

ihtiyati tedbir karan verilirken aranan, idduayı hakikate gösteren belge ve ifadelerin 

yeterli görülmediği; delil ikamesinde aynca belirli bir yoğunluğun arandığıdır. 

169 
Wesse{v. N.163. 

170 
Ancak somut olayda abinirı. V'.ıki olması da müınkün olabilir. örneğin, akreditifin bir horon olarak 
uyuşturucu ticaretini finanse etmek amacı ile kullaruhnası durumunda yenilenen akreditifin de aym 
şartlara tabi olacağı kesindir. 

171 

172 

171 

Wessely, N.162. 

ScMnle, Missbrau~ 79 (1983) s.75.~ Teldna.lp. § 40 N.104. 

Aym yönde, BGHZ JfJJ, s.92'de ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz lcarar1amun hakkın kötüye 
kullarulması konustmda kesin ve açıklayıcı 'bir hükOm niteliğini taşımadıklan, basit mahkeme usulü 
neticesinde verilen kararlar oldukları dolayısıyla banka buna dayanarak defi kullanmak konusunda 
karar vermeyeceği sonucuna vanhnalı.iadır, Aynı yönde bir açıklama için bkz: Cmıaris, 
Bank:vertragsrecht N.1018, HYl'lS, l065. 
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Dolayısıyla likit delillerle isbattan söz edebilmek için, delillerin sadece hakikate 

yakın göıılemıesi değil, aynca açık olma ve daha ııtlu bir değ«lendimıe ile bu 

sonuca varılması zorunludur. Du sebeple yabancı b.ir ülkeden aJın.ınış ihtiyati tedbir 

kar.ınnın icra kabiliyeti olmayacağı gibi aynca her zaman için likit delil kabulüne 

de im.kan yoktur. Zira bu kararlar zaten doğası gereği kati bir kanaata vanlmadan, 

belirli bir teminat mukabilinde verilen muvakkat kararlar niteliğindedir ve hukuken 

geçici himaye tedbiridir. Nitekim yukarıda da arzedildiği gibi haklı olarak likit 

delillerle isbat, delil ikamesi ve takdiri konusunda ihtiyati tedbir karan ile kesin 

mahkeme karan arasında bir yere konulmaktadır. Dolayısıyla, sadece ihtiyati tedbir 

karannın bulunduğu bir durumda, bank.anın. bunun dayanağı ~lgeleri ve/veya ek. 

isbat vasıtaları istemesi gerekir. 

Likit isbat edilirliği leminde en önemli delil kategorisini ise: bc:Jgel«le isbat 

oluşturmal..'tadır. Öncelikle resmi dairelerin yazılan veya malların eksile ve hatalı 
ofarak gönderildiğini gösteren bilir.kişi veya uzman .kişilerin raporları somut olayda 

tek başına likit delil olarak kabul edilebilecekleri gibi, bunların diğer delillerle 

birlikte ve onlan destekleyici nitelikte, hakkın kötüye kullanıldığını gösteren likit 

deliller olarak kabul edilmesi gerekir.174 Bu meyanda belgelerin usulüne uygun 

tanzim edilmiş ve onaylanmış bir belge olması ve rizikonun gerçekleşmediği 

yönünde objektif bir değerlendirmeye imkan sağlayacak türden bilgileri içermesi ve 

bunun açıkça belgelerden anlaşılma&ı geTekir. Ancak onay, lek. başına bir belgeye 

likit kanıt vasfını verir nitelikte değildir. Dolayısıyla imzalı ve onaylı belge resmi bir 

makamdan da çıksa, eğer salt tarafların subjektif beyanlarını muhtevi ise likit kanıt 

sayılmayacaktır. Bu sonuçla taraflardan birinin yazılı veya sözltı be.yanı veya 

yeminli ifadesi isbat için yeterli değildir ve likit delil kapsamında mütalaa edilemez. 

Kanaatimizce~ likit kanıt özelliğinin sadece belgelerle sınırlandınlması gerekir.
175 

Uygulamada zaten bankalar her ne kadar likit delil şartını olası bir tazminat 

davasından kaçınmak veya rilcu davasında bedelin iadesi ve masrafların 

ödenmesine hükmedilmesi yönünde bir karar temin edebilmek bakımından isbat 

vasıtalarını sadece belgelerle sınırlı tutmaktadır. Ancak hemen ifade edelim ki 

islisnacn somut olayda şahit bc:yan1annın da en a.mıdan <liğc:r delilforlc: birlikte: ve: 

174 Ancak, resmi makamın yazzlaıının sadece iddia ve savunmalan yansıtması durumwıda, bunların tek 
başına yeterli delil olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 

175 Canarls. Bankv~rechtN.1017. Aksigörüs~ .Melsen. Gıundlagen. s.162. ~ Borggreffe, s.73. Her 
iki yazar da likit isbat edilirlikte isbat vası1alannm t.adece belgelerle sınırlı bulunması gerektiği 
görüşündedirler. 
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onları tamamlayan anlamda delil olarak kullanılmasına engel olmamak gere.kir.176 

Zira burada sözkonusu olan bankanın ödemeyi red konusunda haklı olup 

olmadığının tesbit edilmesidir. 

Likit delil kapsamında ibraz edilen delillerin değerlcmdirilmesinde ölyü, ibra:t edilen 

delillerin hakkın kötüye kullarulması halini açıkça ve inandıncı biçimde yansıtıyor 

olm:>sıdır. Eğer mevcut delillerle sonuc.ıı v:>ım:>k, mahkeme prosedürü anfamında 

bir delil tesbitini gerektiriyor ve/veya yorumu zorunlu kılıyorsa177, yahut birbirine 

aykırı bilirkişi değerlendirmesi yahut şahit beyanı sözkonusu ise, hunun 

aydınlatılacağı yer banka ile lehtar arsındaki ilişki de ödeme aşaması değil, bilakis 

akreditif amiri ile lehtar arasındaki rticu prosediirtidtir. 

d) Temel ili,'Skiden doğan definin konu.sunun "ağırlıklı/önemli" olmasının 

anlamı 

Canaris, hakkın kötüye kullanıldığı definin ileri sürlilehilmesi için, bunun hukuki 

anlamda aşikar ve maddi açıdan likit isbat edilebilirlik unsurlarinin bu defi ile ilgili 

porblemleri ttiketici olarak çözmediği görüştindedir.178 Öyle durumlar vardır ~ 
hukuki anlamda açık isbat edilirliğe ve maddi anlamda likit isbat edilirliğe rağmen, 

fohlann talebi hakkın köLüye kullanılması halini ulu11lurmayacaklır. Bu halde ödeme 

talebine karşı bir defınin ileri sürülebilmesi, defiye konu eksikliğin niteliği ve 

tiirüniln, işlemin tabi olduğu ülke ya.salan çerçevesinde "ehemmiyetli" 

(schwerwiegend) olması da aranmalıdır·179 Ak.si takdirde bu husus hakkın kötUye 

kullanılması deftni sonuçlamayacaktır. Canaris, göni.,une örnek olarak İsviçre 

176 Ancak. temel işlemin taıaflanndan birinin şahitliği likit delil veya yardımcı delil olarak kabul 
edilmemelidir. En azından bu tiir beyanların delil olarak inandıncılık ölçUSü sınırlı bulunmaktadır. Bu 
anlamdaki sınırlamaya temel ilişkinin tarat1annın yardımcı şahıslarının ve müstehdemlerinin 
beyan.lan da dahil bulunmaktadır,(Canaris, Bank:vertragsreclıt N.1017). 

177 Canarls, Bankvertragsrecht. N.1017.; Liesecke, WM 1966, s.4671468. HEinrede des 
Rechtsrnisbrauches nur da arn Platze, wo sich die MIBbruchlickeit des V erhaltens nicht erst durch 
eine Wertung ergibt., sondem objektiv fes1steht." 

ım -Canaris, Einwendungsausschluss und Einwendtmgsduruhgriff, OBA 1981,s. 780.; C'anarls, 
Bankvertragsrecht, N .1O17 son. 

179 Ca.naris, Bankvertıagsrecht, N.1016, 1017.; CIJNarls, E.inwendungsaussdıluB und 

Einwendungsdurchgrif!, ÔBA 1987, s. 780 vd. 
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Federal Mahkemesi'nin 28.2. 1950 tarihli karanın göstermektedir.186 İsviçre 
Federal Mahkemesi'nin kararına konu olan olayda, lehtann talebi, Romanya'da o 

dönemde cari döviz yasalarına ay.kın bulunmaktadır. Aynca bu husus hukuki 

anlamda açık ve likit olar;ıkta isbat edilmiştir. Federal M<ıbkeme kararında, bu 

hükümlerin bir İsviçre bankasının garantisi ile dolanılmasını bir hakkın kötüye 

kullanılması olarak görmeyerek geçerli kabul etmiştir. Kararda dayanılan hukuki 

gerekçe ise; İsviçre hukuku bakımından, olayın ve dayandığı hükümlerin (Romanya 

yasalarının) önem taşımamasıdır. İlke, Almanya l'ederal Mabkemesi'ıµn bir 

kararında da doktrine atıf yapılmak suretiyle benimsenmistir.181 Buna göre satım 
akdinin konusunu ol~luran ve akreditif vasıtasıyla ödeme yapılan mallardaki a~ık 

eksiklik, hakkın kötüye kullanılması definin ileri silıiilmesi için yeterli değildir. 

Aynca gönderilen malların. akdin konusu ile kesinlikle uyuşmaz nitelikte olma.lan 

(offensichtlich zur Vertragserftillung ganz und gar ungeeignt ist) gerektiği 

sonucuna varılmıştır. 

Ancak bunun tersi bir durum da sözkonusu olabilir. Yani hukuki bakımdan açıklık 

ve likit isbat.ın bulunmamasına karşılık, hakkın kött1ye kullanılması def inin ileri 

sürülmesi gerekebilir Örneğin, eğer ahlaka aykırılık, hile, tehdit yahut yanılma 

sebeblerinden birinin bulunması dolayısıyla temel ilişkide.ki bir eksiklik önemli 

sayılabiliyorsa, bu noktada likit isbat edilebilirlikten vazgeçilebilmelidir. Benzeri bir 

durum .kıymetli c:vra.kt~ kabul beyanı halinde södonusu olmaktadır. Örneğin hile;, 

yanılma, tehdid veya benzeri bir sebebe binaen zilyetliğin intikaline ilişkin an

faşmanın (Begebungsvertrag) geçersiz olduğu durumlarda, lehtar ıruıddi anlam® 

hak sahibi değildir. Ancak, maddi anlamda hak sahibi olmama durumu hukuki 

anlamda açık ve de likit isbat edilebilir olma.sa da bu husus leht.ara karşı defi olarak 

ileri sürülebilecektir·182 Doğmatik açıdan temel ilişkiden kaynaklanan bu tür 

defiler, geçerlik defileri ile aralarındaki unsur benzerlikleri dolayısıyla adeta 

birliktelik göstermektedir. Bu sonuçla aynen geçerlik defileri gibi 

değerlendirilebilmelidir. Ancak bunun bankanın lelarla olan ilişkisi açısından değil, 

bilakis onun akreditif ainiri ile akdi ilişkisi bakımından dt\şiinülmelidir. Diğer bir 

ifade ile, bu halde banka lehtara böyle bir defi ileri sürmek imkanını. haiz ancak, 

180 BGE 76 II s.4! vd. 

181 BGH ZIP 1987, s.1041. 

182 Canaris, Das Verhfiltnis, ZHR t5t, s.526. 
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definin ileri sürülebilme şartlan oluşmadığından akreditif amirine karşı bir 

yükümlülük allında dc:ğildir. 

4. Haldan ldJtllye ladJanddılı definin ştll'tlarının aran11Cfllı :.aman 

Banlc6lJUJl hakkın kötüye kullanıldığı defini ileri sürebilmesi için, bu def'iye ilişkin 

şartlmllt özellikle likit kanıt oluşturan delillerin en geç akreditif alacağının vadesine 

kadar, banka nezdinde ve takdir hakkını kullanabileceği bir surette hazır 

bulundurulması gerekir.18J Böylece banka, ödemenin lehtar tarafından talep 

edilmesi durumunda, bedeli ödemeyeceğine ilişkin olarak def'i hakkını 

kullandığında, bunu hangi sebebe dayandınyorsa (temel ilişkide vaki eksildik, hile 

-vs. ), bunun dayanaklarına da yer -verecek biçimde lehlaia kar~ı ileri sürmesi 

gerekmektedir .1114 

Hallın kötüye kullanıldığı defini oluşturan esasların veya bu derinin ileri 

silrülmesinin maddi dayanağını oluşturan likit karutlaruı ibrazının ertelenmesi 

mümkün değild.ir. 185 Özellikle görülmekte olan bir davanın sonucuna atıf yapmak 

veya gerçekliği kesinleşmemiş iddialara yer vermek suretiyle, buna ilişkin isbat 

vasıtalarının bilahere ileri sürüleceği beyanı ile bankanın ödemeyi reddetmesi, 

bankanın bir güven mtlssesesi olması gereğine ve akreditifin başta ödeme olmak 

lizere fonksiyonlarına aykınlık teşkil edecektir. 

5. Tema ilifkiden kaynaklan.an başhea hakkın kJJtilye kllllanılmasını o/mp1l1'an 

halkr. 

Lehtann temel ili.Şkiden doğan bir talep hakkuunın yokluğu ve bunun bir defi 

olarak ileri sürülmesi imkanı çeşitli şekillerde gerçekleşebilecektir. Birincisi, temel 

ilişkinin geçerli bir irade açıklamasının olmaması dolayısıyla hiç doğmaması, hata 

ve hile gibi bir sebeple iptal edilmiş bulunması; ikincisi, satım akdinin konusunun 

kanuna veya ahlaka aykırı olmasi sebebiyle yoklukla malül olması; üçüncüsü 

183 ScMnle, Missbrauc~ SJZ 1983(79) s.74.; Wessely, N.164. Her ilci yazar da defiye ilişkin şartların 
medi.tif bedelinin ödcnmet.ll\den Ötw.e (VOi Auszahlung der .t\kkrediti.vıromme) banka nezdinde~ 
hulruk:i olarak açık ve likit Jomıtlarla açıldığa kavuşturuhnası gerektiği görı'.lŞundedir. 

184 Canaris, Bank:vertragsrecht. N.1023; Liesedce, WM 1966, s.468. ~ 

18·~ <.,iznarls, Bankvertragsrecht, N. l 023. 
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gönderilen mallarda eksiklik ve hatanın bulunması, akreditif amirinin hapis veya 

takas hakkını haiz bulunması gibi hususlar; sonuncusu ve uygulamada en çok 

karşılaşılan ise, gönderilen malların temel iliş.kide belirtilen edimle açık 

uyuşmazlığıdır. 

Durada asıl sorun bankanın bu iddialar karşısında nasıl bir değerJendirmede 

bulunacağı, kısaca ödemeyi hangi halde ve hangi .kıstaslarla reddedebileceği 

hususudur. İlk iki halde problemin "lüzumu muhakeme" olduğu açıktır. Dolayısıyla 

bankanın bu konuda direkt bir karar vemek yerine mutlaka bir mahkeme veya 

hakem kararına dayanması yerinde olacaktır.186 Gönderilen mallann ayıplı olduğu, 
akreditif amirinin hapis veya takas hakkını haiz bulunması gibi hususlar, temel ilişki 

kapsamında olmak itibariyle defi olarak ileri sürülemeyecektir. 

Ancak son halin muayyen şartlar altında hakkın kötnye kullanılması defini 

sonuçlayacağı açıktır. Böyle bir definin ileri sürülebilmesi için öncelikle, hukuki 

anlamda ayıklı.k. ve likil isba~ edilme ~arllannın yerine gelirilmesi gerekir. Ancak 

buradaki sınıflandırma ve değetlendirmenin genel bir prensip olduğunu söylemek 

imkanı da yoktur. Zira somut olayda, yukarıda a.rzedilen ve temel ilişkiden 

kaynaklanması sebebiyle hakkın kötüye kullanılması anlamında bir defıye imkan 

vermediğini söylediğimiz bir hususun, bu kapsamda mütalaa edilmek suretiyle defi 

olarak ileri sürülmesi ihtimal dahilinde olduğu gibi aksi de ·mümkündür. Aşağıda, 
önemine binaen hakkın kötdye kullanılması define imkan veren istisnai halleri 

değerlendireceğiz. 

a) Temel f/işkinin konusunun kanuna ve ahlaka aykırı olması. 

Temel ilişkinin kanuna, ahlak ve adaba aykın olma.'ı bir t.a.kım şartlara bağlı olarak 

halckın kötüye kullanılması defini sonuçlayabilir. örneğin, temel ilişkinin icrasının 

suç teşkil ettiği bir durum.da, ödeme yapmak suretiyle bu işleme katılması bankadan 

bekleneme)leceği gibi/87 ithalat ve ihracat yasası hükümleri gereği satıcının mallan 

186 İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlan ile ilgili değerlendirmemiz için bkz. § 12. 

187 örneğin, temel ilişkinin konusunun silah veya uyusturucu ticareti olması gibi. Erman, Festschrift für 
Ritterhausen,. s. 2611262.;Zahn/EberdJng/EhrUch. N.21353. 
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ihraç etmesinin mümkün ol.mamas/88 veya amirin ödeme yükümlülüğünün mer'i 

döviz yasalarına aykırı olması halimle, aşağıda ifade edeceğimiz şarllara bağlı 

olarak banka lehtann ödeme talebine karşı böyle bir def'iyi ileri sürebilecel1ir. 

Böyle bir durumda hakkın kötüye kullanılması derine ilişkin şartlar ıesbit edilirken, 

temel ilişkinin bankanın ikametgahının bulunduğu ülke yasalarının mı yoksa 1ehta

nn ikametgahı yasalarının mı belirleyici bulunduğu hususu önem arzeder. Temel 

ilişkideki yokluğu bankanın ülkesi yasaları belirliyorsa, bu takdirde bankanın 

leh tarın ödeme talebini reddetmek mecburiyetinde olduğu açıktır. Doktrinde) böyle 

bir durumda hakkın kötüye kullanılması defi için aranan hukuki açıklık ve likit 

kamt şartına gerek bulunmadığı, bunun bir geçerlik det"i oluşturduğu ileri 

sürülmektedir.189 Ancak temel ilişkinin yabancı bir ülkenin, örneğin, döviz 

yasasına aykınlık. lcıtkil e\mesi durumunda, bankanın ödeme yükümünün kanuna 

aykınlık sebebi ile yokluğu sonucuna varılamaz ve bu yasak bankaya karşı veya 

banka tarafından lehtara. karş1 kullanılamaz. Fakat, istisnai olarak yabancı bir 

yasanın dolanılmasının~ işlemin ahlak ve adaba aykırı olması sebeblerinden dolayı 

temel ilişkinin butlam sonucunu doğurması ve bumm da banka tarafından, aynı 

zamanda ödeme yükümünün geçerliliğine ilişkin bir defi olarak kullanılması 

mümkündür. 196 Bu konuda Alman .Federal mahkemesi bir karannda genel kabul 

gören prensip niteliğinde bir sonuca vannıştır. Kararın bir dayanağını da İsviçre 

Federal Mahkemesinin benı:t:r bir yoruma yer veren 28.2.1950 tarihli karan oluş

turmaktadır. Duna göre yabancı yasaıun dikkate alınabilmesi iyin, bu yasanın ya 

uluslararası düzeyde kabul gören bir değeri koruması veya ulusal hukukta korunan 

188 American Steel Go v.Irving Nation.a1 Bank (1920), 226 Fed.41. Karar Wesaeı,, s.69, dipn.345 de 
zikredilmiştir. 

189 Coing, ZHR 147(1.983) sJ29.; Aksi görüs, ScJlk114//Jel'geı-/Hefe1'1118hl, N.226. Yaz.ar. bunun geçerlik 
definden çok doğrudan doğruya bir defi halini oluşturduğu görüşündedir. Konu hakkında uzun ve 
etraflı bir incelemede bulunan Canaris, Bankvertragsrecht, N.1019, da. kanuna ve ahlaka ayk:ınlık ile 
g~erlik defileıi arasındaki sınırın çok net olmadJğı görüşündedir. Bunlann, bankanın ödeme 
yükilınünün geçerliliğine karşı defi. olarak kullıuulması ve aynca temel ilişkideki açık yokluk halinin 
olağanüstü doğmatik ve teorik sorunlar çıka:ıdığmı, bu anlamda bir girift açıklamadan .kaçınmak için. 
temel ilişkiden doğan bir definin bulunduğunun kabul edilmesi ve ödeme yükümOne karşı defi olarak 
kullanılabilmesi için bunun hakkın kötüye kullanıldığı define ilişkin şartlan taşıması gerektiğini 
belirtmektedir. Aynı şekilde problemde.ki kannaşa sebebiyle, :isti3nai o.huak hukuki anlamda açık 
obna ve likit delil ilkelerinin bir yana bırakılarak banka ile lehtar arasında bir dava yolunun kabul 
edilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

190 Ca11ans, Bankvertragsrecht, N.1019.; Melse11, Gnmdlagen. s.41.; Aksi görus, Gl'af JJi>11 Westplıok11, 
s.260 vd., ayrica bkz.282 vd. 
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bir değerle alakalı olması esası getirilmiştir.191 Ancak, özellikle yabancı döviz 

yasalarının esas ilibariyfo ulusal çıkarları korumak amacı ile çıkanlmalan 

dolayısıyla, böyle bir amacı gütmesi ve bankanın ödeme yükOmünün lebtara karşı 

geçersizliği sonucunu doğurması sözkonusu değildir. Aynı hukuki durum 

öncelikle ithalat ve ihracat yasağını öngören yasalar açısından da sözkonusudur.192 

Görnldt\ğü fızere bu halde hakkın kötüye kullanıldığı definin ileri sürnlehilmesi için 

hukuki açıklık ve likit isbat yeterli değildir. Aynca Canaris'in tanımlaması ile 

"ağırhklıJehemmiyetli" olması da zorunluluk arzeder. 

Burada üzerinde durulması gereken bir diğer önemli husus ise sözleşmenin 

konusunun imkansız olmasıdır. ~ğer sözleşmenin yapıldığı sırada objektif bir 

imkansıılık hali sözkonusu veya akdin yapıldığı sırada objektif bir imkansızlığın 

bulunduğu lehlar larafından biliniyors~ hukuki olarak. aşikar olmak ve likil 

delillerle isbat edilmek şartı ile anılan hususların banka tarafından lehtara karşı defi 

olarak kullanılabilmesi gerekir .191 

b) İrade beyamnm sıhhatli olmamasında~ kaynaklanan sakatlıklar 

Kural olarak, tenıel ilişkinin kurulmasında irade beyanının yolduğu, butlanı veya 

iptal edilebilirliğinin lehtann ôdc.1me talebine karşı deri olarak ileri sürülmc:si, 

soyutluk ilkesi gereği mümkün olmayacaktır. Ancak, boyanın iradeye uymaması 

veya iradenin oluşumunda vaki sDk<ıtlıkJardan biri dolayısıyla sıhhatli olma~Dsı 

durumunun, bankanın ödeme ytikümü.ne etkisi, bu anlamdaki yokluğun hakkın 

kötnye kullanılması defini oluşturan şartlara binaen i.~batla ve istisnaen mümkün 

olması gerekir. Bağımsız ödeme vaadi ile temel ilişki arasında bağlantı 

kurulabilmesi için, öncelikle olayın hukuki anlamda açık ve likit olarakta isbat 

edilmesi gerekir. 194 Bu konuda üzerinde durulması gereken başlıca örnekler; 

191 

192 

BGHZ 34, s.177 vd.; BGHZ 59, s.85.; Aynca blcz. BGE 76 II s.41 vd. 

r.anıırl.r, Ranlcvertragsrecht~ N.1019. Y37a.T' aym yerde hakh olarak, t.emel ilişkinin, gahin halinin 
önemli bir örneğini teşkil eden vurgunculuğu (wucherischen Grundgeschiift) ama.çlmruısı. 
durumunda, temel ilişkiden doğan bu definin, aynı zamanda soyut borç iliş.kisini de kapsaması 
gerektiği görüşündedir. Aynı sonu.cwı İsviçre-Türk hukuku bakımından da geçerli bulunduğu 
kanaatmdayım . 

193 Canaris, Bankvertragsrecht, N.1020. 

194 SdılJrl'er, !\.133 cie, gerek irarle heyanınrlaki ebiklik ve gerek temel işlemin kamın, ahlak ve a.daba 
o.ykırılık. sebebi.erin.den biri. dolııyısı.ylıı yokl.uklıı mol.ul alınası halinin isbatınm etmflı bir usuli 
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taraflardan birinin akit yapılırken esaslı bir hataya maruz kaJmas/95 veya alıcının 
işlemi lehtann hilesi (BGH WM 1958, s.696 vd.>196 sonucu yapmış olmasıdır. 
!lak.kın kötüye kullanılması definin şartlarının yerine getirilmiş olması koşuJu ile, 

bu sak.atlıkfann b.anka tar.afindan Jehtara karşı defi olarak kullanılabilmesi gerekir. 

Aynı şekilde muvazaalı bir işlemin de bu kapsamda diişüniilmesi mümkündür .197 

Canaris, akreditif amirinin işlem yapma ehliyetini haiz olmam.ası veya geçerli bir 

temsil yetkisinin bulunmaması sebeblerinden biri sonucu, temel ilişkinin 

doğmamasının, doğrudan akreditif emrinin (akreditifin havalesinin de) · geçerli 

olmaması sonucunu doğuracağını ve bu sebeble hakkın kötüye kullanılmasi define 

gitmeye gerek kalmadığını ileri sttrmektedir.198 

c) İfa konu.su. mallarda vaki açık ebiklik 199 

Üzerinde karara varılması güç ve bu sebeble nitelendirilmesi konusunda farklı 

görüşlerin ileri sürüldüğü önemli bir ihtilaf da, bankanın hangi ölçilde temel 

ilişkinin konusunu oluşturan malların ayıplı olmasının veya bunların sözleşmenin 

konusu ile açık uyuşmazlığının bir def'i olarak ileri sürebileceğidir. Kanaatimizce, 

'burada iki hususun ayırdedilmesi gerekir. Şöyle ki, satım akdinin konusu malların 

burada yer alan şarllata uygun olmadığı, yani maddi ayıbın bulunduğu iddiası 

sözkonusu ise, ödeme talebine karşı bu hususun bir defi olarak ileri silrülmesi 

imk.am yoktur. Öncelikle böyle bir def'i imkanın kabulü ı\BK. mad. 3 ve 4 de yer 

alan soyutluk ilkesi ile bağdaşmayacaktır. ıoo İlke gereği belgeli akreditifte taraflar, 

195 

196 

prosedürü zorunlu kıldığı göıüşilndedir. Bankanın bu sebeblere binaen ödeme definde bulunabilmesi 
için, en azından bu hususun kesinleşmiş bir mahkeme karan ile isbat edilmiş olmasını aramaktadır. 

Borgrej}'e. s.37138.~ Ca.naris, Bankvertragsrecht. N.1020. 

BorgrejJ'e, s.38. 

197 
Borgrejfe. s .38. ~ WeselJ>, N.169. Taraflımn vergi kaçımıak. veya ywt dışına çık.anlması yasaklanmış 
bir değerin bedelini tahsil amam. ile muvazaalı bir işlem yapmış olmalan başlıca örnektir. 

198 Ca.naris, Bankvertragsrecht, N.1020,1027. (Durchgritfskondikti.on gegen den An-
weisungsbegünstigten)~ Aksi görüş, Graf von Westph.alm. s.258.~ SchlJnle~ Millbrauch, SJZ. 
79(1983), s. , dip.; Wessely, N.24. · · 

199 BGH WM 1955,s.768"of:lensichtlich ungeignete Ware". Burada yer alan açıkca(offensichtlic) 
kelimesi doktrinde herkes tarafindan kolaylikla tanınabilecek ifa eksikliklerini kapsarnaktadir. 

zon 
Graj'Pon Westphalen, Expoıtfinanzierung, s.284.; Nielsen, s.152. 
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mal ve hizmetlerle değil, sadece ve sadece belgelerle alakalıdırlar. Böylece 

laraflann, mala ilişkin larlışmalan hangi nilelikle olursa olsun akreditif işleminin 

dışında bırakılmaktadır. Anılan sebeple, lehtann ticari işlem ahlakı problemi veya 

en önemlisi mallara ilişkin ihtilaflar akreditifle ilgili olmayıp doğrudan alıcının 

riziko sahasındadır. Bu anlamda bir definin, banka tarafından da ileri sürü

lebileceğinin kabtd edilmesi suretiyle, bunun banka lehtar ilişkisine aktanlması 

akreditifin temel fonksiyonlarına da ay.kınlık teşkil edecektir. Temel ilişkinin 

konusunu oluşturan ifanın hiç yapılmadığı veya kötü ifa edildiği hususu öncelikle 

değerlendirilmesi güç problemleri ortaya çıkarır. Bu değerlendirnıenin yapılacağı 

yc:r ise:, banka ile lc:hLar arasındaki ilişki olup, bc:delin ifası aşaması dc:ğildir. ıoı 

Doktrinde bazı yazarlarca sawnulan292 ve Almanya Federal Mahkemesi'nin karar

larında da203 uygulama alam bulan bir görüşte:; c:ğer lc:hLar a.kreditifın ifası 
anlamında beklenemeyecek nitelikte mallan göndermiş294 ve bilahere satını 
bedelini hile ile elde etmeye çalışmakta ise ve bu husus güvenilir kişi veya 

makamlarca265 tanzim edilmiş belgelerle kesin bir şekilde tevsik edilmiş ve isbat 

amacı ile banka nezdinde bulundunılmuş olması kaydıyla, lehtann akreditif bedelini 

tahsil talebinin hakkın kötüye kullanılması halini oluşturacağı belirtilmektedir. 

Gerçekten, hileli bir talebin varlığı veya ifa konusu mallarda vaki açık eksikliğin 

yani kötü ifanın başta mahkeme kararı olmak üzere sair likit delillerle isbat edilmiş 

olduğu hallerde106 bunun banka tarafından dillale alınması ve hakkın kötüye 

kullanıldığı definin ödeme talebine karşı kullanılabilmesi: gerekir. 

201 
Canarls, Bankvertragsrecht, N .1021. 

202 Borll'e.ffe, s.39.;Scllkg4/l>erger/HefermelU, N.227.; WaseJ}', N.167,168. 

:ıO.J BGHZ 101,s.84 vd.; BGH WM 1955, s.768 vd; BGH WM 1964, s.84 vd 

204 örnekler: Grimin, A WD.1962, s.53.; Kahve yerine taş gönderilmiş olması. Aynca burada incelemesi 
yapılan OLG Hamburg, 24.1U961-l U 38/61 sayi ve tarihli karar da bkz.; Schbmerer, 'lfRV 1961, 
s.10, domuz kıh yerine kirli inek kılı ihracı.; Wessely, N.166, Kınnızı şarap yerine, boyalı su ihracı. 

205 

206 

Wessely, N.167, Bilirkişi raporu, Gümrii1ı: yetkilileri veya taşımayı yapan şahıslann açık ve kesin 
beyanları. Bu örneklerde göz önünde tutulacak en önemli husus bu delillerin sadece salt iddialara yer 
veriri nitelikte değil. kesin karar vemıeye götürecek acçıklığı ve doğrulayıcı ifadeleri taşımalan şartı ile 
mümkün olacaktır, bkz. Tekinalp.§ 41, N.104.~ Ayruyönde, Liesecke. WM 1966, s.468.; BGH WM 
1955 s.765 vd. 

Melsen, Orun~ s.157. de akreditif amiri tarafindan aJmnuş ve bedelin ödenmesini reddeden bir 
mahkeme kararının bulunması halinde bankanın ödemeyi reddedebileceğini ileri sümıektedir. Aksi 
görüş.. Wusely, N.168 de haklı olarak. bağımsız bit bilirkişi raporununda dikkate alınması gerektiği 
görtiŞtindedir. 
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6. Haklan KIJtaye Kıdlıuıddıgı Definin Lehtlll' ve Hlllıka Açısından Getil'dl.gi 

Sonuçllu. 

Lehtann talebinin açıkça hakkın kötüye kullanılması halini oluşturması dolayısıyla 

a.kreditften doğan bir talep hakkının bulunmaması ve bunun banka nezdinde likit 

kanıtlarla isbat edilmesi durumunda banka; ödemeyi red konusunda sadece hak 

değil, ayru zamada bir yükümlttlük altındadır.207 Yükümlültik, akreditif amiri ile 

aralarındaki iç ilişki gereği akreditif amirine karşıdır. Eğer banlta kendine ibraz 

edilen likil kamllar mu'1acehesinde lehlann hak. sahibi olmadığı konusunda kesin bir 

sonuca varmış, ödememesi halinde kendisi için bir riziko doğmayacağına emin 

bulunuyorsa, lehtara ödeme yapmayacaktır.108 Burada özellik arzeden sorun, 

banka ile akreditif amiri arasındaki ilişkinin bir vekalet akdi olması gere~ bankanın 

vekil sıfatıyla akreditif amirinin talimatlarına hangi ölçiide uyacağı, daha doğrusu 

lehtara olan ödeme taahhüdü karşısısında bu ilişkinin durumudur. Gerçekten de 

banka, akreditif işlemi ile ilgili olarak sadece akreditif amiri ile ilişki içinde değildir. 

Akreditif işleminin hukuki anlamda pozitif hukuktaki dayanağını havale 

hükümJerinin oluşturduğu dik.kate alınırsa, akrediti.fm bildirimi ve özellikle teyidi 

sonucu aynı şekilde akreditif lehtanna karşıda bir yükümlülülük (bizim kabul 

ettiğimiz gönlş gereği nwi şahsına özgü) altına girmiştir. Bankanın akreditif 

lehtanna karşı doğan soyut ve nev'i şahsına münhasır yüklimlülük açıklamasının, 

banka-akreditif amiri ilişkisinden doğan talimat verme hakkı ile tamamen sonuçsuz 

bırakılması düşünillemez. Buna binaen akreditif amiri, bankanın muhtemel 

zararlarını temin etmek ve ftstlenmek veya talimat verme anlamında kullanacağı 

haklan ile bankayı belirli şekilde davranmaya zorlamak imkanını haiz değildir. 

Bankanın akreditif işlemi yetyevesinde, akredilif lehlanrun \emel ili~kiden doğan 

bir talep hakkının bulunmadığından bahisle ödemeyi reddedebilmesi için, bunun 

hukuki anlamda açık ve likit kamdarla banka nezdinde açıklığa kavuşturulması 

gerekir. 209 

207 
Canaris, Bankvertragsrecht. N.1024.~ Erman. Festschri.ft für Ritterhausen. s.264. ~ Sclılrrer, s.131 
vd.~ Ulıid~ s.114.~ We.sselJI, N.159 ve ıoı. 

208 Sclıll17er, s.131. Banka açısından rizikoyu belirleyen temel tak.tör öncelikle muhtemel bir rücu 
davasında ödediği meblağı ve masrafla.ruu tahsil edbilmesi kriteri oluştumıaktadır. 

209 Nitekim aynı ilke kıymetli evrak hukunda da caridir,tTK. mad.58912 ve fil2fl). 
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Bu ana kadar defılerle ilgili olarak yaptığımız açıklamalar aynı zamanda bankanın 

hangi ölçüde akreditif amirinin lalimatlannı takip edebileceğini ve lehlara karşı 

doğan şekli yükümlültigünden ne ölçüde ayrılabileceğini ve buna ilişkin ilkeleri 

açıklamaktadır. Kur.al ofar.ak, vekalet hükümleri gereği banka akreditif amirinin 

talimatlarına uymakla yükümlüdür. Ancak bankanın aynı zamanda akreditif 

işlemine özgii olarak lehtara karşı da yiikümlülükleri vardır. Aynca akreditif amiri 

talimatlarla bu yükümlülüğe aykırı davranışlardan doğabilecek sorumluluktan 

bankanın üzerinde bırakamayacaktır.210 .Bu sebebledir ki, Schllrer'in211 soyutluk 

ilkesinin istisnai olarak hakkın kötüye kullanıldığı def'i ile göz ardı edilmesi 

durumunda, ilk elapla akredilif amirinin korunmasının gerekliği yönündeki 

görlişıine katılmak imkanı yoktur. Dank.anın. bu ~ıkar çatışması ortamında tarafların 

menfaatlerini objektif olarak ortaya koyması ve yargısını açık ve likit kanıtlara 

dayandınlrnası gerekir. Cantıl'u tarafından ödemeyi red . yükümünün hukuki 

dayanaklar arasında yer verilen akdi yan yiiklim ve komma yükiimtinün211 temel 

ilişkinin her iki tarafı içinde eşit olarak geçerli olduğu kanaatindeyiz. 

IV Lehtardan bedelin iadesini talep hakkı ve şartlan 

Bankanın ödemiş olduğu meblağın iadesi mJebini isteyebileceği ilk hali, alacağa 

ilişkin şartların doğmamasına rağmen ödemede bulunması oluşturur. Ödemenin 

akreditifle öngörülen şartlar yerine getirilmeden, özellikle ilgili belgelerin tam ve 

düzenli ibraz edilmemesine rağmen yapılmış bulunması halinde, banka ödemiş 

olduğu meblağın iadesini lehtardan talep edebilecektir.213 .Bu takdirde bankanın ifa 

yükümüne ilişkin şartlar gerçekleşmemiş ve dolayısıyla banka borç olmayan bir şeyi 

ödemişlir. Ancak böyle bir iade la\ebinin ön şarb, bank.aya ibraz edilen belgelerin 

iade edilmesidir.114 

Bankanın temel ve karşılık ilişkilerinde vaki bir eksiklikten hare.ket.le, ödediği 

meblağın iadesini lchtardan sebebsiz zenginleşme hükümlerine binaen talep etmek 

21 O Erman., Festschrift für Ritterha;usen, s.2641265. 

211 
Sclıllrrer, s.132 

211 
Canam, Bankveıtragsrecht, N.10'24. 

213 BGE 92 II 34Q, BGE 43 II 676.~ Goj'ner, s.69.~ Gautschi, Bemer Konunentar, Art.466 OR. N.3 a. d. 

21J 
BGH, NJW l 963, s. l 870.; Halın, s.31. 
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hakkı yoktur. Aynı şekilde her ilci ilişkinin birlikte yokluğu durumunda da banlca 

ac;ısından ancak c;ift aşamalı bir lafop (Doppelkondiklion) sönonU8u olup, 

doğrudan doğruya lehtardan iade talebinde bulunması (Durchgriftkondiktion) 

sözkonusu değildir. 215 Buna karşılık, ifaya rağmen lehtann talebinin hakkın kötüye 

kullanılması halini oluşturduğunun tesbit edilmesi durumunda, bankanın doğrudan 

doğruya lehtardan iade talebi hakkının bulunduğunun kabulü gerekir. Bankanın bu 

halde iade talebinde bulunabilmesi için aynca başkaca bir şart aranmasına gerek 

yoktur. Özellikle, bankaya ödeme yapmasını yasaklayan bir ihtiyati tedbir karanrun 

varlığı ve bundan bankanın haberdar olması şartı da aranmaz. Zira haklcın kötüye 

kullanılması v" bunun l~hlara karşı d~fi olarak ileri sürülm"si aynca bunun bir 

ihtiyati tedbirle karara bağlanmış ohnası şartına bağlı değildir.116 

§12. AK!Q:UİTİl<' BEllELİNİN ÖDENMJ!SİNİN GEÇİCİ HUKUKİ .HİMAYE 

TEDBİRLERİ İLE ENGELLENMESİ 

I. Genel Olarak Hukuki Himaye Tedbirleri 

1. İhti.yati tedbir veya lhti.yati hacize başvurma gere~el.eri 

Akreditif amiri çeşitli sebeblere binaen, lehtann akreditif bedelini tahsil konusunda 

hak sahibi ohnadığı ve bedelin lehtara ödenmemesi gerektiği sonucıma varabilir. 

Temel ilişkiden rücu edilmesi, kısmi ibra veya yenileme neticesinde temel ilişkide 

bir değişi.klik yapılması, işlem konusu belgelerin eksiksiz ve düzenli olarak ibraz 

dilm . ~ ll h ı k - d ·217 .. ki . d e esme ragmen satıcının ma an ayıp o ara gon ennesı ome enn e, 

215 

216 

217 

Üç köşeli ilişkilerde sebepsiz zenginleşme ile ilgili sorunlar için bkz. Max Keller/Peter Schaufelberger, 
Das Schweizerische Schuldrecht III, s.35-38.~ Aynva bkz.bkz.yuk. § 11, II. 4. 

Dolun, N.253. ~Aksi göIÜI}, SclalJllU, Missbrauch, SJZ, 79 (1983), s.75. 

Alıcının, fiili olarak ifanın akde uygun olarak yapılıp yapılmadığını bedelin ödenmesinden önce bizzat 
tetkiki söz.konusu değildir. Akreditif işleminin normal seyri gereği akreditif amiri, mallan, bedelin 
lehtara ödemnesinden ve kendisine u1aştmlan. belgeleri ibraz ettilrten sonra kontrol imkanı bulmakla 
birlikte~ maDsr kendisine ulaşmadan önce de bunlan bizl.at incelenme fusatnu bulmuş veya 
kendisine ulaşan bir haber dolayısıyla bu sonuca varmış olabilecektir. Aynı şekilde tedrici ifiının 
öngörüldüğü hallerde, meblağın ödenmesinden önce temel ilişkide vaki eksikliklere vakıf olı.uıabilir, 
Wenely, N.18'.2. 



255 

bedelin ödenmesinin engellenmesi konusunda alıcı (akreditif amiri) yetkili ve hak 

sahibi bulunmaktadır. Akreditif lehtarının akreditif şarllanna uygun belgeleri ibraz 

etmekle birlikte, gerçekte ödeme talebinde bulunmasının hakkın kötöye k'Ullanılması 

halini oluşturması durumunda da; bu hususun taraflar arasında daha sonraki bir 

aşamada, uzun ve masraflı bir dava prosedfuiine gidilmeden engellenmesindeki 

fayda açıktır. 

Lehtann, gerçekte temel ilişkiden doğan bir hakkın sahibi olmamasına karşılık, 

akreditife hakim soyutluk ilkesine binaen bedeli tahsil etmiş bulunduğu hallerde, 

mezkur bedelin ve sair zarar ve ziyanın tazmini, genellilde lehtann ülkesinde 

açılacak bir istirdat davası ile sağlanabilecektir. .Böyle bir davanın ·ıehtarm 

ülkesinde açılmasında, davacı için birçok zorlukları mevcuttur. Aynca, dava ve 

takibe ilişkin maddi ve hukuki rizikolar da davacı üzerindedir. Özellikle doğması 

kuvvetle muhtemel bu rizikoların önlenmesi bakımından alıcı (akreditif amiri}, 

muhtemel bir tehlikenin veya mühim bir zararın önlenmesi veya belirli bir 
alacağının teminatı anlamında, usul ve icra hukuku kapsamında düzenlenen, 

teminat ve muhafaza amaçlı ihtiyati tedbir, haciz veya ihtiyati haciz yollarından biri 

ile akreditif meblağının ödenmesinin engellemesini sağlamaya çalışacaktır . 

. Akreditif amirinin, lehtara ve akreditif banka.~ma karşı böyle bir talepte 

bulunabilmesi şartlarının açıkça belirlenmesinde zorunluluk vardır. İhtiyati haciz ve 

ihtiyati tedbirin sebep ve sonuçlarının, uygulanabilme şartlarının banka ve lehtar 

açısından ayn ayn incelenmesi gerekir. Çünk~ tüm bu hususlar lehtann hukuki 

durumu ile yakından ilgilidir. 

Z. İlltiyllli. llacit. ve ihtiyati ted/Jir ilnkıuıııı geçerUtuıe ylJnelik eLeıtiril.er. 

Akreditif lehtarının bedeli tahsil talebinin hakkın kötüye kullanılması halini 

oluşturması ve bunun likit delillerle isbat edilmiş bulunduğu hallerde, bankanın 

bedeli ödememesi gereği açıktır. Ancak, fiili durumun bu ölçüde açık olmadığı ve 

temel ilişkinin ta.raflarının; ifanın akde uygun olup olmadığı konusunda çekişmeli 

olduldan ve lehtarın hak sahipliği konusunda açık bir şiiphenin varlığı halinde, aynı 

sonuca varmak giiçtnr. Özellikle, bu takdirde ihtiyati tedbir yolunun seçilmiş 

olduğu durumda, dava usulünde olduğu şekilde bir delil yoğunluğu sözkonusu 

olmadığından, lehtann hak sahipliği konu.ımnda inandırıcı delillerin ileri süıillmtış 

bulunması yeterli kabul edildiğine dikkat edilirse durum daha da açıldık 

kazanacaktır. 
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Sorun, bu noktada sadece isbat edilebilirliğin anlam ve kapsamı ilede sınırlı 

değildir. İhtiyati ledbir veya haciz işlemi ile başla akreditife haklın genel soyulluk 

ilkesi terkedilmektedir. Temel ilişkide vaki hukuki ve/veya fiili eksikliklere binaen, 

bunlardan bağım.sız olıın ödeme ilişkisine müdahele edilmektedir. Burada aşılması 

gereken diğer bir sorun ise, taraflar arasındaki riziko dağılımını belirleyen "önce 

öde, sonra da.va et" ( erst zahlen, dann prozessieren) ilkesinin de, kısmen geriye 

itilmiş bulunmasıdır. Tüm bu problemler muhtemel bir tedbir veya haciz talebinin 

geçerlik sorununu gündeme getirir. 

Mevcut tedbir talebine binaen ödemenin engellenmesi noktasında; gerçekte 

uluslararası bir ödeme müessesesi olarak akreditife yüklenen teminat ve ödeme 

fonksiyonlarının devamı zorunluluğu ile, işleme taraf olan alıcının görünürde 

korunması gereken menfaabnın yalışması söz.konusudur. Taraflardan hangisinin 

menfaatinin korunmasına öncelik verilmesi gerektiği ise, netice itibariyle bir takdir 

problemidir. Nitekim ödemenin mevcut tedbirle engellenip engellenemeyeceği, 

bunun şartlan ve isbat usula doktrinde ve mahkemeler tatbikatında yoğun tartışma 

konusu olmuştur. Sorun doktrinde salt akreditifle ilgili olarak değil, benzer bir 

hukuki yapıyı içeren banka garantileri ile ilgili olarakta tartışma konusu yapılmıştır. 

Hu sebeple aşağıda ·yer alan açıklamalarımı~ banka garantileri ile ilgili 

değerlendirmeleri dikkate alarak Alman ve İsviçre hukuldanndaki218 görüşlere de 

yer vermek sur~liyle yapacağız. 

a) isviçre hukukunda; 

İsviçre doktrininde bazı yazarlar tarafından, geçici hukuki himaye tedbirlerinden 

biri ile, lehtann ifayı talep hakkının veya bankanın bedeli ödemesinin 

engellenemeyeceği ileri sürülmektedir. Bu görüş aşağıda arzedilen sebeplere 

dayandınlrnakladır. 

aa) Öncelilcle, akreditifm bildirmesi veya teyidi ile gerçekte banka ile lehtar 

arasında, temel ilişkiden bağımsız ve buna ilişkin deri ve itirazların ileri sürülmesi 

bakımından, soyut bir ödeme ilişkisi doğmuştur. Duna rağmen, daha sonra temel 

ilişkiden hareketle bir tedbir talebi ile bu ilişkinin sonuçlarının engellenmesi için 

hukuki bir sebep olamayacağı gibi, bu akreditif işleminin mana ve amacı ile 

218 Fransız tatbikatında ödemenin yasaklanması şeklinde bir tedbir karan kes.inlikle kabul 
edilmemektedir, Guggenheim, s.164. 
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bağdaşmamaktadır.219 Zira, bu takdirde akreditif işleminin doğasına aykırı olarak, 

lemel ilişki ile bağlantı kurulmakla, ifanın gc:yc:rli bir şek.ilde yapılıp yapılmadığı 

konusuna girilmekte ve bağımsızlık ilkesi göz ardı edilmektedir. 

bb) Aynca, temel ilişkide: yer alan akreditif klozu akreditif amiri ile lehtar, belirli 

şartların yerine getirilmesi halinde, ödemenin yapılacağı konusunda anlaşmış ve 

bunun neticesinde ban.kaya akreditif açması talimatı vermiş bulunmaktadır. Diğer 

bir ifade ile, bu kloz aynı zamanda Roma hukukundan gelen bir prensiple "pactum 

de non petendo"(önce öde, sonra dava et) anlaşmasıdır.228 Bu anlaşmaya rağmen 
akreditif amirinin daha sonra bir tedbir talebi ile ödemeyi yasaklamasına çalışması, 

hakkın köttkye kullanılması halini oluşturacaktır. Dolayısıyla hakimin akreditif 

amirinin bu talebini ZGB mad.2/2 (MK. mad.2/2) hükmü gereği geri çevirmesi 

g\m~kir.221 Ancak buna bit islisna gelimıek. sureliyle, lehlann lalebinin hakkın 
kötllye kiıllanılması halini oluşturduğu ve bunun akreditif amiri tarafından banka 

nezdinde likit delillerle açıklığa kavuştUrulduğu durumda ödemenin yasaklanması 

şeklindeki bir tedbir kararının mümkiin olması gerektiği fıkrindedirler. 222 

cc) AYJ:U şekilde GlllllScbi, 223 akreditif amirinin tedbir talebini "venire contra 

factum proprium" (çelişkili davranış) olarak tanımlamaktadır. Buna göre, temel 

ilişkide yer alan akreditif klozu ile akreditif amiri, belirli şartların yerine getirilmesi 

koşulu ile, lehtann bankaya karşı bağımsız ve soyut bir ödeme talebinin varlığını 

önceden onaylamış bulunmaktadır. Dolayısıyla, onun daha sonra temel ilişkide yer 

alan bir sebebe binaen ödemenin yasaklanmasını talep etmesi, önceki davranışına 

aykırılık ay kınlık leşkil edecektir. Aynca, tedbir talebi ile ödcmıenin 

219 

220 

221 

222 

221 

Kklner, Bankgarantie, N. 22.01, 22.02. 

Bu konuda açık bir anlaşma olmasa da, burum doğrudan akreditif işleminin kendisinden anlaşıldığı 
ifade edilmektedir, EiselluuınlSchiUu, s.87.; İlkenin garanti sözleşmesinde uygulanması ve 
sonuçlan ile ilgili olarak bkz: H. Walter Egger, Probleme des einstweiligen Rechtsschutzes bei auf 
erstes Verlangenzahlbaten Bankgarantien, SZW 1990, s.12-21. 

Esas itibariyle Erman, Festschrift für Ritterlıausen., s.268 de savunulmuştur. Ancak Almanya ve 
İsviçre doktrininde de zaman ve içerik olamk smırlı bir anlaşma (pactum) sözedilmektedir.: Kleinu, 
Bankgarantie, N.22.02 vd (banka garantileri ile ilgili değerlendinne).; Kleiner, SJZ 72 (1976). 
s.355/356.; Dolun, N.330, Eis1111UDuı!Sd111tz.e, s.87.; Camuis, Bankvertragsrecht, N.1064, 1065a.; 
Wene.4y, N.204,206.; Schaerrer, s.137 vd. 

Kleiner, Bankgarantie, N.22.12; SchU17er, s.139. 

GautsclrJ, Bemer kommentar, Art.407 OR, N.20 a. 
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yasaklanmasını, cayılamaz bir akreditifte cayma hakkının dolaylı olarak tanınması 

olarak değerlendirmektedir. 

dd) Sclıanrer, talebin konusunun para alacağı olamayacağından, ihtiyati haciz 

karannın her halükarda mümkün olmaması gerekliği gör°'ündedir. 224 

h) Atman hukukunda, 

Alman Mahkemeleri tatbikatında sorun, akreditifle bağlantılı olarak, garanti 

müessesesinin aksine yoğun bir uygulama alam bulmuş değildir.2.ZS Bu konuda 

yayınlanmış mahkeme kararlanndan ikisi226 temel ilişkiden hareket alınan tedbir 

karannın geçerliliği problemini işlerken; bir kararda da227 akreditif amirinin ikinci 

bankaya karşı almış olduğu tedbir kararı tartışılmıştır. Durada ikinci bankaya karşı 

tedbir kararının alınmasının milmkO.n olmadığı sonucuna vanlıruıkt.a ve şöyle 

denilmektedir: " .. İkinci bankanın lehtara ödeme yapması bir ihtiyati tedbir kararı ile 

engellenemez. Çünkt1, böyle bir talep bakımından ya talebin maddi hukuk temeli 

veya tedbir sebebi (Verftlgungsgrund) bulunmamaktadır. Zira, ikinci bankanın 

yükümlültiklerine aykın davranması durumunda amir, bedelin iadesini veya 

yükümlülüğün geriye yüklenilmesini isteyebilecektir." 

İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbirin caiz olup olmadığı konusu doktrinde, 221 oldukça 

tartışmalı olan ve henüz açıklığa kavuşturulmamış bir konu olarak ortada 

dunnak.tadır. İhtiyati haciz konuaunda temel tartışma konusu amirin talep 

konusunun para alacağı olmadığı noktasında toplanmaktadır. 229. İhrlyati tedbir 

224 
Sdulerrer, s.135. 

225 Garanti ile ilgili olarak bkz: Wemer Blau, Blockienuıg der .A:usı.ahlung einer Barıkgamntie aııf erstes 
Anfordem durch Arrest \\lld Hintedegung. WM 1988, s.1477 vd.; Helnsius, FS. Wemer, s.229 vd. 

226 OLG Düsseldort: JW 1972.1496.; LG Düsseldort: WM 1975, s.67,68. 

227 OLG Düsseldort: WM 1978, s.359.; Aynca bkz. Christoph Graf von BenısUJrff, Vorlaeufiger 
Rechtsschutz im Dokwnentengeschaeft nach deutschem mıd Anglo-amerikanischem Recht, RIW 
1986, s.335. 

228 Mahkemeler uyguJamasırun aksine, sorun doktrinde öz.ellikle banka garantileri ile bağlantılı olarak 
oldİJkça yoğwı tartışmalara sebep olmuştur. Bu konuda monografi ve doktora tezi olarak z.engin bir 
çalışma bulunmaktadır. 

229 Pkyel', WM Sonderbeilage 2/1973, s.24.; Borgreffe, s.8791. Aksi görüş, Schlltze. DB 1981, s. 779.; 
Canaris, Bankvertragsrecht., N.1066. 
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karan konusunda ise, İsviçre Hukukunda olduğu şekilde bir "pactum"(sözleşme} 

dan sözedilmekledir. JJO Ancak bu konuda bir ayının yapılmakla ve özellikle temel 

ilişkiden hareketle bankaya yönelik bir tedbir kararının caiz olmadığı ağırlıklı olarak 

kabul edilmektedir. ZJJ Ancak, gerek lehuıra ve gerek bankaya yönelik olarak 

alınacak ihtiyati tedbirin caiz gör111düğü istisnai hal talebin hakkın kötüye 

kullanılmasını oluşturmasıdır. Fakat temel ilişkinin tarafları arasında, akreditif 
lehtanna karşı bir ihtiyati tedbir talebinin geçerliliği sorunu tartışılırken; bunun için 

sadece genel olarak inandırıcılığın ( Glaubhaftmachung) yeterli olmadığı ve sorunun 

şüpheye yer vermeyecek şekilde likit delillerle isbat zorunluluğuna da yer 

ri1mi lir
. 2JZ 

ve ş . 

c) Genel değerlendirme 

Tedbir ve haciz taleplerinin geçerliliği ile ilgili görüşlerin farklılılığı, her iki talebin 

icrasındaki zorluklar ve hukuken gerekçelendirilmesindeki karışıklık. sorunun bir 

bütün halinde müsbet veya menfi olarak cevaplandınhnasını da güçleştirmektedir. 

Dolayısıyla soruna öncelikle talebin maddi ve uıııuli esaslarının ne olduğunu 

belirlemek SW'etiyle yaklaJılması gerekir.: 

aa} Üçüncü kişilerin alacakları ve akreditü ilişkisinden doğmayan alacaklar için 

hukuki himaye: tc:dbiri yasağından sfü:edilemez. 

Sorunla ilgili olarak, özellikle yasaklama şeklindeki bir tedbir kararının konusunun 

ve t.araflannın belirlenmesi gerekir. Tedbir ve haciz taleplerinin gey<:rliliği ile ilgili 

tartışma esas itibariyle tıç taraflı (çoğunlukla dört köşeli) ilişkiye katılan taraflarla 

ilgili bulunmaktadır. Bu sebeble, işleme .katJlınayan üçüncü bir şahsın akreditif 

alacağı ile ilgili ihtiyati haciz talebi ve bu taleplerin konusunu akreditif alacağının 

230 İhtiyati tedbir kamnna karşı olanlar: C111Ull'İs, Bankvertİagsrecht. N. l 065.; vo11 Caemmerer. 
Festschrift Otto Riese s.303.; Colng, ZHR 147(1983). s.137 vd.; Melsen, BuB, 5/170.; İhtiyati. tedbir 
kaıamıın mümkün olduğunu savunanlar: Graf von Westphalen, Die Bankgarantien im 
intemationalen Handelsverkehr, s.266 vd ve 299 vd; SdıJltıe. RIW/1981. 1981, s.85.; 

UT OLG Düsseldort: WM 1978, 360.; Canarls, Bank:veıtragsrecht. N.1025.;Borgreffe, s. 66 vd.; 
Erman, FS Ritterhausen, s.271. 

232 Likit isbat sorununun banka garantileri ile ilgili olarak aynntıh bir değerlendinnesi için bkz. Heiıısbu, 
FS Wemer, 1984, s.229 vd. 
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oluşturmasına, İİK. mad.257 vd. şartlarını yerine getirmesi kaydJyla bir engel 

bulunmamakladır.233 Üçüncü şahsın haciz talebinin genel anlamda bir "pactum" 

itirazı veya "veni re contra factum prop1·ium" engeli ile de karşılaşmaması 

gerekir.234 Akreditif amiri Jehtara karşı haiz bulunduğu ve akreditif ilişkisi dışında 
bir sebebe binaen doğan alacaktan bakımından, üçüncü kişi statüsündedir. Bu 

sebeble, akreditif amirinin bu meyandaki ilişkileri ve bunlardan doğan alacaklannın 

temini ve muhafazası zımnında bir tedbir veya haciz talebi karşısında hukuki 

himaye tedbiri yasağından sôzedilemez. 235 

bb) Pactum de non petendo ve venire contra factum proprinm itirazları hukuki 

himaye tedbirini engeller nitelikte değildir. 

Akreditif amiri, hangi sebeple olursa olsun borçlusunun malvarhğı değerlerinin 

ihtiyati tedbir veya haciz yolu ile bir alacağı dolayısıyla teminat altına alınmasından, 

önceden vazgeçemez. Zira böyle bir durumda akreditif amiri kendisi açısından 

ileride nasıl bir alacağın doğacağını bilmeyeceği için, sarih veya zımni bu yöndeki 

bir anlaşmanın 'MK. mad.23 hükmüne aykınlık. leşkil etmesi sebebiyle yoklukla 

maltll olması gerekir .136 Dôyle bir anlaşmadan bahseden yazarlarca haklı olarak 

zaman ve içerik olarak sınırlı bir yasaktan bahsedilmektedir. Doktrinde ittifakla 

belirtildiği üzere, lehterin hileli bir davranış içerisinde bulunması ve/veya talebinin 

hakkın kötliye kullanılması halini teşkil etmesi durumunda, soyut ödeme yiildimüne 

rağmen ödemenin reddi gerckir.2J7 Dolayısıyla lehtar şeklen hale sahipliği 
konumunu kötüye kullandığında, tarafların bir anlaşma(pactum) ile bağlılığından 

sözedilemez. 

Akredetü bedelinin ödenmesinin engellenmesine ilişkin sınırlamanın maddi hukuk 

anlamında bir pactum (anlaşma) ile açıklanmasına da ihtiyaç bulunmamaktadır. 

233 İhtiyati hacizden faddı olarak ihtiyati tedbir talebi sadece akreditife katllan1ar bakımından 
düşünülebilecektir, Dodıııa, 59 .; Zaluı/Ebatlilıg/Elıradı, N.l 13 

234 Guggenluün, s.160. 

235 Da/Jbes, SAG 1985, s.20 (Fransızca olan bu makaleye atıf Kkiner, .Bankgarantie. s.240, dipn.34 de 
yapılmı.ştıi).; Dohm, N.343.; SdtlJnJe, S2J 79(1983), s.77. 

236 
Gııggenheim, s.166. 

U
7 

Bodlner, s . .56.; Dolun, N.330.; Elsemann/Sc:htUıe, s.87 vd. ve orada anılanlar. 
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Aynı şekilde hukuki himaye tedbirleri ile bedelin ödenmesinin engellenmesinin 

gtm;ekt.c:: usul hukukunda bunlara yüklenen fonksiyonların ü:t.erinde bir sonuç 

doğurduğu iddiasi da doğru değildir. 238 Akreditif bedelinin ödenmesinin ihtiyati 

tedbirle engellenmesi durumunda, akreditif işleminin yapısından kaynaklanan 

özellikler ön plana çıkmakta ve bu kararın verilmesinde likit kanıt aranmaktadır. 

Delillerle ilgili bu yoğunluğun gereğini ise, öncelikle soyutluk ilkesi belirlemektedir. 

Anılan sebeble yasaklamaya ilişkin karann şart ve sınırlarını pactum de non 

petondo ilkesinden hareketle maddi hukuka ilişkin htıkt\mlerde değil daha çok usul 

hukuku hükümlerinde aramak gerekir.139 

Aynı şekilde venire contra factum proprium prensibinin de, baskın gôrtışün aksine 

akreditif amirinin önceki bütün davranışları ile bağlı ol~cağı şeklinde yorumlanması 

imkanı yok.bu. Gerç.ek.lc, prensip glin'eği akil laraflardan biri davranııtlan ile bir 

güven ortamı yaratmış ve bunun korunmasında, karşı akidin haklı bir menfaati 

varsa, sonradan bu ortamın kaldınlması, prensibe aykınlık teşkil edecektir. Oysa 

burada hangi tarafin korunması gereken bir menfaatinin bulunduğu bu anlamda 

açık bulunmamaktadır. Burada her iki tarafın menfaatlerinin açıkça çatışması 

durumu sözkonusudur ve hangisinin öncelikle korunması gerektiği bir takdir 

sorunudur. UO Kaldı ki ilkenin lehtar açısından varlığı itirazsız kabul edilse bile 

yine Roma hukukundan gelen "fraus omnia-corrumpit"(hile herşeyi bozar) prensibi 

gereği alacaklının hifosinin bulunması, talebinin açıkça hakkın .kötüye kullanılması 

halini oluşturması durumunda, karşı tarafın daha önceki davranışı ile bağlı olması 

sözkonusu değildir. 241 Nitekim her ilci prensibin geçerlilğini kesin kabul eden 

görüş taraftarları da, likit kamtlarla isbat edilmiş olmak kaydıyla ödeme talebinin 

hakkın köttıye kullanıJma.~ı halini oluştuıması durumunu~ bir istisna oluşturduğu 

görüşündedirler. Ul 

2-'
8 Ennan,Festscbrift für Rittertuwsen, s.269, 273.; Borv•f/t. s.83.; Sclıaerrer, 13'?. 

239 
MIJlbert, Missbrauc~ s.153 vd.. 181 vd.~ Wasel)t. N.206. 

uo 
Guggmlıeiln, s.167. 

241 Dolun, N.330. 

uı Kkiner, Bankgarantie, N.22.12; Sclıaerrer, s.139.; SchiJnk. Missbrauch, SJZ 19(_1983) s.76. 
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cc) Cayma akreditife özgü bir müessese olup, bir himaye tedbiri değildir. 

Lehtann bedeli talep hakkının akreditif amiri taratmdan ihtiyati haciz imkanının 

cayma hakkına kıyasla açıklanması ve bunun gerçekte dönülemez bir akreditifte 

caiz olmayan cayma ballının dolaylı bir şekilde lanınması olarak kabulü de 

yerinde bir açıklama değildir. Gerçekte ihtiyati haciz ne temel ilişkinin içerdiği 

akreditif klozundan, ne de yüküm açıklamasında bulunan bankaya bildirilen 

tevkilden dönOlmesi olarak yorumlanabilir. Zira, cayma hakkı ve buna bağlanan 

sonuçlarla ihtiyati haczin doğurduğu sonuçlar birbirinden tamamen farklı 

niteliktedir. Caymaya bağlı sonuçların aksine, ihtiyati hacze itiraz neticesinde ih

tiyati haciz karannın kaldınlması halinde akredititif bedelinin ödenmesi gecikecek; 

olumlu bir karar verilmesi durumunda ise ödeme talebinin varhğt kabul edilmekle 

birlikte, amirin lehtara karşı bir alacağının karşılığı olarak kabul edilecektir. 243 

d) Amirin talebinin konusunun para alacağı olmadığı tenkidi her zaman geçerli 

dc:ğildir. Talebin konusunun para alacağı olmaması durumunda ihtiyati haciz 

mOmkiln olmayacaktir. Ancak talebin konusu çoğu zaman bir para alacağı 

olacaktır. T .alebin konusunun akreditif alacajmın istenmemesi, bundan feragat 

edilmesi olduğu duruınlarda, izlenmesi gereken yol, haciz değil ihtiyati tedbir 

olacaktır. 

J. İlıayali. tedbir ve lıaek taleplerinin muhtemel. se/Jebleri (V nftg11ngs

A"estgrflnde) 

HUMK. mad.103 de ihtiyati tedbir karan için " .. tehirinde tehlike olan veya mühim 

bir zarar olacağı hal.." den bahsederken, İİK.. mad. 257 de " .. bir borcun alacakhsı .. " 

nın teminat anlamında ihtiyati haciz talebinden bahsetmektedir. İhtiyati haciz, kural 

olarak ihtiyati tedbirin bir çeşidi olmakla birlikte, esasta tabi olduktan htlkiimler, 

amaç ve hukuki dayanak.lan itibariyle farklı bir mahiyet arzeder. Öncelikle ihtiyati 

haciz sadece para alacakları için sözkonusu olabilir ve esas itibariyle teminat 

amacını gülmekle ve ileride para alacağı ile ilgili olarak açılan bir dava veya sair bir 

icra işlemi ile ilgili bir muhafaza tedbirini amaçlamaktadır. Oysa ihtiyati. tedbirde 

asıl amaç, önleyici ve koruyucu bir sonucun teminidir. Burada taraflar arasında 

çekişmeli bir konu vardır ve bunun para alacağı olması mecburiyeti de yoktur. 

U.f Garanti ile ilgili olarak bkz. 61lggen/ıeim, s. t68. 
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Dolayısıyla akreditif işlemi ile ilgili olarak bu iki işlemin karıştırılmaması gerektiği 
gibi, i~emm usuli prosedürün maddi hukuk gerekyesinin de belirlilmesi gerekir. 

Doktrinde, akreditif işlemi ile bağlantılı muhtemel bir tedbir veya haciz talebinin 

hukuki temeli genelli.kle şu iki başlık altında ele alınmaktadır. 

a) Alıcının (Akreditif amiri) lehtara karşı haiz bulunduğu feragat talebi 

Temel ilişkiden doğan bir hakkının bulunmadığının açık olduğu ve bunun likit 
kanıtlarla tesbit c:dildiği durumlarda lehtar, akreditifin ödenmesini talep konusunda 

bir hak sahibi olmadtğı gibi, aynı zamanda bankaya karşı talep baklandan feragat 

etmek yükümü altın® da bulunmaktadır. Maddi anlam® hak sahibi olmamasına 

karşın, bedelin lehtar tarafından tahsil edildiği hallerde açık bir sebepsiz 

zenginleşme hali sôzkonusudur. Sebepsiz zenginleşme hftkiimlerine binaen tahsil 

edilen şeylerin iadesi BK. mad.61 vd. htllcümlerine göre mümkün olabilecektir. 

Ancak bu taleple amaçlanan sonucun, bedelin ifasından önce, lehtarın akreditif 

meblağını bankadan tahsil etmemek konusunda bulunacağı bir feragat beyanı ile de 

sağlanabilir.244 LI:hlar larafından bulunulnıası icab eden bu ft:ragal beyanın lemini 

buna ilişkin bir dava ile sağlanabileceği gibi bunun bir ihtiyati tedbir talebinin 

hukuki gerekçesini245 oluşturması da mü.mkündtir. 246 Gerçekten bu neticenin 

Akreditif amirinin lehtaradan akreditif talebinden feragat etmesi anlamında bir talep haklı:ırun, 
akreditif klozumuı içerik ve amacından mı yoksa sebepsiz z.enginleşmeye ilişkin hOkümlerden mi 
çıktığı tartuplahilir nitehlct.edir. Alman hulmkıma Wa.fel;y, hımnn akreditif 1clomlıdan çıktığtm 
belirtmekte ve buradaki dunnnım tıpkı t.emlruıt ıılıınm. temini amııçhıruın rizjkonwı doğmaması 
halinde terninati iade veya teminat talebinden va7geÇ1Desi örneğindeki gibi olduğwlu belirtmektedir, 
Weııel:y, N.190, Banka garantileri ile ilgili olarak bkz. Mal/Jert, Missbrauch, s.150. Canam ise gerek 
ödeme yuağmıı. ili~kin 1carann ve gerek ihtiyati haci?: kıı.m.nnm feregat talebinden Ç1ktığm1 heHrtme1cte 
ve bu nnlıunda. tolepleri. feragat tolebinin bir unsulıu olıımk gönnek:tedir. Akreditif m:nirinin bu tnlebi 
ise, sebebsiz zenginlişmeye ilişkin hOkümlere (BGB. § 812,813/I 1) fesih haklan düz.enleyen 
BGB.346 veya akitlerin yorumuna ilişkin BGB. § 157 madde hükümlerine dayandmhnaktadır. 

İsviçre hukukunda. SchJJna açık olmomnJdo. birlikt.e, bunu sebepsiz zenginleşmeye biruıen iııde 
talebine .kıyasla açıkJamaktadır, " .. Durch die Nichtbe.rechtigımg aus dem Grı.ındverhaeltni.s ist der 
BegUnstigte schon durch die blosse Existenz des Akkreditivs wıgerechfertigt bereichert. Der .. 
Akl<Teditivıd:elter hat danım einen Anspmch ıuıfRückers1D1tımg , wa.ıı im gegehenen 7.ıLwunmenhang 
einen J\nspruclı nuf eine VeI2ichtserkhıerung gleicbkommt Diesen anspruch kmın der 
Akkredi1i~teller einkmgen und gleiclızeitig als R.echtsgrundlage filr eine einstweilige 
Vertngung, .. ,benützen.", Sclı4n'er, s.136. 

245 Bu sebebin ihtiyııti haciz .işleminin daynnnğı olup olınnyncağı konusu doktrinde tartışmalı 
bulıuırnaktadır: 

Alman hulculnmda Canarl.f, Rankvertragsrecht, N .1066 da her feragat talebinin ihtiyati haciz için hir 
sebe oluşturduğunu savunnuıktndır. Bu görüş Almıın mahkemeler uygulaması (LG Düsseldort: WM 
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dava yolu ile temini uzun bir süreyi alabileceğinden; buna bağlı rizikolardan 

mümkün olduğu öl9üde ka9ınmak ve bu arada yapılabilecek bir ödemenin 

doğurabileceği menfi sonuçlan engellemek açısından, bunun ilk aşamada ihtiyati 

tedbir yolu ile sağlanmasında fayda vardır. 247 Akreditif amirinin, gerek banka ve 

gerek lehtara karşı böyle bir ihtiyati tedbir talebinde bulunabilmesi için, bu talebini 

aynı zamanda zorunlu ve acil bir hukuki koroma mecburiyeti gerekçeleri ile 

desteklemesi de gerklidir, (HUMK. mad. 103). Nitekim temel ilişkiden doğan bir 

talep hakkı mevcut olmayan lehtann bir feragat beyanın da bulunmaması halinde, 

akreditif amirinin acilen korunması gereken bir hukuki menfaatinin bulunduğu 

varsayılır. 248 
Ancak Lüm bu sebepler hukuki himaye Ledbirinin varlığını hak.ikale 

yakın göstermede yeterli olmayıp, talebin haksızlığı aynca likit kanıtlarla isbat 

edilmelidir. 

b) Lehtara karşı muhtemel istirdat veya zarar-ziyan alacağı 

Akreditif amirinin ihtiyati haciz veya tedbir talebini, lehtara ödenen bedel ile ilgili 

olarak ileride: bulunacağı istirdat talebinin temini veya akreditif ban.kası ile: 

aralarında.ki vekalet ilişkisi gereği ödemek zorunda olduğu bedel ve bu sebeble ileri 

.süreceğ zarar-ziyan alacağına dayandınnası da miimkündiir. Ancak her iki talep 

hakkı da doktrinde hukuki dayanaktan itibariyle haklı olarak tenkit konusu 

yapılmaktadır. Tedbir talebiyle akreditif amiri, akreditif bedelinin lehtara 

ödenmesini. engellemek istemektedir. Bu ödemenin lehtara yapılmış olması 

muhtemel bir istirdat talebi veya Borçlar Kanununu htıkfmıleri gereği ödemek 

zorunda olduğu miktarın doğuş sebebini oluşturmaktadır. Oysa bu anlamda bir 

lalq> ayıkya kendi içinde tenakuz teşkil eder. Zira akredilif amiri, is lir dal lalebi 

veya zarar ziyan talebinin içeriğini oluşturan talebinin doğumunu gerçekte mevcut 

tedbir talebi ile engellemek istemektedir. Özellikle, lehtann talebinin hakkın kotüye 

146 

247 

U8 

1975, s.68) ve doktrinde (Melsen, Gnmdlagen. s.167 ve d.i:pn.3 de anılanlar) çoğunlukla 
reddedilmektedir. Bu görüşün İsviçre hukukunda reddi ile ilgili olarak bkz. Schaeno. s.137) 

Erman, Festschrift für Ritterllmısen, s.266; Schaerrer, s.136. 

Temel iliskinin kısmi ibra. yenilenme. cayma veya yolduk vb sebeblerden biri dolayısıyla kismen 
veya tamamen talep edilemez durumda olması halinde • akreditif amiri lehtardan talebinden 
vaz.geçmesini isreyebilecek veya bwıu dava yolu ile temin edebilecektir. Ancak bu anlamda bir 
davanın neticelenmesi uzun süre alabilecegi için banka açısından en makul yol bedelin lehtara 
ödenmesinin ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz yollaıından biri ile engellenebilmesidir. 

SchODTer, s.136.; Wesse1y, N.192. 
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kullanılması halini oluşturduğunun iddia edildiği durumda, akreditif amiri bizzat 

lehlann belirli bir alacak hak.kının bulunmadığını iddia tılınekledir. Bir kim.senin 

varhğını inkar ettiği bir halda kendi talebinin teminatı olarak haczettirmek 
istemesinde.ki çeliş.ki açıktır. Uf 

Il. Akrc:diLif ~leminde İhtiyati Haciz 

İhtiyati haciz, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenen ihtiyati tedbirin 

ii~e1 bir türünü oluşturur. İhtiyati haciz bir tedbir muamc:l"i olmalla birlikte aym 

zamanda bir icra takip muamelesidir. 250 .tlK.mad. 254 hükmil göre bir ihtiyati 

haciz kararının sözkonusu olabilmesi için, alacaklımn, rehinle temin edilmemiş ve 

vadesi gelmiş bir para alacağının.ısı bulunması aranmaktadır. İcra İflas 
Kanunu'nda vadesi gelmemiş borçta~ dolayı da ihtiyati haciz istenebilecejini 

dilzenlemiş, ancak bunu bazı ek şartlara bağlamış bulunmaktadır. Her iki durumda 

da İhtiyati haczin geçici bir hukuki himaye tedbiri olma niteliği ön plana 

çıkmaktadır.252 Bununla, talepte bulunan şahıs, borçlunun belirli bir malvarlığı 
değerini kamu gücü aracılığı ile geçici olarak hac~cllirmekledir. 

U'J CtllUITil, EinwendtmgsausschlUSB ı.md Einwendungsdure~ ÔBA 1987, s. 7841785.; Dolurı. 
N.337,.343.~Schlnle, Missbrauch, SJZ 79(1983)s.77.; Wenely, N.194,196vd. 

250 İhitiyati tedbh:in bir icıa takip muamelesi olup oJmadı8ı konusu doktrinde tartışmahdJr, bkz. 
Üdllnllal, s.504 vd. 

251 

25.Z 

COIUll'İS (Bankvertragsredı~ N. ı 066), akreditif amirinin lehtara karşı haiz bulwıduğu ferapt talebinin 
(Vemchtsanspruch) sebebine bakılınakısmn her zaman ihtiyati haciz sebebini oluşturacağı ve 
defiler.in s:ınırlandm1masına ilişkin prensibin sadece lehtar banJaı ilişlcisinde geçerli olup temel ilişkinin 
1maflannın bu kapsamda oln:ıadıw, görOşüne 1aıtılmak miimkün değildir. Kaldı ki bu izah tam N .1060 
da kabul edilen, akreditif amirinin takas yasağı ile bağlı olduğu görüşü ile bağdaşmamaktadır. Nitekim 
Alınan doktrinin de bu aöcüş büyük çoğwıhıkla reddedilmektedi, Meben, Gıundlagen, s.167.ve 
dipn.3 de anılanlar ve mahkeme karan. 

İhtiyati hacz.e ilişkin sorunlamı değeı:lendirihnesinden önce kısaca ihtiyati tedbir ve haciz yollan 
arasındaki ilişkinin ~ık.lığa kavuşturulmıun gerekil. Uygulamada bu iki yol öz.ellikle akreditifle ilgili 
olarak bir dige:ri ile kaı:ıştmlmaktachr. Usul Kanwıumuzda tammı edilen ihtiyati tedbir ile, talep 
konusu bede1in dava süresince değişmeksmn kalması veya tehirinde tehlike olan veya mühim bir 
zarar olacaw, anlaşılan hallerde tehlike veya zmann berteraf edilmesi amaçlanmaktadır. Lehtamı 
akreditif alacağmm ihtiyati haczinin talep edildiği ball«de ilıtiyati tedbir talebinden f.arldı olarak, 
lehtara karşı heıhangi bir yasaklama talebi söaomısu değildir. İhtiyati haciz boıybmun mallımm 
alacaklısından kaçımıaması iç.in bir tedbir talebidir. ÇQnldi ihtiyati haciz talebi belgelerin ibrazı ile 
birlikte gündeme gelmekte ve akreditif meblağı talep edilmiş bulunmaktadır. İhtiyati haczin tatbiki ile 
borçlunun mallar üzerindeki tuamıfu sırurlanacal1:ır. Anılan sebeple artık. bu aşamada yasaklama ile 
teminat altına ahnacak bir men.&at bullDUll.8l08ktadır. 
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Akreditif işlemi ile bağlantılı olarak hacze konu olan malvarlığı değ~ lehtann 

bankaya karşı cari belgelmn süresinde ve bildirimde yer veri.len kayıllara uygun 

ibraz edilmiş olması şeklinde çifte şarta bajh bir akreditif aLıcajıdır. Haciz işlemi 

ile ilgili gerçek problemi ise, akreditif amirinin ne tür bir alacajmı temiruıt altına 

almak amacı ile ihtiyati haciz yoluna gittiği hususu oluşturmaktadır. 

1. Akreditif Alaealuıın İlltiyau11 /Jaezedikl>ilRJ.iline İlifkin Genel 

Delerkndb-me: ho/Jkmin llllulimi 

Akreditif amiri veya akreditif ilifkisine yabancı üçOncD şahıslar çeşitli hukuki 

sebeplere binaen lehtardan alacaklı olabilir. Bu bajlamda akreditif amirinin lehtara 

karşı alacaklarının bir kaç grup altında toplanması milmkdndtır. Bunlardan ~ 

lehtann akreditif bedelini haksız olarak talep etmesi neticesinde, temel ilişkiden 

doğan alacak grubu oluşturur. Lehtann akreditif alacağmm haksız olarak 

nitelendirilmemesine karşın, temel ilişkiden doğan a1acaldanda ikinci grupta 

mütaala edebiliriz. Burada temel ilişki ayakta tutulmakta ve fakat yine bu ilişkiden 

doğan bir alacak. bul~nmakladır.Z.fJ Üçüncü grup ise tmıel ilişki dışındaki 
ilişkilerden doğan alacaklardır. Akreditif amirinin, özellikle temel ilişkiden doğan 

bir talep (alacak) hakkının güvenceye alınması zımnında, lehtann akreditif veya 

teyit bankasına karşı haiz bulunduğu akreditif alacağını ihtiyaten haciz ettirebilmesi 

imka.m, a.ym zamanda maddi hukuk ve usul hukuku ile bağlantılı olarak 

cevaplandırılması gereken birden çok sorunu gQndeme getirir. Zira belgeler ibraz 

edilip alacak kesinleşinceye kadar ortada şarta bağlı254 ve milsta.kbct bir alacat255 

253 örneğin, satılan maJm ayıph olduğunun anlaş11dığt duru.meta, ahcmm seçimhlc hir haklct vardır. T>ılenıe 
sııtmn fesheder. diler.se sııtı1ııru. uhkoyup kıymetinin nolı:smn mukabilinde semenin tenm olunmllıSD\1 
dava eder. Böyle bir durumda, tenzil edilen meblağ için ihtiyati hacze başvumıak imkanı mevcuttur. 

254 

2.f.f 

İsviçre ve Alman bıılmklannda. olduğu gibi hukukumuz.da da şarta bağlı aJacakJann haciz veya 
ihtiyati haczi mUınldindtir. ÜsllUllJalj.cra Hukukunun Esaslan, 1990, s.248. 

Şada bağlı alacağın ihtiyaten haczi teorik olarak mümkün oJmakla birlikt~ şarta baAfı belgeli akreditif 
aJacağuun ihtiyati haciz im.kam. geryekte aıwak beJgeJarin ibra2'J ile akreditif bede.linin ödenmesi 
arasında pratik bir önemi haiz bulunmaktadır. Zira, lehtmm belgeleri ibraz etmemek suretiyle ihtiyati 
haciz veya dava talebini boşta bırakması ihtimali her zaman mevcut bulunmaktadır, Sehl~ 
Missbrauc~ SIZ 79(1983). s.77 .~ Telclnalp. § 40. N.108 sorula. 

Kapsamı ve varlığı kesin olmak ve ileride alacağuı doğmasına imkan verecek bir huJa.ıki sebebin 
varlığı zorunlu olmak koşulu ile müstakbel alacaklar da baczedilebilecektir. Ancak müstakbel alacağın 
baozi. bu ala.cağın doğumu ile geçerlik kazanacaktır. Aynca alaoağJn haC7i ile doğumu arasındaki 
zamanda. alacak üzerinde yapılan tasamıftar haczi koyduran alacaklıyı zamra uğratamayacaldll', 
Rdsolbı, Banka Teminat Mektuplan, s.98,99 .~ ÜıtlJnfl.al, s.247, öz.ellikle dipn.613. 
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vardır. Burada sorun, sadece ne tür bir alacağın haczedilebileceği değildir. 

Kimlerin, hangi değerleri haczeUirebileceği problemi de aynca önemi haizdir. 

Akreditif amirinin veya akreditife taraf ohnayan üçüncü şahsın lehtara karşı, 

akreditif klo:tunu içcmm temel ilişki ile bağlantılı olmayan bir alacak hakkının 

bulunması halinde; İİK. ınad. 254 vd. da aranan şartalann da bulunması kaydıyla, 

bu alacağa binaen lehtann ban.kaya karşı doğan akreditif alacağını veya akreditifle 

bağlantılı diğer haczedilebilir değerleri (emtia senetleri gibi) ihtiyaten 

haczettirmesine hukuki bir engel bulunmamaktadır. Zira, bu takdirde akreditif amiri 

ile lehtar veya ilçüncD şahıs ile lehtar arasında zımni bir pactum de non petendo ve 

buna bağlı olarakta çelişkili bir davranıştan sözedilemez. 

Ancak, akreditif amirinin temel ilişkiden doğan bir alacağını güvence altına almak 

amacı ile ve temel ilişki tartışma konusu yapılarak ihtiyati haciz talep etmesi 

halinde, böyle bir talebin maddi hukuk ve usul hukuku temelinin olup olmadığı 

sorunu ortaya çıkar. Akreditif amirinin ihtiyati hacizle leminini islediği alacağın 

doğumu aynı zamanda lehtann akreditif bedelinin tahsilini talep etmesine bağlı 

bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile ihtiyati hacze konu olan alacağın varlık sebebi, 

esas itibariyle haczedilmek istenen alacağın var olmasına bağlıdır. Akreditif 

amirinin i.'tirdat veya zarar-ziyan alacağından bahsedebilmesi için her şeyden önce 

lehtann ban.kaya karşı doğan ve kendisinin haczettirmek istediği akreditif alacağının 

varlığını inkar etmesi gerekmektedir. 

a) İhtiyati haczin geçerliği sorunu 

Arzedilen problem gereği, doktrinde ve mahkemeler uygulamasında ihtiyati haczin 

geçerliliği ve şartlan, özellikle temel ilişkiden doğan alacaklarla bağlantılı olarak 

tartışma konusu yapılmaktadır. Doktrinde haldı olarak, akreditif amirinin, temel 

ilişkiden doğan bir alacağın teminat altına almak amacı ile, geçerliliğini tartışma 

konusu yaptığı akreditif alacağının ·ihtiyati haczini talep etmesinin bir çeli.şkiyi 

içerdiği (venire contra factum proprium) ve mümkün olmaması gcm~kliği 

belirtilmektedir .156 Ger~kten, akreditif amirinin ihtiyati hacize konu olan ve 

156 Dolulı, Bankgarantien, N.341 .; Sclılll/.e., Missbrauoh, sız 79(1983), s.16. dipn.83.,78.; Wessel}', 
N. ı 93 vd. Cllltll1U tarafından Bankvertarag N. l 065 da İşlemi görtinilşte kurtamıak amacı ile, lehtarın 
akreditif bedelini talep ebnelc suretiyle aynı ?llmanda 7.ITTlni olarak alacaAm varlığmtda kabul ettiği, 
dolnyısıyhı ilitiynti hacze cevaz verilmesinin blr haksız işlemi durdmncıığı görllşüne kııtıhnıık 
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onunla temin etmek istediği alacağının varlık sebebini açıklayabilmek için, lehtarm 

haczedilcm alacağının varlığını inkar etmesi gere.kir. Oysa mevcudiyetinin 

olmadığını iddia ettiği bir alacağa, yine alacağının teminatı olarak dayanmak hukuk 

mantığı ile kabil-i telif değildir. Kaldı ki akerditif amirinin lehtann talebinin hakkın 

kötiiye kulla.rulması halini oluşturduğunu likit delillerle isbat etmiş bulunduğu 

durumda, talep hakkı veya talebe konu alacak yoktur. 257 Dolayısıyla bu takdirde 

akreditif amirinin lehtarla ilişkisinde bir zaran doğmamıştır ve bunun tabii neticesi 

olarakta mevcut bir alacağın bulunmaması dolayısıyla ihtiyati haciz geçersiz 

bulunacaktır. 258 

Burada, aynca Ga11tsc/ıi tarafindan ileri süıitlen ve hakkın köUlye kullanılması hali 

dışında, akreditif alacağının ihtiyaten haczini sadece temel ilişkiden bizzat doğan 

alacaklar için değil, bütün alacaklar için yasaklayan görüşe de kısaca değinmek 

gerekir. Yazar, hakkın kötüye .kullanılması hali dışında, ihtiyati haczin mfimldln 

olmamasının ilci gere.kçesj bulunduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki; cayılamaz 

bir akreditifte ihtiyati hacze im.kan tanınmasının, bu ttlr akreditiflerde yasak olan 

cayma h~ akreditif amirine, başka bir açıdan tanınması olduğu gerekçesidir. 

İkincisi ise, temel ilişkinin taraflannın akreditif ldozu ile ödeminin akreditif yolu ile 

yapılacağını ve hiç bir şekilde temel ilişkide vaki şartlann ödemeyi engellemeyeceği 

·ilkesini kabul ettikleri varsayımıdır. Buna göre, akreditif amirinin bir ihtiyati haciz 

lalebinde bulunması yelişkili bir davranıştır ve böyle bir davranış bizzal ihliyali 

haciz talebinin kötti niyetli kullanılması anlamına gelir. 259 Sclıaener iae, İhtiyati 
haczin miimkün olma.ıruısı sorununu, ortada bir para alacağının bulunmadığı görüşii 

ile açıklamaktadır. 268 

2.f7 

.258 

259 

.26() 

.. 

mümkiln değildir. Çünkü bu iddia hakkui kötüye kuIJanıJınasınm akreditif alacağı hakkmın varlığım 
ortadan kaldmnasmı engelleyemez. 

Aynca bankarun genel hÜkomıer ve akreditif amiri ile aralamıdaki vekalet ilişkisi hOkOmleri gereği 
akreditif meblağını ödememe yOkümlü1iiğü buhınınaktadır. Şayet banka bu anlamda isbata rağmen 
akreditif meblağını ödeyecek olursa BK..394/f:l hükmü gereği istem haklonı haiz bulunduğu 
meblağlann ödenmesini talep ed.ınıeyecektir . 

WJn H' estphalen, s.3071308. 

Gtllltsclli, Bemer koırunentar, Art.407 OR, N.20 a . 

Yu.ar, ihtiyati haczin sadece para alacaidan için sl>7.konusu bulunduğunu ve aynca bir ihtiyati haciz 
sebebine yer verihnesi gereğini belirtere~ akreditif amirinin lehtara k.ıqı haiz bulunduğu feragat 
talebi ile banka.ya karşı haiz olduğu ödemenin. reddi taleplerinin, pata alacağı talebi ohnadığmdan 
bahisle, ihtiyati haczin caiz ohnadığı görüşündedir. SchuTr•, s.137. 
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Tüm bu değerlendirmeler ışığında belgeli akreditif ve ona bağlı değerler 

haczedilebilir mi sorusunun bütünsel bir değerlendirme yerine aynnblı olarak 

değerlendirmeyi zorunlu kıldığı açıktır. AşaAzd.a öncelikle akreditifle. bağlaııtıh 

olarak ihtiyati hacze konu olabilecek malvarlılcsaJ değerlerin neler olduğu ve 

özellikle problem olarak ortaya konulan ve yukarıda arzedilen husustan 
değerlendireceğiz. 

b) Temel ilişkiden doğan taleplerle ilgili olarak ihtiyati haczin geçerliliği 

sorununa ilişkin değerlendirmemiz 

aaa) EweJa, akreditif amiri tarafından bankanın, akreditif dolayısıyla bir ödemede 

bulwınıaması veya lehtarının temel ilişki gereği akreditifi talep etmek hakkının 

b1dunmadığı ileri sürülmek isteniyorsa, yapılması gereken, bankaya karşı akreditif 

meblağını ödemeyi yasaklayan veya lehtara karşı ödeme talebini engelleyen bir 

ihtiyati tedbir kararının alınmasıdır. Ancak akreditif bankasının ödeme ytıtctmıo 

kabul edilmekle161 birlikte, temel ilişkide vaki eksiklikler veya temel ilişkiye 
aylunhklar sebebiyle bedelin haksı:t olarak lalep edildiği iddiası vaki ise ihtiyati 

haciz yolu seçilcektir. Zira ihtiyati haczin sözkonusu olduğu bu durumda kural 

olarak lehtann alacak hakkı tartışma konusu yapılmamakta, gerçekte ileride takip 

edilecek cebri icra yolu için borçlunun haczedilebilir bir malvarhğ değeri muhafaza 

altına alınmaktadır. Diğer bir ifade ile ihtiyati haciz, lehtann bedeli talep hakkını 

veya ban.kanın ödeme yükdmüniin doğumunu engelleyen bir müessese değildir. 

bbb) Akreditif amirinin, temel ilişkiden doğan bir alacağı dolayısıyla lehtann 

bankaya karşı vaki akreditif alacağının ihtiyaten haczi yolunu seçmiş olması 

halinde, sarih ya da zımn1 olarak, lehtann talebinin geçerliliğini tartışma konusu 

yapmaması, özellikle bu talebin hakkın kötüye kullanılması halini oluşturduğunu 

ileri aürmemeai gerekir. Zira lehlann talebinin l\4K. mad.2/2 anlamında kölUniyelli 

bir talep niteliğini ol\itturması durumunda, hukuken akdi bir ilişki mevcut 

olmayacaktır. Aynca, bu durumda İİK.. rnad. 257 anlamında vadesi gelmiş bir para 

alacağından da sözedilemez. 261 Kaldı ki, ihtiyati hacze karar verecek mahkemenin 

261 

262 

KIL!inu, Rankgarantie, N.22.22.; .~dıllnk, Miııııhraııch, SJ7. 79(1983), ıı.77.uner Arresfantrag ııonte 
o.uf die Sicherung von Forderungen .... bescbmenkt werden. die dwı Bestehen des Zo.blungsanspru 
aes Begünstigten gegen d:ie Bank nicht implizite in Frage st:eılen." 

tııviçre ve Alman hnJmknda bir gnıp yvar, akreditif amirinin ta.lehinin hir çelişkiyi içeriyor olma.~ma 
kmşın ihtiytıti h.ıwzediliebilirlikle ilgili diğer şartlnnn bulunmasl kııydıylıı. bu haldede de ih.tiyuti bıı.czin 
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bunu tartışması da mümkün değildir. l6J Bu sebeple, iade veya BK. mad.394/1 

hükmü gcm'ği yapılan yapılan ödeme dolayısıyla doğan zarar-ziyan lalebinin lemini 

zımnında lehtann akreditif alacağı ile ilgili olarak ihtiyati haciz talebi bir çelişkiyi 

ifade edecektir. Talep sahibinin bu çelişkiden kurtulabilmesi için yukarıda (aa) 

altında belirtilen açıklamalar ışığında, lehtann talebinin hakkın köttiye kullanılması 

olarak nitelendiridiği dunımda ihtiyati haciz değil, ancak ihtiyati tedbir sözkonusu 

olabilecektir.264 ÇDnkn, bu takdirde akreditif amiri için temel ilişkiden doğan bir 

alacak hakkı ve buna bağlı olarak bir ihtiyati haciz sebebi bulunmamaktadır (İiK.. 

mad.257). 

ece) Yukarıda (bbb) altında vardığımız sonuç, akreditif amiri açısından haciz 

imkanın tümüyle kapatıhnası değildir. öncelikle ak:rediditif amiri temel iliş.kiden 

doğmayan aJacaklan bakımından lc:htara karşı üc;üncü kiti durumundadır. Bu 

sebeple İİK. 257 vd. da öngöıillen koşullann varhğı kaydı ile, temel ilişki dışında bir 

ilişkiden doğan afacak hakkının temini zımnında lehtmn muayyen bir malvarhğı 

değeri ve bu arada akreditif alacağının da ihtiyaten haczine bir engel yoktur. Bunun 

yanında temel ilişki ve neticede lehtann talep hakkının tartışma konu.'u yapılmadığı 

durumlarda, aym şekilde temel ilişkiden doğan herhangi bir alacak halckırun 

gtlvence altına ahnmasi amacıyla lehtann herhangi bir malvarlığı değerinin ve bu 

arada akreditif alacağı hakkının da İcra ve İflas Kanununda yer verilen şartlara 

bağlı olarak ihliyalcn hacl.indc hukuki olarak bir engel bulunmamak.ladır. Örneğin, 

DK. mad.202/1 hükmü gereği ayıplı mallann gönderildiği durumda akreditif 

amirinin sat~an mallan alık.oyup kıymetinin noksanı mukabilinde semenin tenzilini 

istemeyi tercih etmesi durumunda, sözkonusu meblağın güvence altına alınması 

anlamında ihtiyati haciz yobmu seçmesine bir engel olmamalıdır. 265 Zira bu 

takdirde akreditif lehtarının talebinin geçerliliğine ve buna binaen talep hak.kından 

feragate ilişkin bir talep S<'}zkonusu değildir. 

261 

mfirnkün olması gerektiAi'gö~Qndedir. Buna göre, lebtarm talebi hakkın kötüye kullanıhnası halini 
teşkil etse bile, akreditif amiri tarafuıdan alınan ve lehtara akreditif alacağım talep imkanınnı 
yasaklayan. biı: ihtiyati. tedbir veya mahkeme karan bmka. nezdinde açıklıAa kavuşturulmadrdıkça 
lehtar bankaya karşı, şarta bağlı ve belirli bir süre ile suurh hak sahibi olmaya devam etmektedir. 
Lehtaım akreditif alaoağmı talep hakkı da ihtiyaten haczedilebilecek malvarbRı ~eri arasında 
bulunmaktadır, He.in, Der Zahlungsan.OJpruch des Begflnstigten einer Bankgamntie "auf erstes 
Anfordcrn", 145 vd.; Sdl~nk. Mi.ssb.nıuch, SJZ 79 (1983). s. 71, dipn.84,s. 78 .. 

Tekinalp,§ 40 N.108, dipn.99. 

264 CllRllris, Einwcndungsaussclıluss und Elııwcndungsdurchgr:ül: ÖBA 1987, s.185.; Tekbuılp, § 40 
N.108, dipn.99. 

265 ScMnle, Missbrauch,. SJZ 79 (1983), s.77.~ Tekinalp,§ 40, N.108. 
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ddd) Akreditif amirine temel ilişkiden doğan alacak haklan ile ilgili olarak ihtiyati 

haciz imkanının tanınmış bulunduğu durumlarda da iki aynnlınm özellikle göz 

önünde bulundurulması gerekir: İİI(. mad. 257 il de muayyen bir alacak hakkı 
dolayısıyla ihtiyati haciz yoluna gidilebilmesi için vadenin gelmiş olması :mmmakta, 

vadesi gelmemiş bir borçtan dolayı ihtiyati haciz istenebilmesi ek şartlara bağlanmış 

bulunmaktadır. Oysa akreditif amirinin, temel ilişkide vaki eksiklikler dolayısıyla 

lehtara karşı bir para alacağı hakkının akreditif bedelinin lehtara ödenmesinden 

önce doğması ancak istisnai olarak sözkonusu olabilir. Dolayısıyla bu anlamada bir 
talep ancak ttK.. mad.25712 de öngörülen şartlara bağlı olarak mümkün 

olabilecekliI.266 Alınan \le İs\li.yte hukuk.lannın ak.sine, lehlann ikametgahının yurl 

dışında bulunması halinin ihtiyati haciz için yeterli sebebi oluşturmasının, 

hukukumuz açısından yeterli bulunmadığı ve vadesi gelmemiş alacaklar bakımından 

mutlaka kanunda aranan İİK. mad.257/2 b.1~2) şartların . bulunması gerektiği 

açıktır. Bu sebeple akreditif amirinin bu şartların varlığı konusunda ihtiyati haciz 

karan verecek makamı inandırması gerekmektedir. Asıl önemlisi lebtann alacak 

hakkı ile ilgili olarak ihtiyati haciz kararının ahndığı durumlarda, alacakh sıfatıyla 

akreditif amiri açısından en önemli tehlikeyi lehtann belgeleri ibraz etmemek 

suretiyle haciz ve davayı konusuz bırakma ihtimalinin varhğıdır. Nitekim doktrinde 

ihtiyati haczin ancak belgelerin ibrazı ile bedelin ödenmesi arasında pratik bir 

önemi haiz bulunduğu haldı olarak belirtilmektedir. 267 

2. Belgeli wetlilifte le/ıtarl11 ilgili ilıtiytlli lıt1Cz.e ll.011• malv11r/W'fll değerler 

ve b111IÜll'lll lloeZ8ilİÜ/Jilİl'lili 

Hukukumuzda hacze konu malvarlıksal değerleri öncelikle eşya ve alacaklardır. 

Eşyanın hacze konu olabilmesi iç~ devredilir, muayyen para değeri. olan veya 

değeri takdir edilecek nite.likte olması gerekir. Aynca bu eşyanın haciz borçlusunun 

malvarhğı değerinde .bulunması zorunludur.268 ~ynı şekilde . alacaklarda 

devredilebilir, muaccel ve parasal bir değeri haiz olmak koşulu ile haciz veya 

166 
Tekinalp,§ 40, N.108. 

26 7 SdıJJnle, Missbrauch, SJZ 79 (1983), s. 77. 

268 Eğer bir kimse iktisaden başkasına ait olan eşyaya inançıh malik sıfatı ile sahip bulunuyorsa bunlar da 
haczedı1ebilecektir. Federal Mahkeme bir karannda(BGE 113 Ill 31 vd.) akreditif bankasının inançlı 
malik aıf.atı ile. sahip o1<hığu kı:yme1li evmkın banka.nm botcu dolayucyla ~dilemey~e karat 
venniştir. 
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ihtiyaten haczedilebilecektir. Akreditifle bağlantılı olarak iade talebinin 

hacı.edilebilirliği gündlmıc gelebilir. Federal mahkeme iade lalebinin lck başına 

haczedilemeyeceğini, bunun ancak talebin konusunu oluşturan malvarhksal değerle 

birlikte milmkün olabileceği görüşündedir. 269 

Du çerçevede akreditif işlemi değerlendirilecek olursa hemen ifade etmek gere.kir 

ki, bizzat akreditif ihtiyati hacze konu bir .iktisadi değer değildir. Zira akreditifin 

kendisi bir kıymetli evrak olmadığı gibi bir bilttın olarak akreditif sadece bir ödeme 

usuliidür. Ancak, bu bOtnn içerisinde bazı unsurların haczedilebilirliği üzerinde 

aynca durmak gerekir. Aşağıda akreditifle bağlantılı olan ve hacze konu olabilecek 

malvarhksal değerler ayn ayn incelenecektir. Burada esas olarak ihtiyati haczin 

taraftan amir, lehtann alacaklısı ve lehtar olarak öngörülmüştür. 

a) Akreditif belgelerinin haczi 

Kural olarak, akreditife konu belgelerin ihtiyaten haczi mOmkündilr. Ancak, 

baczedilebilirlik kapsamında akreditif şartında yer verilen bilttln belgeler değil, 

sadece kıymetli evrak karakterini haiz olanlar bulunmaktadır.270 Çftnktı bu ınr 
belgelerin realize edilecek bir değerleri sözkonusudur. Aynca malı temsil etmekte 

b n1 d . il b" t!t. alın -11.! • __ t,_ di if . . t, .ı!- 271 ve u ann cvn e um.lem· muı.r.ıyelı &:uue t amınnc geçmca.Lcuu. 

269 

270 

271 

BGE 78 lll 70.; lfJZ lII 94 vd.: Federal Mahkeme, İsviçreli bir mOŞte:rinin yurtdışuıdaki muhabir 
bankada bulıman kışmetli evrak dolayısıyla İsviçre bankasına yöneltilen talebin haczedilirtiğine karar 
vermiştir. Karar BGE 108 III 97 vd da istisna kabul edilmektedir. Aynı yönde Bodlno, s.42.~ 
G11gge11hiliM. s.191 . 

Heinz Reichwein, Bank.konti wıd Akkreditive im Arresv~ SJZ 51(1955), s.66.; Bot/Rıo, s.44. 

Akreditif ~minele belge düzenine ilişkin hükümlere ABK.. mad. 20-39 arasında yer verilmektedir. 
Bu belgelerin başlıcaları; konişmento, taşıma belgeleri, kuıye ve posta makbuzu yada postalama 
belgesi, sigorta belgeleri ile bunlar dışında kalan belgelerdir. Burada ifade edılen belgelerin kuşkusuz 
tümü kıymetli evrak karakterini haiz değildir. Özellikle mala ilişkin kalite kontrol belgesi. sağlık 
belgesi vb belgeleı alı~Yl. malın niteliği bBk.kında temin eden belgeler ohıp, aynca kıymetli evtak 
wsıtıarıyoktw(Van tk1' M11118, s.183 vd) . .Kıymetli emik vasfuu haiz belgelerin başında konişmento 
gelmektedir. Bunım dışında taşıma beJ.geleri de Kamında aranan şartlar bulunmak koşulu il!(IX. 
mad 769) bu kapsamda kabul edilecektir, Ülgen, Uluslaraııw Taşımacıhl4 62, 82 vd~ Ülgen, Hava 
Taşıma Sözleşmesi, s.150: Burada kıymetli evıak niteliğinde hava yük senedi dfiunlenemeyeceği 
belirtihnektedir.; ôaan, s.8'21.; Tumay, Dış Ticaret, 93 vd. 
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aa) Lehtar nezdindelci belgelerin haczi 

Akreditife konu belgelerin haczedilebilirliğinin değişik safhalarda incelenmesi 

gerekir. Eğer belgeler lehtar tarafından henüz bankaya ibraz edilmemişse ve onun 

müllüyelinde bulunuyorsa, ihliyali haci:t lalebinin lehlara karşı yönellilmesi gerekir. 

Aynı şekilde belgeler lehtar tarafından bankaya ibraz edilmiş ve fakat henl\z kabul 

edilmemişsse, kıymetli evrak karekterini haiz belgelerin yine doğrudan lehtara 

yöneltilecek bir ihtiyati haciz talebi ile haczi mümkWıdtir. Lehtara karşı böyle bir 

talep imkanı ilk önce belgelerin kabult\ ile birlikte son bulacaktır.271 Aynı· şekilde 
devredilebilir. bir akreditifte belgeler üçüncü bir şahsın mülkiyetine geçirilmişsse 

lehtann borcundan dolayı haczi mümkün olmayacaktır. 273 İsviçre doktrininde, 

belgelerin tek başlarına realize edilecek malvarhksal değerlerinin olmadığı, sadece 

ödc:mc: ü~c:rindc: bir etkisi bulunduğundan bahisle: ihtiyatcm hacm. mümkün 

olmaması gerektiği ileri sürOlmüştilr. Duna göre belgeler ancak, ödeme talebi ile 

birikte haczedilebilir malvarlıksal değeri haiz bulunmaktadır. 274 Bu görüşe 
bütünüyle katılmak imkanı yoktur. Öncelikle burada belgeler arasında bir ayırım 

yapılmış değildir. Diğer taraftan kıymetli evrak karekterini haiz belgeler malı tem.c;il 
etmek itibariyle burada eşyanın mOlldyeti ile senedin mOlkiyetinin ayınlrnası 

mtimlctln değildir. 275 

bb) Banka nezdindeki belgelerin haczi 

Belgeler b~nka tarafından kabul edildikten sonra ihtiyaten haczedilebilirlik 

konusunda bir ayrıma gitmek mecburiyeti vardır. Lehtar veya yetkili temsilcisi 

tarafından ibraz ve banlca tarafından kabul edilen belgeler doğrudan akreditif amiri 

adına veya emrine dt\z~enmişse, banka bunlara temsilci sıfatı ile zilyettir. 

Belgelerin maliki ise akreditif amiridir. Burada aynca amirin bir ihtiyati haczinden 

bahsedileme:t. Burada ancak akreJilif amirinin bir alacaklısının haci:t veya ihliyalı 

haczi gl\ndeme gelecekti{. 

ın Relchweln. SJZ 51(1955), s.65 vd, 67. 

273 Donate MicJuüek, PfBeru:Jung in das Dokumentenak.kreditiv, B.lSchK. 34(1970), s.146, dipn.64. 

274 
MlcJuıklc, 1411142, Guggenhelm, s.1921193.; TekinaJp, § 40 N.115. 

275 Benur bir hataya Federal Mahkemenin yeni tarihli (113 J1I s.26 vd.) bir .kararında da yer verilmiştir. 
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Eğer belgeler doğrudan banka adına düzenlenmiş veya banlca adına ciro edilmişse 

banka belgelere, lehlara devredene kadar inançlı malik sıfalıyle sahip 

bulunacaktır. 276 Du belgeler .iktisadi oJarak OçOncU bir şahsa ait olmakla birl.ikte, 

hukuken inanç.h malike aittir. İnançlı malik olan banka bunlar Uzerinde tam 

yetkilidir. 277 Akreditif amiri inançlı malike karşı sadece aralarındaki anlaşma 
şartlanna binaen borçlar hukukundan doğan bir şahsi talep hakkını haizdir.278 

Bankanın belgelere inançlı maille sıfatı ile zilyed bulunduğu durumda, belgeler 

bankanın bir borcuna binaen ihtiyati hacze konu olabilecektir. Burada ihtiyati haciz 

borçlusu iktisaden belgeler kendisine ait olan amir değil, doğrudan bankadır. 

İsviçre Federal Mahkemesi yeni kararlarından birinde konuyla ilgili çelişkili 

açıklamalara yer vemı.iştir.279 Karara konu olan olayda, akreditif bankası adına 
veya emrine düzenlenmiş bulunan ve muhabir bankaya ibraz edilen belgelerde 

muhabir bankanın aym zamanda belgeler üzerinde inançh malik olduğu isabetli bir 

şekilde belirlilmişlir. Ancak, bankalann akredi\if e lemel oluşluran anlaşmalarla ilgili 

olmayıp, doğrudan belgelerle ilgili olduğu prensibinden hareketle; amir bankanın 

sadece belgelerin inançlı maliki olup, belgelerin temsil ettiği mallar O.zerinde böyle 

bir sıfatının bulunmadığı sonucuna varmıştır. Bu sonuçla muhabir bankaya 

yöneltilen bir ihtiyati haciz talebini; bu . belgelerin malvarlıksal bir değerinin 

bulunmadığından bahisle ihtiyaten hacizlerinin mümkün olmadığım belirtmiştir 

(HG.E 113 fil 32 vd.). Mahkeme karannda., emtia senetleri üzerinde.ki m1llkiyetle 

mal üzerindeki mülkiyeti ayırmıştır. 

Karar doktrinde haklı olarak ten.kit edilmiş ve özellikle bu ayırım kabul 

edilmem.iştir. 288 öncelikle böyle bir aymmın kabul edilmesi durumunda, inançh 

işlem işlem neticesinde belgeler vasıtası ile bankaya sağlanan teminat teminat 

bütünüyle ortadan kaldırılm.af olacaktır. Örneğin, lehtara yapılan ödemeyi 

276 BGE 1lJIII26 vd.; l!1rlch. s.141 vd.; Bodmer, s.30,31,46 

277 BGB 96 Il 93.; J U il 49 vc:i. 

278 Rolf Baer, Wertpııpierrechtliche Probleme in:Probleme der Kreditsichering. Bemer Tage filr die 
Juristische Pra."<is 1981, Bem 1982, s.67 vd.~ Dieter Zobl, Die beschraenk:ten dinglichen Rechte, Das 
Fııhmispfand, Bemet Kommentar. Band lVf2/5, &~tematisclıe.t Teil und Art. 884-887 ZGB, Bem 
1982, N.1374 vd. 

279 BGE IJJ III 26 vd 

2811 Ulrich, s.147 vd.;Bodme, s.46. 
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müteakiben amirin bankayı kısmen veya tamamen remburse etmediği veya belgeleri 

kabule almadığı bir durumda, böyle bir ayınını kabul etmek makul bir yö~üm 

olmayacaktır. Akreditif bedelini bankanın bizzat kendi kaynaklarından ödemesi 

halinde bu husus özellikle önem taşımaktadır. Bu sonuçla mal ve belgelerin bu 

noktada bir diğerinden ayrılm~ı mümkün olmamak gerekir. Zira, kıymetli evrak 

niteliğini haiz senetler, özellikle konişment.o.. mallar taşıyan tarafından bir kere 

taşınmak üzere teslim alındıktan sonra mah temsil vasfını korumaktadır. 

K.onişmentonun temsil vasfı ancak mal ftzerinde hak devrinin, malın ziyaa uğraması 

gibi maddi veya hüsnüniyet sahibi kimse tarafından iktisabında olduğu gibi hukuki 

sebeplerle, mümkün olmadığı hallerde sona ermekle olup, bunun k.onişmenlo 

hamili ile taşıyan veya malı elinde bulunduran sair kimseler arasında zilyedlik 

münasebetinin devam edip etmemesinin herhangi bir rolü mevzu bahis değildir. 281 

Ilelgeler akreditif amirine ulaştınldıktan veya akreditif amirinin adına veya emrine 

dtizenlendiği durumda bunların kabulti ile birlikte amirin alacaklısı tarafından 

ihtiyaten haciz veya haciz ettirebilecektir. Ancak akreditif bedelinin banka 

tarafından kredi olarak temin edildiği ve belgelerin de banka nezdinde bulunduğu 

durumda banka, belgeler üzerinde çoğu zaman sözleşmeden doğan bir hapis hakkıç 

(MK.. mad.864) veya akdi rehin hakkııu281 haiz bulunmaktadır.283 Sôzkonusu 

hapis veya sözleşmeden doğan rehin hakkı alacaklının .talebine öncelik taşır. 

Bankanın bu önceliği, belgelere lilyed bulunduğu sürece sözkonusudur. Belgeler 

akreditif amirine teslim edildikten sonra sözle,meden doğan alacak hakkının 

önceliğinden sözetmek imkanı yoktur. Bankanın bizzat inançlı malik olduğu 

durumda böyle bir hak zaten sözkonusu değildir. 

b) Temel ilişkiden doğan satım bedelinin haczi 

Lehlann (salıcının) akredilif amirine karşı (alıcı), akreditif işleminin lemelinde yer 

alan satım, eser ve diğer sözletmelerden kaynaklanan alacağı (IlK. mad. l 82) 
bulunmaktadır. Böyle bir alacak akdin inikadı ile doğmakta ve ifası ile birlikte sona 

281 

282 

ZIH 

Ergon Çetingil. Konişmentonun Eşyayı Temsil Fonksiyonu.(Tüı:k Alınan ve İngiliz Hukukuna Göre). 
Doktora Tezi, 1964, s .22.23 ve 24. 

Rehin veya hapis hakkı sadece kıymetli evrak vasfinı haiz senetler üzerindedir, Ulrlch, s.128 vd, 132 
vd. 

Mic/ıakk, s.l38.; Tekinalp,§ 40N.1!1.; U/rlclı, s.129. 
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ermektedir. Alacağın mevcut olduğu bu süre içerisinde, realize edilebilecek bir 

malvarhksal değer söuonusudur ve bu da ihliyali hacze konu olabilecektir. Böyle 

bir bedelin haczine karar verildiğinde, alıcı borcunu bundan böyle ancak icra 

dairesine ödemekle kurtulabilecektir. 

Akreditif Jehtanrun temel ilişkiden doğan bedelin ödenmesine ilişkin alacağının 

Jehtann bir alacaklısı brafından haczedilmesi hukuken milm,kün olmakla birlikte, 

işlemin fiilen icrası birden çok şarta bağlanmıştır. Aynca böyle bir haczin çeşitli 

defılerle engellenmesi imkam vardır. ôrne~ öncelikle böyle bir haczin 

gerçekleşebilmesi için lehtann belgeleri henftz bankaya ulaştınnamış ve ve 

bedelinde kendisine ödenmemiş bulunması gerekir. Ancak akreditif amiri ild şekilde 

bu takibe karşı kayabilecektir. Bunların ilki, lehtann temel ilişkiden doğan bedeli 

lalep hakkının (alacağının), ikincil nilelik. lafıdığı ve akredilif iliıtkisi vat olduk.ça 

temel ilişkiden doğan bu alacağın istenemeyeceği defidir(DK. mad.458). Eğer alıcı 

akreditif yolu ile ödeme yapacağını beyan etmişsse bu halde alacaklının ihtiyati 

haciz talebi sonuçsuz kalacaktır . Böyle bir durumda icra dairesinin alıcıyı akreditif 

yolu ile ödeme dışında bir yola icbar etmesi sözkonusu olamaz. Çünkü böyle bir 

zorlama, aynı zamanda akreditif şartlannın değiştirilmesi sonucunu da 

doğuracaktır. ikincisi ise, akreditif amirinin llK. mad 96 vd. h111d1mlerinde 

düzenlenen istihkak iddiasında bulunmak suretiyle talep sahibinin icra istemini 

l1 . !-t. d 284 enge emc:sı uılAanı ır. 

c) Akreditıfln açzlması talebinin haczi . . 

Temel ilişkide yer verilen akreditif klozu ile, alıcı, bankayı lehtara soyut/bağımsız 

bir ödeme açıklamasm~a bulunlnası konusunda yetkilendirmektedir. Temel 

iliş.kide.ki bu .kloza binaen lehtar akreditifüı açılması talebinde bulunabilecektir. 

Leht.ınn bu talebinin, n;aJfae edilecek bir maJvarhksal değer oluşturmamak 

itibariyle haczinin münlkan olmaması gerekir. 285 Aiıcak böyle bil talep soyut 

ödeme yiikilmü ile birlikte haczedilebilir bir değer oluşturur. 286 

ıu Guggenhelm, s.19'2.; Midıalek. s:141.; Tekin'llJp Ş 40 N .114. 

285 
Miclıakk. s.143. 

286 
<Iuggenheim, s. L93. 
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d) Lehtarzn, akreditif alacağının ödenmesi talebinin haczi 

Akreditif işleminde ödeme talebi ana hakkı oluşturur. Bildirim ve/veya teyitle 

birlikte banka, lehtara karşı; belgelerin akreditif şartlarına uygun ibrazı anlamında 

geciklirici, süresinde ibra:ll şeklinde infisahi olmak üzere çille şarla bağlı bir 

yükliınlülük üstlenmektedir. Lehtar, öngôrt\len bu çerçevede ytikümlülüldcrini 

yerine getirince, şarta bağlı talep hakkı kesinlik kazanmaktadır. Böylece lehtar, 

bedelin ödenmesini talep etmek konusunda teyit veya ödeme ban.kasma karşı 

seçimlik bir hakkı haiz olacaktır. Hukuken her ikisinden veya birinden bedelin 

kısmen veya tamamen ödenmesini talep edebilecektir, (BGE Il 46 vd., 50). 

İsviçre doktrininde baskın görüş, lehtann cayılamaz veya cayılabilir bir 

akreditifte
281 şarta bağlı bu talep hakkının haciz veya ihtiyaten haciz edilebileceği 

yônfındedir.288 TUrk hukukunda mtıstakbet ve şarta bağlı atacatdann 

haczedilebilirliğine ilişkin açık bir hüküm yoktur. Ancak İcra İflas Kanunun 89. 

maddesi buna ilişkin engelleyici bir hüküm de içermemektedir. Nitekim garanti ile 

ilgili olarak Türk hukukunda, f erdileştirilmek kaydı ve ileride alacağın doğmasına 

im.kan verecek bir hukuki sebebin varhğı zorunlu olmak koşulu ile müstakbel 

alacaklarında haczedilebileceği öngörtılmektedir. 289 

287 

288 

289 

Cayılabilir akreditifle Iehtann, bedelin ödenmesinden önce bir ödemenin talep edılmesi anJaınmda bir 
hakkının bulunmadığından hareketle~ hacz.edilebilir bir malvarlıksal değerin olmadığı ileri 
sürtilmüştür, Vcrcna UUJi, Dic Ptacndung xcsp. Vcrcrrcaticrung von Akkrcditivguthabcn unt.cr 
Berücksichtigung der neueren Rechtsspm:hung, SJZ 48 (1952) s.314. Ancak bu görOş istisnasız 
kabul edilmiş de~. örneğin, Reldıweln. cayı1abilir akreditifte ilkinden farklı olarak çifte şarta bağlı 
olmarun sözkonusu ohnaımıa rağmen haczin mümkiin olması gerektiği ileri snrühnektedir, 
ReJchwi!ln, SJZ 51(19.55), s.67.; Aynı yönde, Michakk, s.144 ve clipn.50. 

Llldl, sız 48, s.3!4.; Relchwein, SIZ 5I (1955), s.61.; Jörg Genler, Ptaendungen in Akkreditive, 
Köln 1967. s.101 vd.~ .AkSi görüş Bodıner, s.44. 50.~ Garanti ile ilgili olarak H. Walter Egger, 
Probleme dcs cinswciligcn Rcchtsucht7.cs bci auf cl'Stcs Vcrlangcn zablbarcn Bankgaranticn, Sl.W 
1190, s.19.; Yaz.ar, garanti alacısğuun haczinin aynı zamanda, talep hakkının deVİr w remliki anlamına 
geldiAini ve bunıın garantide caiz olmayan bir içerik değişfıcliğine sebep o~u ifa.de etmektedir. 
Oysa garantinin niteliği dilckate alındığında telep hakkının bizzat garanti lehtan tarafindan 
kullanılması gcrclrir, Burada aynca Zilrih T'ıcarct Mahkc.mc.sinin 19 Ekim 1988 tarihli bir kanmna da 
atıf yapılmaktadır. 

Seza Rei.YoJlu .• Banka Teminat mektuplan ve Kontrgarantiler, Ankara 1990. s.98,.Q9.~ Nami Bar"1.t, 
Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektuplan, İstanbul 1986, s.87.~ Poıt4c10llu, İcra 
Hukukunun Esaslan, s.4.Bası, İstanbul 1982, s.298.; tJstfbulal, s.2471248. Konuyla ilgili olarak 
Reisoğlwuın açıklaması şöyledir."89.maddede (İİK.) çok açık olmamakla beraber, müstakbel 
alacaklarında haczedilmesi mümkfüıdt'ır. Bunun tek şartı olan. ileride bir alacağın doğmasına imkan 
verecek bir hukuki iliş.kinin (hukuki temelin) var.bğJ. teminat veren banka ile muhatap anısında 
başlangıçbl mevcuttur. Müstakbel bir alacağın haczi, bu alacağın doğumu ile geçerlik kazanıt. Şu 
kadar ki. alac~ haczi ile doğumu arasındaki zamanda bu alacak hak.kında yapılacak tasarruflar, 
haczi koyduran alacaklıyı zarara uğratamayacaktır.· 
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Ancak doktrinde haklı olarak, şarta bağlı akreditif alacağı talebinin ihtiyaten haciz 

veya haciz ellirilebilmesi konusunda ikili bir ayırıma. gidilmektedir. Bu ayınma 

göre, mallann gönderilmesinden önce, ödeme talebinin ileri stlrlllebilmesi ve 

alacağın muaccel olması jç.in gerekli şartlar olmadığından ortada realize edilebilir 

hacze konu bir malvarlığı değeri yoktur. Arzedilen sebeple bu talebin haczi de 

mUmkün değildir. 290 

Ancak mallar gönderildikten sonra, bu mallan temsil eden belgeler lehtann 

mülkiyetinde bulunduğundan, bunların ödeme talebi ile birlikte haczi mümkün 

olacaktır. Bunun bankaya bildirilmesi ile, banka ancak icra dairesine ödeme 

yapmak suretiyle borcundan kurtulabilecektir, (ÜK.. mad.89). 191 

e) Lehtarın akreditif ve/veya teyit bankasına kar,1ı kesinle.1mtş akreditif 

alacağının haczi 

Lehtann ibraz ettiği belgeler banka tarafından kabul edilirse, şarta bağlı alacak 

hakkı kesinleşecek ve lehtar muayyen bir bedelin alacaklısı olacaktır. Belgelerin 

kabulttnden lehtara ödeme yapılıncaya kadar haczedilebilir bir malvarlığı değeri 

'olarak üzerinde işlem yapılabilecektir. Haciz talebi kural olarak lehtara 

yönellilecek.lir. Aynca bankaya gönderilecek. haciz ihbarnamesi ile bankaya bedelin 

icra dairesine ödenmesi istenecek, banka borcundan ancak icra dairesine ödeme 

yapmakla k~abilecek.tir. 292 

Teorik olarak .kesinleşmiş akreditif alacağının ihtiyaten haczine bir engel 

bulunmamakla birlikte, uygulamada bazı hallerde bu talebin sonuçsuz kalması 

mümkflndt\r. Örneğin, lehtann bankaya öncede~ mevcut meblağı kesinleşir 

kesinleşmez t\çQncü bii şahsın hesabına geçirmesi yönünde bir talimatının 

bulunduğu durumlarda, fiilen bu alacağın haczine imkan yoktur: · · Hesabına 

nakledilen şahıs ise t\Çfıncli kişi olmak itibariyle haciz kararının kapsamında 

değildir. 

290 
Gucgenhei.m, s.193.;Michalek, s.145.; Teldnalp, § 40N.H5. 

291 
Guuenludın. s.193.~ ~. s.145.~ Tekinalp,§ 40 N.115. 

292 
Bodmu. s.49.; Mldlaid, s.147.; Cl""uggenhelm, s.l93. 
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IIl. Akreditif işleminde ihtiyati tedbir karan 

ı. Akrediti.f amiri-banka W,kisinde ihtiyti ted/Jlr karan 

lfiTh.Il(, mad. 103 hükmü gereği tehirinde tehlike bulunan ve mühim bir zarar 

doğacağı anlaşılan her durumda, tehlike ve zararın gidirilmesi zımnında haklın 

ihtiyati tedbir karan verebilecektir. Yasa hükmü gereği, ihtiyati tedbir karan bir 

dava veya lakiplen önce yahul dava veya lak.ip esnasında sadece işlemin larafian 

arasında ve asıl ootç.\uya kartı ahnabilecek.tiI. Ilu kararın alınabilmesi iç.in temel 

ilişkinin tarafları arasında bir ihtilafın varlığı, buruı bağlı olarak da acilen korunması 

gereken bir menfaatin bulunması gerekmektedir. 

İhtiyati hacizden farklı olarak, 'ihtiyati tedbir sadece işleme katılan taraflar için 

sözkonusudur. Bu kapsamda olmak \izere, ihtiyati tedbirin amacı gözöniine 

alınacak olursa, akreditif amiri (alıcı) böyle bir talebin öncelikle tarafıdır. Akreditif 

amirinin ihtiyati tedbir talebinin konusu, akreditif işlemi ile bağlantılı olarak dört 

şekilde olabilecektir. Tedbir talebi lehtara yöneltilebilir. Bu takdirde talebin konusu 

belgelerin ibrazının ya da ödeme talebinin yasaklanması biçiminde olacaktır. 

İkincisi la.lep bankaya k.a111 yönellilebilecek ve konusu; belgelerin banka larafından 

kabulti ve/veya ödemeyi yasaklayan bir talep olarak gerçekleşecektir. Ancak asıl 

problem bu noktada olup öncelikle bu taleplerin maddi hukuk temellerinin 

belirlenmesi ve daha sonra uygulanabilirlik şartlarının flzerinde durmak gerekir. 

a) İhtiyati tedbir talebinin hukuk temeli 

Akredilif amiri larafından bankaya yön~llilecek ihliyali h~dbir lalebinin konusu, 

belgelerin kabulihıün veya ödemenin yasaklanması şeklinde olacaktır. A~aba 

akreditif amiri bir ihtiyati tedbir karan ile akreditif meblağının ödenmesini veya 

belgelerin kabulün il, bal)kaya yasaklayabilecek midir ? Y asaklayabilecekse bunun 

hukuki temeli neye dayanmalıdır.? 

Doktrin ve mahkeme kararlarında çoğunlukla bankaya yönelik bir ihtiyati tedbir 

kararının mUmkün olmadığı kabul edilmektedir. 293 İhtiyati tedbirin geçerli 

29.~ OLG Düsseldorf. WM 1978, s.360.; Aden, Der Arrest des Akkreditivsauftraggebers, RIW/AWD 
1976(12), s.680.~ Aden, Der Arrest des Gamntie-Aııftraggebers, RIW 1981, s.439 vd~ Auluıgen, 
s.66.; Bodma, s.59.; Borgreffe, s.66 vd.; Canaris, Batll.."Veıtrapr~ht. N.1065.;Couıg, ZHR 
L 47( 1983) , s.135 vd.; Eisemann/SclıJltıe, s.229.; Erman, s.27 L .; Zaluı/Eberdin"g/Elır/Jclı, N.232. 
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olmadığını ileri sürenler bunu ilci önemli hukuki gerekçeye dayandırmaktadırlar. 

Bunlardan ilki, ihtiyati tedbir lafop edilebilmesi i(fin gtm:kli maddi hukuk temelinin 

yokluğudur. Şöyle ki, .kural olarak tedbir talebinde bulunan amir, temel ilişkide yer 

alan akreditif klozunda öngörlllen şartların yerine getirilmediği, lehtann talebinin 

hakkın kötüye kullanılması ha~ oluşturduğu ve böyle bir tedbirin alınmasında 

a.cilen konmması gereken bir menfaatinin bulunduğundan bahisle bir ya.43aklama 
telep etmektedir. Dolayısıyla talebin maddi hukuk dayanağını temel ilişki ve temel 

ilişkide yer verilen akreditif klozu oluşturmaktadır.294 Oysa, böyle bir durumda 

lehtann talep hakkını kötüye kullandığından bahisle bankaya; belgeleri kabul 

elmemesi ve/veya ödeme yapmaması yönünde bit ihliyali ledbir lalebinin 

yöneltilmesi imkanı yoktur. Ç\inkti böyle bir ilişkinin ve ihtilafın tarafian alıcı ile 

satıcıdır. Banka, temel işlemin tarafı olmamak itibariyle ilişkide üçüncü kişi 

durumundadır. Dolayısıyla onun doğrudan taraf olmadığı bu ilişki dolayısıyla bir 

ihtiyati tedbir kararına muhatap olmas~ sözkonusu değildir. İkincisi ise; tedbire 

konu edilen durumun gerçekleşmesi halinde amirin zararının doğmayacağı, 

bankanın yükdm.lülillderine aykın işlemler yapması durumunda bedelin kendisinden 
. bil - . klind ki k ...a!_. 295 
ıstene ecegı şe e gere çeu.u. 

b) Değerlendirme 

Bu göriişün bütlinsel kabuliine imkan olmadığı gibi böyle bir görüş istisna.1Jız da 

değildir. Öncelikle, bankanın temel ilişkiye göre tiçüncii kişi durumunda bulunduğu 

ve dolayısıyla asıl ilişkiden doğan sebeplerden hareketle ona karşı bir ödeme 

yasağının ahnamıyacağı görüşü, akreditif ve garanti işlemlerinin niteliği göz önüne 

alınarak. larlışma dışı bırakılmalıdır. Zira, akredilifm üç köşeli ilişkilerdım olduğu 

dikkate alındığında, bankanın iki taraflı akitlerde olduğu şekliyle bir üçüncü kişi 

294 

.. 
Abi görtış:Alman hukukunda: l-anaris, Bankvertragsrecht, N.1065.(istisnai hallerle sınırlı olarak); 
von Westph~ Exportfi.nanzieıı.ıng,, s. 143 ve 192.; Weuel)', N.201. 

lsviçre hukuk.unda: BGE 100 U 145vd.; BGE 108 ll 94vd.; Dolun, N.355 vd.; Guggenlıeinı, s.189.~ 
K/einer, Bankgarantie, N.22.07 vd.; SclıiJnk, Missbrauch. sız 79 (1983) s.76. 

Canaris Bankvertragsrecht N.1064 de yasaklama şeklindeki tedbir tılebinin hukuki dayanağını 
amirin bu halde lehtata karşı haiz bulunduğu feragat talebi ile açıklamaktadır. Kanaatimizce, lehtann 
akreditif alacağı talebinin yasaklanması şeklinde bir karamı almmasmın hukuki temelinin, aynca 
feragat talebinde aranması yerinde değildir: 

295 Konu OLG Düsseldort; WM 1978, s.360'de prensip karar olarak zilaedilm.iştir, Kararın özeti yukanda 
ciipn. da zikredilmiştir. 
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olmadığı kesindir. Banka burada akreditif amirine vekalet sözleşmesi ile bağlıdır. 

Bu sözleşm" ilişkisi taraflar arasındaki hak ve borc;lann asıl b"lirleyicisidir.296 

Dolayısıyla, bankaya karşı alınacak bir ihtiyati tedbir kararının hu1'Uld dayanağının, 

bu y.apı içerisinde aranması gerekir. Gerçekten, Jeht.ann temel ilişldden doğan bir 

alacağının bulunmadığı durumda, banka, vekalet ilişkisinden hareketle ödeme 

ya.~ağını ona karşı alabilecektir. Nitekim, İsviçre doktrininde, banka temel ilişkinin 

tarafı olmamasına karşın, ona yönelik bir tedbir karan ile lehtara yapılacak 

ödemenin engellenebilmesi imkanı çoğunlukla kabul edilmektedir.297 

Bankanın akreditif bedelini ödemesinin aynca, lehtara karşı alınmış bir tedbir karan 

ile de engellenebilmesi gerekir. Hu engelleme ise, yasaklama kararının bankayı da 

kapsayacak şekilde icrasını teminle mümkün olacaktır. Tedbir karm her ne kadar 

asıl borçluya ilişkin ve ununla bağlanlıh ise de, bunun üçüncü kişiye elkisini lemin 

de mUmkiindt\r. İhtiyati tedbir kararının t\ç.Unct\ kitiye karşı etkisi -burada akreditif 

bankasıdır- ilk önce bunun, o şahsa tebliğ edilmesi ile başlamaktadır. Yapılan bu 

teklif üçüncü kişi açısından çağrı (Gebotscharakter) niteliğini haiz bulunmaktadır. 

Bu sebepledir ki, akreditif lehtanna karşı bedeli tahsili yasaklayan bir kararın 

herşeyden önce ilgili bankaya tebliğ edilmesi gere.kir. 298 Lehtara karşı alınmış ve 

ona akreditif meblağının ödenmesini yasaklayan, fakat bankanııı da tasarrufuna 

sunulmuş olan bir ihtiyati tedbir kararma binaen, banka, ödemenin hakkın kötüye 

kullanıldığından bahisle dc:fı hallını kullanabilmc:lidir. Banka ödemeyi yasaklayan 

bir ihtiyati tedbir kararma rağmen ödemede bulunacak olursa, bunu daha sonra 
alıcıdan isteyemeyecektir. Ancak sonraki bir aşamada ihtiyati tedbir karannı.n 

haksız olduğunun isbat edilmesi durumunda, banka akreditif meblağının lehtara 

zamanında ödenmemesi dolayısıyla doğan zararlan tazmin etmekle mükelleftir. 

Bankanın tazmin yülcümündün kurtulabilmesi için kusuru olmaksızın teehhürde 

bulunduğunu isbat etmesi gerekir. Dolayısıyla bu anlamda bir riziko bankanın 
.. . d d' 299 . uzenn e ır. 

Banka akreditifte kendine düşen yükümü yerine getirmiş, özellikle belgeleri makul 

bir özenle ve dış görünüşleri itibariyle incelemiş ve ödeme de bulunmuşssa, 1ehtann 

196 Canaris, Einwendungsausschluss, ÖBA 1987, s.784.; Do/urı, N.361. 

297 Dohm, N.361., KleJIHu, Bankgarantie, N.22.06.; Sclu1n'er, s.131.; Sdılnl8, Missbnwch, SJZ 
79(1983) s.76. Aksi görüş, Borgreffe, s.67/68. 

298 E,man, Fests_chı:ift fiir Ritterhausen. s.272.; Sch4ner, s.137. 

299 Ennan, Festschrift für Ritrerhausen (Dipn.81) s.272.; Sclu1nk, Missbrauch. SJZ 79 (1983), s. 75. 
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hileli davramşlannın bankaya karşı ileri sürülmesine imlcan yoktur. Ancak, 

bankanın lehlann hileli ve/veya haklun kötüye kullarulm.ası halini oluşluran 

davranışları konusunda müsbet wkufu var ve bu husus likit delillerle isbat 

edilmişseJOO ayru sonuca vanlamaz. Banka böyle bir talebi red etmekle 

yükümlüdür. Bu yükürnliiliik banka-amir ilişkisini diizenleyen vekalet 

hüldimlerinden doğduğu kadar, doğrudan, leht.ann böyle davramşlannı red 

yükümlüJüğünden de kaynaldanınalctadır. Bu noktada ihtiyati tedbir kararının 

geçerliliği şliphe götlirmez. Nitekim, ihtiyati tedbir kararının geçerliliğine karşı 

çıkan yazarlarda istisnai bazı durumlarda, özellikle lehtann hileli davranışlarının 

bulunduğ~ talebin a'tıkva hakkın kötüye kullanılması halini oluşturması durumunda 

ihtiyati tedbirin caiz olduğunu ifade etmektedirler:1"1 Ancak burada zorunlu usuli 

şart, bu hususun hukuken açık ve likit delilerle isbat edilmiş olmasıdır. 

b) İşleme muhabir bankanın katılmasına özgü ilişkin sorunlar 

İşleme muhabir bankanın katılması durumunda akreditif bankasına karşı alınan bir 

ödeme yasağının muhabir bankaya lebliğ edilip edilemeyeceği veya diı-ekl muhabir . . 
bankaya kartı bir tedbir talebinin alınması sorunlarının aydınlatılması gerekir. 

Muhabir bankanın da aynı zamanda Türk hukukuna. tabi olduğu durumlarda, asıl 

bankaya karşı alınan kar~ her ilci banka arasındaki ilişkinin 

değerlendirilmesindeki farklılığa bakılmaksızın uygulanabilmesi gerekir. Bankalar 

arasındaki ilişkinin bir vekalet ilişkisi olarak değerlendirildiği durumlarda, BK. 

mad.391/t~3 ve 393/t~l hilkdınleri gereği akreditif amiri bu yasağı avis ve ôdeme 

bankalarına karşı ileri süımck hakkını haiz bulunmaktadır. JOl Ayru şekilde, 
muhabir bankanın yardımcı şahıs sayıldığı durumlarda, bu yasak önc;c:lik1c: muhabir 

bankaya tebliğle birlikte buna uyması talep edebilecektir. 

Ancak muhabir banbnm ikamc:tgahmuı dıtanda bulunması durumunda is(;, 

akreditif amirin.in ülkesinde alınan bir yasaklama karannın muhabir banka 

.100 

:JOJ 

İhtiyati. tedbir .kararının akreditif işlemi üzerinde.ki etkileri gözönune alınarak böyle bir karar için 
sadece hakikate yakın gösteren delillerle isbatı yeterli kabul edihneyerek, likit delillerle ispat şartı 
aranmışbr, Aden, RIW/AWD 1976 (12), s.682.~ COIUll'Ü, Bankvertragmcht, N.1065.; 
ZaJın/Eberdbl§IEJu-üdl, N.232. 

Canaris, Bankvertragsrecht, N.1025.; E~berth, s.167 vd.; von Westpluıkn, 
Exportfiruınzierung. s.143, 289. 

·
102 SclıtJnle, Missbrauclı. sız 79 (l983) s. 76. 
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ülkesinde uygulanma imkanı veya direkt muhabir bankaya yönelik bir ihtiyati tedbir 

talebinin alınıp ahnamıyacağı sorun letkil etmekWdir. Bankaya ödmneyi y&N•layan 

bir brann uygulanması, taratlann her ikisinin ikametgahlannın TOrkiyo'de olması 

ve işlemin de Türk hukukuna tabi olması hallerinde icrai anlamda bir problem 

bulunmamaktadır. Ancak, ikametgahı Tilrldye dışında bulunan ve yabancı hukuk 

hiildlmlerine tabi olan bankaya, ihtiyati tedbir karannın tebiliği. cebri içrası ve 

öncelikle de yetki problemi bulunmaktadır. Mahkemenin kesin kararlarından farklı 

olarak. ihtiyati tedbir karan tanıma konusu da yapılamıyacatctır.303 

2. Akretliti.f ami.ri-1.ehtar llif ldainde ilıtiyllti ted/Jir 

Amir-lehtar ilişkisinde de belgelerin ibrazını yasaklayan veya bedeli talepten 

feragati tazammun eden bir ihtiyati tedbir karannm alınması çoğunlukla kabul 
edilmektedir.JIU Bu noktada her ilci talebin dayanaAJnı da temel iliş.ki oluşturmakta 
ve böylece akreditifin bağımsızlığı prensibine istisna getirilmektedir. Hu tor 
kararlann geçerliliğine yönelik tenkitler yanında, esasen karann uygulanabilirliği ve 

bwıa bağlı sonuc;lan doktrinde lenkit konusu yapıhmftar. 

· Özellikle, lehtara belgelerin ibrazının yasaklandığı durumda, bağunsızbk ilkes.inin 

gô" ardı edildiği lcm.kicli bir yana, yas•kJama dünemi ic;erisinde belgelerin ibra" 

stıresi ve/veya akreditifin vadesinin geçirilmesi sonucu, daha sonra ihtiyati tedbir 

karan kal~ bile, lehtar akreditifi talep hakkım kaybetmiş olacakm. Bu ise 

ihtiyati tedbirin amaç ve çerçevesinin aşılması demektir ve caiz olmamuı 
gerekir.JO.f 

Buna karşılık doktrinde, lehtann akreditif bedelini talep etmesinin yasaklanması 

biçiminde bir tedbir karaİ1mn alınması istisnasız kabul edilmektedir. Ancak, bunun 

için lehtann talep konusunda bir hak sahibi olmadığın hususunun hukuken açık ve 

303 Alınan hukukunda ikinci bankaya karşı akreditif amirinin ihtiyati tedbir talebi ile gide.miyeceli kabul 
edilmektedir. OLG Düsse1dort: Urteil vom13. Februar 1978(6U 184177). WM 1978. s.360 

.f04 BOyie bir taleple gerçekte ilıdyati haczin amaçJandljı prekçesi ile. tedbir talebinin geçerli ohmanası 
gerektiği ileri sfuilJmektedir, Do,,,,,, N .3S2. 3S3. 

30$ ô 84 CfllUll'la, Bankveıtıaprecht, N.1065.; Clllllll'll, Binwendungsauss BA 1987, s.7 .; 
ElaemannlSchllt:e, s.229. 
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likit delillerle isbat edilmiş bulunması gereldr.396 Dolayısıyla talebin dayanağını 
sadece, temel ilişkide yer verilen ifanın hiç veya gereği gibi ifa edilmediği, temel 

ilişkinin yoklukla malüJ olduğu veya kabili iptal olduğu iddiaların oluşturması, 

yasaklama biçiminde bir ihtiyati tedbir karan için yeterli değildir. 

Tedbir karan ile paranın tahsiline ilişkin bir yasak konulması halinde, özellikle 

ödemenin hesaba alacak kaydedilmek suretiyle yapıldığı durumlarda, pratik bir 

faydasının olmayacaktır. Zira bu takdirde ödeme daha önceki bir emre binaen ve 
lehtann işleme katılması söz.konusu olmaksızın yapılmaktadır.397 İhtiyati tedbir 

kararının uygulanmasında asıl önemli problem ise, bu kararın icrasındaki zorlukta 

görülmektedir. Lehtann ikametgahının yurt dışında bulunduğu dikkate alınacak 

olursa uluslararsı yetki, tebliğ ve·özellikle lehtarm tedbire rağmen ifayı talep etmesi 

durumunda yasağın cebri icrasının nasıl gerçekfoşlirileceğinin asıl problemi 

oluşturduğu kesindir. Akreditif işleminde lehtann çoğu zaman yurt dışında olınası 

sebebiyle, yasaklama biçiminde bir kararında tatbik kabiliyetinin olabilmesi için 

lehtann bulunduğu ülkeden alınması gerekir. Çünkii, lehtann Türlciye'de dava ve 

takip edilmesine imkan veren bir yetki şartı, yoksa Türk Mahkemelerinden alınmış 

bir tedbir karan kabili tatbik değildir. Böyle bir karar ancak, gerekli koşullan 

taşımak kaydı ile likit delil kapsamında değerlendirilebilir. 

J06 Eisemann!Sc/ılltıe, s.229. vd:,Zahn/Eberding/Ehrlklı, N.240 vd~ Aksi görtiş, Aden, RlWIAWD 
1976 (12), s.680. 

3o7 Caıuıl'is, Bankvertı:agsrecht, N.1065.~ C.luuıris, Einwen.dtmgsausschluss, ÖBA 1987, s.784. 
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Altıncı Bölüm 

LEHTARIN AKREDİTİFTEN DOGAN TALEP HAKKININ 
DEÖERLENDİRİLMESİYOLLARI 

Uluslararası satımı konu edinen anlaşmalarda satıcı (lehtar), çoğunlukla temel 

ilişkinin konusunu oluşturan malların ilk elden üreticisi durumunda değildir. 

İhracatçı olarak faaliyet gösteren bu kişiler, gerçekte aracı tacir sıfatıyla, ihraç 

konusu malların temininde profesyonel olarak işlem yapmaktadırlar. İhracatçının 

bizzat imalatçı olmadığı bu gibi durumlarda, hammadde temini veya tamamlanmış 

malların finansmanının sağlanmasında lehtann izleyebileceği birden fazla yol 

bulunabilir. Akreditiften doğan şarta bağlı mt\eccel alacak ha~ işlemin icrası 

amacıyla borçlu bulunduğu başka bir ilişkide karşılık olarak kullanılması, bu 

noklada dolayı;ı:t. ve en elverişli fınans im.kam olarak başvurulan bir yoldur. 

İhracatçının lehine açılmış ve/veya teyit edilmiş bulunan akreditiften doğan alacak 

hakkını bir finans aracı olarak kullanmak konusunda; akreditif~ özgü veya gmel 

hükümlere tabi imkanlann başhcalan; akreditifin devri, sırt sırta akreditifin açılması 

veya akreditiften doğan talep hakkının genel hükümlere göre devir ve temliki olarak 

zikredilebilir. Bunlar aşağıda özellikle inceleme alanı bulacaktır. 

Akreditif, paraya tahvili sonuçlayan bir finans aracı olarak kullanılmak yanında, 

akreditife özgil bir takım uygulamalarla aynca, kredi temini görünümünde de 

ortaya çıkmaktadır .1 Akreditif"m lehtar tarafmdan/lehtara bir kredi veya doğrudan 

bir finans aracı olarak kullanılması/kullandınlınası imkanlarını birden fazla başlık 

altında incelemek veya gruplandırmak mtımktmdtlr. Çekince ile yapılan ödeme,2 

belgelerin ibran karşılığı muhabir bankanın avans teminiJ veya akreditif amirinin, 

Bu imkanlar doktrinde, akreditifin mecazi anlamda paraya çevrilmesi şekl:i/leri (uneigentliclıe 
Form der Verwertung von Dokumentenakkreditiven) olarak tarumlamalı..1adır, Wassernıamı, s.44. 

Eberth., WM 1983, s.1304 vd.~ SIDngo, s.87 .~ Ulndı, s.162 ve 176 dipn.27. Aynca bkz. § 9, III, 
2b . 

Böyle durumlarda muhabir ban1ca akreditif konusu belgeleri kendi menfiıati açısından 
incelemektedir. Bu anlamda inceleme neticesinde belgelerin kabul.ii, aynı zamanda akredititle ilgili 
olarak da belgelerin düzenliliğini kabul anlamını taşımamaktadır. Nitekim daha sonra bu belge
lerin akreditif amiri tarafindan reddi durumunda, banka belgeleri lehtara ulaştunıak suretiyle temin 
edilen avansın iadesini mreyebilecektir,Zahn!Eberdbıg/Ehrlich., N.2/162. 
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lehtann finansmanını bir kabul kredisi4, 5 ile temin etmesi, akreditif alacağımn 

rehni6 imkanları, akreditifin işlem aşamasında lehtar açısından kredi fonksiyonunu 

icra etmesinin başlıca örneklerini oluşturmaktadır. 

Uygulamada özellikle hammadde alımı dolayısıyla sık kullanılan ve ihracalc;ı 

tarafından bir kredi aracı olarak değerlendirilmesi gereken bariz örneği ise, avans 

akreditifleri (packing credits)1 olarak da adlandınlan Jcırmızıl ve yeşil kloz9 akre

ditiflerdir. ı O Taraflar yaptıklan anlaşmaya koyduktan bir klozla kırmızı kayıt 
akreditifm açılmasını kararlaştıımı., olınalan halinde; muhabir banka, kesin olarak 

yükümlü olmamakla birlikte, lehtara akreditif bedelini kısmen veya tamamen 

belgelerin ibrazından önce nakit olarak Odemeyi vaadctmektedir. ı ı .Bu halde 

yapılan nakit ödeme ile gerçekte lehtara kredi sağlanmış bulunmaktadır. Lehtara 

Böyle bir kredi temini. akreditif amiri açısından birden çok rizilto taşmıaktadır. Anılan sebeple bu 
yol ancak, tamflımn birbirini yakmen tanımalan ve güvenmeleri halinde sôzkonusu o~ 
UlrlcJı. s. ! 78. 

U1ricJı, s. 178 .~ Zahn/EbB"dbıg/Ehrlidı, N.514 . 

.Akreditiften doğan alacalc hakkının. belgelerin ibraz ve kabulonden önce veya sonra ve akreditifin 
devredilebilir olarak karar1.aştm1mış olmasma da bağlı olmaksızm rebnine bir engel 
bulunmamaktadır (ıugumentum e contrario). Alman doktrininde Waısuman, dokOmanlan ibmz 
yetkisininde rehnedilebileceği görüşündedir, (s.163). Uygulamada rehin işlemi daha çok öz.ellikle 
akreditiften doğan alacak hakkı ile ilgili olarak, ytlkUmlU. banka için bir teminat aram. olatak 
yapılmaktadır. Akreditif bankası veya teyit bankası bedel kendilerine remburse edilene kadar 
mevcut alacak iizerinde akdi rehin tesis etmektediler,(Zahn/Eberdin,el.Ehrlich, N.21196). Bu 
bankalar a911ından alacağın temlikine tercih edilen bir yoldur. Zira sonuruıusunda alacaklı ve 
borçlu sıtimnm birleşmesi dolayısıyla borctm sükutn dunmıu sözkonıısu olacakbr. 

Rehin aJacak1ısı böyle bir durumda kendi belgelerini deiil. lehtara ait belgeleri ibrazla talep ve 
tahsil hakkını haizdir, (SclılUı, Abtretung urui Pfaendung Akkredi.tivvetk.ehr. BB l 964, s.335). Bu 
kural ak:reditüin devredilir olarak kararlaştınldıg dunmıda da caridir. 

Kavramla ilgili olarak bkz: Sdurdlllıojf, E.xport Trade, s.365.; G~egralı, s.12 vd.. 
s.307.; ZahnlEl>adJng/E/trlidı, N .. 2123 vd. 

Kmnm kayıt ~ uygulamada çok kıılJamlmaktadı. Tilrlciye'den yapllan ihracatta. öz.ellikle 
tanınsa! ürün bedellerinin kımıızı kloz akreditif karşılığında ve peşin olarak ödendiği 
görülmektedir, Tıululy, Dış Ticrat. s. 76. 

Yeşil kloz akreditifler de, kmnm kayıt akreditiflerde olduğu gibi belgeleri ibrazdan önce lehtara 
peşin ödeme imkaru veren akredititlerdir. Burada ilkinden filrkh olarak. maJ1amı depolanması ve 
buna ilişkin makbuz senedinin bankaya ibrazını müt.eakiben avans temin edilmektedir. 

10 Schlrrer, 22.~ Teklnıılp, § 41 N.23 c, 132-134. 

11 Kınnızı kayıt 'aki-editifin açılması dolayısıyla yapılacak ödeme ülkemizde oari ihracat ve ithalata 
ilişkin hükUrnler dolayısıyla ö.Zellik aı:zetmektedir. 
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temin edilen kredinin amacı, ihracat konusu malların paketlenmesi veya yükleme ve 

gönderme masraflannın karşılanması şeklinde ihracatın teknik icrası, ibra~ .konusu 

mallann satın alınması yahut üretimlerinin sağlanmasını temin etmektir.12 

Yapılan bu ödemelJ hukuki olarak avansıır.14 Temin edilw avansla bankalar taraf 

sıfatını haiz olmakla birlikte; iktisadi olarak kredi temin eden taraf bizzat akreditif 

amiridir. Zira işlemin icrasına katılan bankalar, sadece aracı kurumlar 

niteliğindedir. Akreditif konusu mallann gönderilmemesi ve avansın da geri öden

memesi veya akreditifın vadesinin geçirilmesi durumlarında; riziko, akreditif amiri 

üzerindedir.15 Lehtara temin edilen avansın banka veya üçilnct\ bir kişi tarafından 

garanti edilip edilmemesine göre de garantili ve garantisiz avans kredilerinden bah-

dilir. 16 se . 

§13 AK.REDtı1FtN DEVRİ 

I. Lehtar Açısın~ Akreditifin Devrinin Anlamı 

Belgeli akreditiften doğan talep hakkmm değerlendirilmesinde, en önemli ve en çok 

kullanılan yol akreditifin devri imkanıdır. Kw-al olarak, devir talebi daha çok lehtardan 

gelmekte ve bununla lehtar, akreditiften doğan talep hakkını, bir finans aracı olarak 

kullanmak inıkamna kavuşmaktadır. İşlemle, ilk lehtar kendisi lehine açılan akreditifi, 

12 

15 

16 

Gultre"'8efMegl'ah, s.12 vd.; SBG. s.17.~ Sduttitllu>J/, Export Tmde, s.365. Yazar, a91klaYıoı 
ömekler de getirmektedir.; Slongo, s. l O'l.; Wassermann, s.44.; Zahn/EberdJngJEhT/Jdı, N.2/23. 

Kınnızı. kayıt akreditifierde ödeme avans suretiyle \leya peşin olarak yapılmaktadır. Bedelin awns 
olarak temin edihnesi ~unda bu hesap, avans temin eden banka nezdinde belgeler ibraz 
edilinceye kadar açık kahnaktadır. Belgelerin ibrazı neticesinde verilen avans, faili ile birlikte 
akreditif hesabından mahsup edilmektedir. Bu halde l.ehtsnn aksi k.ararlaştmlını.ş olmadık.ça 
ödeme tarihi ile rambunman tarihi arasındaki kur farkını ödemesi gerekmektedlı'. 

TekJnalp, * 41 N.ı:n.; Ulrich, s.177. 

Ulrldı, s.177.; Gı:ader van der MClllS, Han.dbuch der Dokumentenakkreditive, stuttgart 1963, 
s.132. 

Garantisiz avans akrediti.finin söz.konusu olduğu durumda,. lehtar akreditif bildiriminde istenen 
belgeleri vadeden önce ibraz edeceğini taahhüt etmekte ve makbuz kaışıhğı kendisine ödemede 
bulunulmak-tadır. Garantili avans akreditifin.de ise, 90ğunlukla banka tamfindan temin edilen bir 
garanti karşılığında ödeme yapıhr. 
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temel ilişkinin konuswıu oluşturan mallarm üreticisi veya bannnadde temin edicisine 

devredeRk, ona lc:hlar (ikin'-'i lehtar) sıfatım kazandmnakla ve aynca <lirekl kemdi belge· 

terini ibraz imkanını sağlamak-tadır. Döylece ilk lehtar aynca ve özellilde başka bir teminata 

gerek kahnaksızm belli bir oranda kazanç payı elde etmek imkamna kavuşur.11 Gerçekte 

lehtar devir stuetiyle lehine açılan akreditifi sadece bir finans aracı olarak kuU.anmakla 

kalmam~ bunun yanında provizyon dışında diğer masratlan ödemek ki\lfetinden de 
kurtulmaktadır.18 

il. Akredi.tifin Devrinin Hukuki Niteliği 

Akreditifin devrinin hukuki niteliği doktrinde çok tartışmalı bir konudur. Bu tartışma 

sadece hukuk sistemlerindeki değişiklikten kaynaldamnamakta, işlem aynı zamanda her 

hukuk çevresi içerisinde de farlch hukuki prensiplere dayandmlmak suretiyle izah 

edilmektedir. Bu göröşlerin başhcalan; alacağın devir ve temliki, borcun nakli, havalenin 

devri, soyut borç vaadi, devir anlaşması veya vekalet ile havale kanşunı bir sözleşme 

şeklinde sıralanabilir. Bmadaki incelememizde doktrinde yapılan aynntıh tartışmaya 

gimıeksizin, bu konuda yet.erli ay-ıklamamn bulunduğu iki çabşmaya ab.f yapmakJa yeli-
niyoruz.19 . 

İsviçre'de, Fc:dc:ral Mahkeme ve doktrin devir işlemini de, akredilifin hukuki niteliği 

hakkındaki klasik ıuıumuna uygun olarak, vekalet söıleşınesine dayalı bir havale ilişkisi 

olarak açıklamaktadJr.20 Buruı göre; ilk lehtar, devir b:mlcasıiıı, lehine açılan akreditifin 

17 

18 

19 

2() 

. 

~Jıggenlıeim, s.18'1.; Liaecke, WM 1978, s.1036.; Ulrlch, s.180.; ZaJın/EbqdJng/Ehrlkh, 
N.2/178.; K1aus GIJtte, Das Übertragbaie Akkreditiv, Bmık. Betr. 1963, s.110 vd.; W. Schlltı, 
Abtretlıng wıd Pfiıen.dung im Akkredi.tivvetkehr, BB 1964, s.332 vd.~ Jörg Geuler, Die 
Veıwertung von Do~tenakkreditiven, AWD 1968, s.294 vd. 

Gadw, s.87.; Wassemuum, s.47. 

Devrin hukuki niteliği .konusunda ayrıntılı inceleme için bkz.: Halın, Die Übertragung von 
Dokumentenakkreditiven. s.53 vd.~ Stauder, Die Übertragung, AWD 1968, s.46-48.; Wassqnuzn. 
s.50vd. 

BGE 54 II 176.; BGE 78 II 48. Gugge1ıluim, s.183.; Aksi görüşü savunan Schllner, devri, asıl 
akreditifin değiştirilmesi olarak kabul etmektedir. Yapılan bu işlemle, ikinci lehtar huku.lci olarak 
birincisi ile aynı nitelikte bir alacaAın talebi hakkım kazanmaktadır. Buna karşılık bankanın borç 
yükümünü tamamen soyut nitelikte olup, özellikle ilk lehtarla aralamıdaki ilişki dolayısıyla kul
lanılabilecek defiler banka tarafindan ikinci lehtara karşı ileri sütülemiyecek:tir,(s. 122). Aynı yönde 
Hartmann, s.90. 
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tamann veya bir kısmını ikinci bir lchtara devretmesi konusunda görevfendimıcktedir. 

A.sbnda banka ilk lehlara karşı daha önceden devnxtilebilir bir akRdiüf 11\--makla bu 

konuda genel olarak iradesini açıklamakta ve bwıwıla akrediıif devredilebilir bir akredi1if 

haline dönüşmektedir. Gerçek anlamda devir ile bankanın muayyen bir lehtara karşı devir 

borçlusu durumunda olması içinse, lehtar tarafindan tevdi edilen bu vekaletin (ikinci akre

ditif dolayısıyla) kabul edilmesi gerekir. Ancak, bankanm bu ikinci onayını vennek konu

swıda yüldimlülOğQ yoktur. Dolayısıyla devir yQkümlOlOğii ilk önce tevdi edilen vekaletin 
kabultlne (çifte onay) bağlı bulunmaktadır.Zl 

Bankanın, ilk lehtann devir talimatını kabul etmesi ve ilfinci lehtara bu talimata uygun bir 

akreditif açmasımn kararlaştmhnası ile birlikte, taraflar arasında ödemenin Oçüncn bir 

şahsa yapılacağı konusunda ifaya ilişkin bir devir anlaşması (Übertragungsveeinbarung) 

Zl yapıhnakladır. Banka bu anlaşmaya dayanarak, ikim.i lehlara luqı muayyen şartlara 
bağlı olan bağunsız bir ödeme yüldimd altına girer. Ilanka ikinci akreditifi açmakla, devir 

anlaşması ve aynı zamanda ilk akreditiften doğan yükümlülüldeıini yerine getirmektedir. 

Bu anlaşmayla bir alacağın devri söz.konusu olınakJa birlikte karekteristik olan husus 

borclm naklidir. 

Devir anlaşması, . bu anlaşmanın konusunu oluşturan akreditif alacağının niteliğinde bir 

değişildik yapmamakt~ akreditifin tediyeyi he4ef tutan eda özelliği. devam etmektedir. 

Ayın şekilde bu anlaşma, ilk lehtar ile ikinci lehtar arasındaki ilişkide de akreditifin 

niteliğini değiştirmemektedir. Hu ilişkide de banka borçlu ve lehtar alacaklı ohnak 

suretiyle, taraftar borçlamlan milctann üçüncü bir şahsa ödenmesi konuswıda banka ile 

21 

22 

' 
Aynı şekilde Alınan hukukunda da devir işlemi, akreditifin hukuki niteliğine ilişkin klasik 
değrlendimıeye uygwı olamk BGB § 780 anlamında soyut borç vaadi olarak kabul edilmektedir, 
Peters, WM 1978, s.1037.; Me/sen., BuB 51385.; Sch14elberger/Hefermehl.. N.234. Alman 
hukukunda CllRllris, Bankvertragsrecht, N.1036 da k'Uial olarak devir işlemini BGB § 780 
anlamında soyut borç ilaan olmak nitelerutirmekle birlikte. bunwı havaleye ilişkin hUk:Umlerle 
tamamlanması gerektiği görüşündedir. Zira akreditif işlemi esas itibariyle havale ve soyut borç 
ikranru yapısında birleştiren bir işlemdir. Salt havalenin kabulü dahi soyut borç ilam olarak 
nitelendirilebilecektir. 

İkinci onayla ilgili taI1ışma için bkz § 13. IV, ı.b. 

Gllggl!llh8'NI, s.183.; S~. Bank-und Börsenreclıt, s.126.; StaMder, Die Übeı1:ragwlg, AWD 
1968, 46 vd. 
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anlaşmaJctadır. Ancak burada da hukuken tediyeyi hedef tutan bir işlem vardır. 2J Bu 

noktada Ulrich'in ifa ymm lu1an eda görüşünc:l-' katalmak imbm yoktur. Kaldı ki yaumı 
konu ile ilgili açıklamalannda çelişki bulunmaktadır. Yazar, bir yerde bu if.a neticesi ban

bnın ilk lehtardan artık ödeme isteyemeyeceğini beJirtilirkenZS, başb bir yerde gerçek 

ifanın ancak üçüncü kişiye (ikinci lehtar) ödemenin yapıhrıMı ile sona ereceğini 

söylemektedir.26 Bize göre borcun ifası ancak. akreditif şartJanna uygun gerekli belgelerin 

ibraz edilmesini mnteakıl>en akreditif bedelinin ifası neticesinde mümkOn olacaldJr. Bwıun 

anlamı, ortada hukuken tediyeyi hedef tutan bir işlemin bulunduğudur. 

ID. Devrin Taraf İlişkilerine Etkileri 

Devir anlaşmasına binaen yapılan bildirim neticesinde banka, ikinci lehtara, esası itibariyle 

ilk akredi1ifle aynı şartlan taşıyan bir Qdeme vaadinde bulunmaktadır. Yapılan bu 

bildirimde belge düzenine ilişkin şartlara, vadeye, -tabii olarak ikinci akreditifin vadesi 

il.kine göre daha kısadır- akrediıifin miktan vs. olmak Qzere çeşitli şart ve açıklamalara yer 

verilir.21 Bumm neticesinde ikinci lehtar, bankaya karşı tıpkı ilkinde olduğu gıöi geciktirici 

ve infisahi şarla bağlı bir lalep hakkı kaı;mmaldadır. Bu lakı> hakkı, gend kurala uygun 

olarak, temel ve karşıhk ilişkilerinden, devre ôı.gtl olarak.ta asıl (ilk) akreditiften, huL."Uki 

23 

ıs 

26 

27 

Ak.si göıüş, lllrl.ch, s.202 ve aynı yerde dipn.136. Ya7.aI bu anlaşma ile birlikte borçlarulan 
hususwı değişikliğe uğradJğmı kabul etmektedir. im yerini tutan eda ve tediyeyi hedef tutan eda 
kavmmlaniçin bkz. OpVtUUı I, s.175/176. 

Yaz.ar, devir anlaşmasının ifil yerini tutan eda olduğunı.ı ancak burum bedelin i1dnci lehtara 
ödenmemesi bozucu şartına bağlı bulunduğunu belirtmekte ve buna göre ikinci lehtara ödeme 
yapılmadığı takdirde şartın hüküm ifil ettiğini ve ilk lehtamı kendi belgelerini ibraz suretiyle 
akreditif bedelini tahsil imk.anını kaz.andığını belirtmekıedir,(Ulrlda, s.204). 

Ulrldı, s.202. 

Ulrlclı, s.203, 204. Bwum ifa yerini tutan eda olarak kabul edihnesi halinde boroun derhal sona 
ennesi ve ın:i.ldmın asıl edimden daha düşük olması halinde f3zla mik.tBnn istenememesi gerekir. 
Oysa tediyeyi hedef tutan edada borç sona ermemekte.. edim ve borç arasında filrkm bulunması 
halinde .ise fiııJalı8Jn ve ekaikliğin talep edilmesi mümkün bulunmaktadır, Ojuıllu»I I, s. l 77. 

Devredilen akreditifin şartlan esas itıbariyle asıl akreditifle ayıu olmakla birlikte sadece, ikinci 
akreditifin vadesi daha kısa, akreditifin miktan ve parça başı fiyatm ilkine göre düşük olması 
zorunluluğu vardır. Aynı ~kilde ilk lehtar, ikinci lehtann firturalan yerine kendi mturalannı ikame 
etmekle akrediti.ften doğan kazancun tahsil etmek irnkanmı bulacaktır. 
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anlamda tamamen bağrmsız bulunmaktadır. Bu sonuçla devir anlaşmasından doğan 

defiler lehlar'ıt karşı ilm sürülmıey~km.28 

Devrin en önemli özelliğini ise, ikinci lehtamı bizzat kendi belgelerini ibraz etmek 

suretiyle, ilk akmliti1' sebWiyle doğan ödeme: talc:bindc: bulunabilmek hakkım cl<k1 ctm~ 
oluştunnal.1adır. 19 

1. Akreditif tllllİrİnİn lıllkılki dıavtn11 

Asıl akreditifin temel ve karşılık ilişkilerinden, ikinci akreditifin ise bu iki ilişki yanında asıl 
a.kreditiften bağımsız ohnası esası gereği, devrin temel ilişkiye ve taraflann buna bağlı 

sorumluluk1anna bir e!li8:i bulunmamakıadır. Akreditifin <Wvri neticc:sinde ilk lehtar, 

hukuken sadece bank.aya karşı haiz olmuş bulunduğu soyut alacak haldcmı dewetmelt.1edir. 

Bu sebepledir ki, akredi1if amiri mala ve teminata ilişkin taleplerini, devre rağmen 

doğrudan doğruya ilk lehtara yöneltebil.ecektir.JO Mala ilişkin eksikliklerin açıkça ikinci. 

lehtardan kaynaklandığmm belli olması da btmu değiştirmez. Federal Mahkemenin, 

akreditif amirinin devre muvafakat etmekle buna ilişkin ıiıikoları da üzerine aldığı 

şeklindeki değerlendirmesine katılmak imkam yoktur.Jl 

ilk lehtann banka karşısındaki hukuki durumunun, akreditifin klsmen veya tamamen 

dewedilmesine göre ayn ayn ele aJmması gerekir. Akreditifin kısmen devredilmesi halinde 
devredilmeyen kısım için ilk akreditifi ilişkin şardar ve değerlendirmeler aynen geçerlidir. 

Akreditifin tamamının dewedilmesi halinde ise, ilkinden farklı olarak lehtann hukuki 

durumu ve bu aşamada, işlemdeki statü"sü özellik arzeder. Zira, devirle birlikte lehtar artık 

28 

29 

30 

31 

ClllUll'la, Bankvertragsrecht, N.1036.; GılggeRluıi»I, s.183.; Ulrich, s.203.; Schlnle, .Bank-wıd 
Börsenrecht, s.126. 

Schllrra, s.123.; Zahn/Eberding!Ehrlklı. N.2/186.; Bu husus akreditifin devrini, sırt sırta 
akreditif ve akreditiften doğan alacak hakkının devrinden ayının başlıca unsurlardandır. 

Schllrrer, s.123. 

BGE 13.2.1945, NZZ , 22.3.1945, N.112. YaymlanmamJŞ olan bu kazaca Gaflw' s.81 de yer 
vermektedir. Tenkit için aynca bkz. Schllna, s.123. 
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bankaya karşı akreditifin açıhnasından doğan bir talep hakkını haiz ohnayacaldJr. Banka, 

yapılan devir ~wıi ile birlikle ilk lc:hlara kaqı olan yükümlülüklerinin bir kısmım ifa elmiş 

durumdadır. Ancak, Dirömek Kurallann 43. maddesinin f. ~mda öngörOlcn 

masrafların ödenmesi yükümü ise, aynca amire ait olduğu belirtilmemişse hala lehtaım 

üzerinde<fir.32 Canaris, bundan hareketle ilk lehtann sıfatu:ıın, birlikte alacaklıdan daha 

çok alacağı deweden kimseye benzediğini ifade etmektedir.JJ 

Yaygın görQşte, ilk lehtann, devri müteakiben akreditiften doğan doğrudan bir halda 

olmamamalda birlikte, hukuki olarak bu ilişkiden kaynaklanan hak ve yüldhnlill\Uderden 

tamamen ayn kalmadığı da kabul edilmektedir. 34 Öncelikle, birinci lehtar, ilk akreditiften 

doğan ve ABK. mad. 48. i hükmtı gereği fatura değişimi ile ortaya çıkan fadan alacakbsı 

dununundadır. İkincisi, devirle birlikte onun bankaya karşı talep hakkı infisahi şarta bağlı 
bir h.akJ S haline tahvil olmaktamr. Buna göre, ikim.i lehlar akreditifin devri ile doğan ha· 

k1antu kullamnaz ve yükihnliUüklerini yerine getirmeyecek olw'sa, diğer bir ifade ile il.inci 

akreditiften doğan talep h:ıkkmı kullanmıyacak olursa, ilk lehtann, kendi belgelerini ibraz 

etmek SW'etiyle akreditifin açıhnası veya teyidi ile doğan akreditif alacağuu talep hakkı 

devam etmektedir. Y a1mz bu hakkm kullanılabilmesi için öncehKle dewedilen akredi1ifin 

vadesinin geçmiş veya ikinci lehtann ifa etmeyeceğinin vadeden önce sabit olması ve bu 

arada ilk akreditite ilişkin vadenin ise henflz geçmemiş olması gerekir.J6 Bu yönde bir 

değerlendirme, akreditifle doğan hakkın niteliği ve .kullanım amacına daha uygmıdur. 

Birörnek Kurallarda 1993 yıhnda yapılan revizyonda, ilk lehtann ikinci lehtar karşısındaki 

hukuki dunmıu ile ilgili yeni bir düı.enlcme daha getirmiştir. Bwıa göre, akreditifte 

yapılacak değişikliklmn ikinci Jehtara bildirihncmıesi vekincc:si varsa, ilk l~htar bunu en gc:ç 

drnrden önce veya devir talimatı ile birli11e görevli bankaya bildirecektir. Deweden 

banka, devri bu şartlar al1mda onaylayacak olursa bu çekinceyi ikinci lehtara ulaşmacaktır 

( ABK. mad. 48 d). Böyle bir bildirimin amacı; sadece ikinci lehtarı böyle bir çekincenin 

32 

33 

34 

.35 

Uygulamada banka komisyon ve ması:af1an çoğunlukla ihracat bedelinden düşülmek suretiyle 
tahsil edilmektedir. 

Canarls, Bankvertragsrecht, N.1040. 

Nlelse11, Grundlagen. s.165.; Ulridt, s.204.; SllllUler, Die Übertragung, AWD s.48 . 

Elsemann!Schlltıe, s.165.; Ulrldı,,s.204 . .Abi görüş, Sclıllner. s.123. Yazar ilk lehtann talebinin 
taliki şarta bağlı olduğwm belirtmektedir. 

Sclu1trer, s.122/123. 
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varlığı konusunda uyarmaktır. Ancak böyle bir düzenlemenin, ikinci lehtara devirle birlikte 

müstakil bir hukuki statü luu.andmbnası gereğine aykmhk teşkil elbği de a\-Übr. 

3 B1111kalaruı lıllkaki dıuıutıM 

Akreditifin deW halinde, kural olarak bankalann hukuki sorumluluklarında ise herhangi 

bir de~ilclik olmamakta, devre rağmen akreditif bankası sorumlu olmaya deyam et

mektedir. Akreditif işleıııiııiıı icrasına muhabir bankanm teyit, ödeme veya ihbar bankası 

sıfal.ı ile katılması dW"Umu ise özc:llik gösterir. Bu Ulkdinle akreditif banbm, aralanndaki 

vekalet ilişkisi gereği muhabir bankayı; teyit, ödeme veya ihbar bankası sıfaııy~ 

devredilebilir bir akreditif açması konusunda yetkilendirme.ktedir. 

Muhabir bankanın vekil sıfaıı ile yapmış olduğu işlem neticeslııde, akremtif lehtan ile 

akreditifi aç:m banka ar.ısında soyut bir borç .ilişkisi kurulıruıktadlJ. Dış ilişkide, muhabir 

banka devredilebilir bir akreditif açmak konusundaki yetkisini, ancak ona tamnan temsil 

yet.kisi çerçevesinde kullanabilecektir. Muhabir bankaya tanınan yetkiye binaen 

gerçekleştirilen devir neticesinde doğan y0ldlm1010kler ise, doğrudan akreditifi açan 

banka Ozerindedir.37 

Devre ilişkin bir kaydın bulunmaması ve işleme muhabir bankanın katılması dunununda, 

ilk lehtann bu bankadan devri talep etmek hakkı olup ohnadtğt tarıışmahdır. C1111aris, 

devirle bankamn defi veya takas hakkım kaybetmek gibi, akreditifi açan bankanın çıkarla

rına vc:ya rızasına ~-ık aykmhğm bulunduğu durumJarda, devrin muhabir banka tarafından 

yapıJamayacağı görüşündedir. Özellikle muhabir bankanın avis bankası olarak faaliyet 

göstermesi durumunda, sadece amir banka ile ilk lehtar arasında hukuki ilişki kurulur. 

Uıbar bankası temsil yetkisini bu çerç-evede kötüye kuJlanamayacaktır.38 Buna karşın diğer 

bir görüşte, muhabir bankamn i.,Ieme ihbar bankası veya ödeme bankası olarak katıJması 

dunmıwıda bwıun doğru olduğu (ABK. mad.48.c.), bu bankalann yapmış oldukları 

işlemlerle akreditif bankasını sorumlu kıldıklan. teyit bankası için aym sonuca van

lamayacağı yönündedir.J'J Kanaatimizce, bu konuda ihbar banlcasınm akreditifi dewi ile 

ilgili olarak bir aynını yapmak gerekir. Kurcd olarak, avis bankasuun bcyam akreditif 

37 

38 

.19 

Schllrr6', s.123. 

Canarls, Bankvertmpıecht, N.1041. 

Meben, Gnmdlagen. s.166.; IYestpluılm, Exporttinanzier 274. 
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bankası için bağlayıcı oJmamalda birlikte, bu sonuç ancak yetkilendirilmiş ohnası kaydıyla 

mümkündür. Aksi takdir® ihbar bankasının lx:yam ~lif bankası i~in bir yükümlülük 

doğunnayacak1Jr. Du sebeple Canaris'in görüşüne sadece ihbar ve ödeme bankaJan için 

katılmakla birlikte, teyit bankası açısından aynı değerlendirmeyi yapmak mümk1bı 
değildir. 40 

Aynca yetkili ikinci banka yapmış olduğu işlemler için akreditif banka.mu haberdar edecek 

midir ? Sorun, Birörnek Kw-aJJarda açık bırakılmıştır. Konu uygulamada ve dokırinde 

tartışmalıdır. Bazı yaz.cırlar gecikmeksizin bir bilgi verme yükfimlülftğünden söz 

etmektedirler. 41 Buna karşın bazı yazarlarca böyle bir bilgi vermenin gerekli ve zonmlu 

olmadığı ifade edilmektedir. 42 

rv. Akreditifin Devrine İlişkin Esaslar 

Devredilebilir bir akreditifin açılması ile lehtar, ödemeye, ertelenmiş ödemeye, poliçe 

kabul etmeye veya i,ıirada bulunmaya yetkili kılınan bir bankadan yahut serbest i,1iram 

öngörOldüğil durwnda herhangi bir bankadan, lehine açılmış olan akreditifin tarnammı 
veya bir kısmını, bir veya birden tazla şahsın enuine amade kılm.asuu talep hakkJnı43 
kaı.amnaktadır. Böyle bir talebin bulwımamasına rağmen devredilebilir akreditifin açılması 

.kvrin geçerliliğini elkilmnez, gonuçlannı sad~ iç ilişkide doğuracakbr. ~~ebilir bir 

akreditifin açılması neticesinde lehtar bankaya kat'Ş1 devir konusunda mutlak hak değil, 

sadece ~ talep hakkım kazamr.44 Talep neticesinde yapılan devirle igili banka 

komisyonlan ve ~ aksine bir düzenleme bulwunadlğı takdirde ilk lehtar 

40 

41 

42 

43 

Ulrlc:lt, s.201, dipıt134 de fdrldı bir yaldaşmı1a, muhabir bankanın ödeme bankası sı..&uyJa işleme 
katılması duıumunda ABK..54.a(l993 ABK mad.48a). hükmü gereği devir işlemini 
gerçekleştirebileceği ve akreditif bankasının bwıdan bizzat sorumlu olacağı görüşündedir. Aksi 
görüş; Zalınll!berdingl/1111'/kll, N.2/187.~ C1111arls, Bankvertrasrecht, N.1041.; S~ Bank
und Börsenrecht, s.127. 

Melsen, Neu Richtlinien(ERA) 500, N.307.~ Wassuma.n. s.137 vd.~ Za/ın/Eberdbıg/Elırlidı, 
N.21187. 

Wheble, Case Studies, s.129, Case 154. 

Lehtann ilk bankaya yönelik bu tevkili herhangi bir şekle bağlı olmamakla birlikte pratikte yazılı 
şekilde gerçekleştirilmektedir, Canaris, Bankvertragsrecht, N.1037.~ Ulrtdt, s.185 .. 

Ulridı, s.184."Der Begünstigte hat also nicht ein Recht auf Übertragun des Akkreditivs. er ist 
lediglich berechtigt , die Banak um Übertragung zu emuchen". Karşılaştınnız., Halın, s.72 ve 
orada arulanlar., 



295 

tarafindan ödenecektir. Bu anlamda komisyon ve masraflar ödemnediği sürece, banlca 

daha önce <kvre muvafakat elmiş oJsa bile onu g~klqtinnek konusunda herhangi. bir 

yüküml\iUik alımda değildir. 

Birörnek Kurallarda, a.kıWiillin devrine ilişkin maddi ve usuli şartlar aymıtıh olarak 

düzenlenmiştir. Aksi akreditifte belirtilmediği silrece devredilebilir bir akreditif ancak bir 

defaya mahsus olmak üzere (J\BK mad.48 g) ve Birörnek Kur:Jllarda yer venlen usul ve 

şartlara bağlı olarak devir edilebilecektir.45 Devir işleminin bu şekilde d11zenlemesinin 

temelinde, i'lemin ihracatçının (lehtann) çıkarlarma uygun olması yatmakt.adJr. Zira leht

ann devirle elde etmiş olduğu edinimler akreditif amiri ve bankanın çıkarlarının tam 

arı1amı ile karşıtıdır. Akredititin açüması amir bakımından temel ilişkinin konusu mallann 

ifa edileceği garantisini taşımamaktadır. Bu noktada lehtamı ticari kişiliği ahcı açısından 

ünmı ar.t~. Akredililin ~erbesl~ de'Vri imkanı am..-mm alm~dilif ffiıtkisinden doğan 

çıkarlanm kolayca i7.ale edebilir niteliktedir.46 Aynı şekilde serbest dewedilebilirlik 

ihracatçının sıfatı dolayısıyla bankanın da Çıkarlarına aykmhk ol:uşturabilir. Nitekim çifte 

onay kuraıı47 bwıu önleme amacım güder.48 Netice itibariyle, banka ve akreditif amirinin 

hak ve çıkartan serbest ve sınırsız devrin engellenmesini ve devrin sıkı maddi ve usuli 

şartlara bağlanmasını hakh göstemıektedir. Ancak bunwı devrin tllmüyle yasaklanması 

sonucunu da doğunnaması gere.kir. İşlemin tümüyle yasaklanması durumunda lehtar için 

önemli bir finans aracı ortadan kaldmlmış olacak, bunwı tümµyle açık bırakılması ise 

Birörnek Kurallarda yer alan düzcmlemc:nin arruu..-ına aykınhk teşkil ~ecektir. 49 

45 

46 

47 

48 

Akreditifte kısmi mal sevkiyatınuı ve akreditifin 1a.ıllanımının yasaklanmamış olması kaydıyla. 
devredilebiliı: akreditifin kmımlan. toplam akreditif tutannı aşmamak üz.ere ayn ayn 
devredilebilecektir. Böyle bir devir birden fiızla devir kapsamında değildir. 

Guggenheim, s.182.~ UITich. s.181. 

BaıunlılJjher, WM !969, s.!462 vd 

Zahn!Eberding!Eh1'lidı, N.2199 

Sch/ln'er, s.121. 
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1. DevredilebiJirlilin IJn fardan 

a) Devredilehilirlik /dozu 

Birörnek Kurallarda devredilebilirlik, akreditifle açıkça (ausdrO.klich) bu yönde bir klozun 

olması şartına bağlanmıştır (ABK. mad.48 b.).50 1.Jevredilebilirtik kaydına açıkça yer 

verilmiş ohnası şartı aramnakla, şüphe halinde akreditifin devredilemez olduğumm kabulü 
gerekir. 51 Burada devredilc:mezlikle korumnak islenen akredilif amirinin ve bankanın 
menfaatleridir. 52 Akreditifin devri ile ilgili düzenleme dikkate alındığında alıcı ve 

banlwmı menfaatlerinin lebtara göre öncelikle korunması gerekir. SJ 

Dirömek Kurallarda her ne.kadar devredilebilirliğe iliş.kin kaydın mutlaka akreditife ilişkin 

metinde yer alması gereği ifade edibnekte ise de, bunun ilk defa akreditifin açılması 

beyaınnda yer alması da mümkOndür. Zira devredilemez kaydı ile aÇllan bir akreditifin 

sonradan, tara:tlarm onayı ile, devredilebilir bir akreditife tahviline engel yoktur. S4 

Temel ilişkinin taraftan arasında devredilebilir bir akreditif kararlaştmhnış olsa bile, 

bankanın bildiriminde devredilebilirlik ldozuna yer verebilmem i~ akredi1if amirinin 
aynca bu yönde bir ta1imatmın bulunması ve bwıa ilişkin bir yetkinin verilmiş olması 

gerekir. 55 Ancak, bu kural istisnasız değildir. öncelilde~ devredilemez olarak açılan teyitli 

bir akreditifin, sonradan muhabir banka tarafından lehtann isteği üzerine devredilebilir 
olarak leyidine bir engel yokıur.56 Aynı şekilde, ak.redilif bank.ası da vekili bulunduğu 

akreditif amirinin talimatı hil.afina devredilebilir bir akreditif açabilecektir. Du halde 

50 

51 

53 

55 

56 

ABK.54 b. de "bölünebilir", "lcısımJara aynlabilir", "temlik edilebilir", "nakledilebilir" gıbi 
deyimlerin "devredilebilir" teriminin yerini tutamayacağı ve kullanılamayacağı ifade edilmiştir. Bu 
anlamda bir düı.enlemenin sebebi tarihi gelişime bağlıdır ve bununla amaçlanan akreditif iş
leminin problemsiz inısmı remindir. 

Gautschl. SJZ 60(1964). s.38.~ Ulrkh. s.182.~ Wa.sseımann. s.46 

.. 
Aksi görtiş Canarls, Bankvertragsrecht, N. 1030.,1035. 

Canaris, Bankvertragsrecht, N.1030.~ Peters, WM 1978, s.1036. 

Hahn, s.71.; Ulrlclı, s.183, dipn.56 da bmum cayıiabilir bir akreditifin cayıhnaz bir akreditife 
çevrilmesinde olduğu gıbi belirli şartlara bağlı olduğunu belirtmektedir. 

Akreditif amirinin akreditifin açılması talimatında devredilebilirliğe ilişkin bir talimat vemıes.inin 
sebebini ise ihracatçı ile anılımnda kmrlaştm1an akreditif klozundan doğan yUkUml.ülüğti 
oluşturmaktadır, Guggenlıeim, s.181.~ Zalın/EberdJng/Ehrlich. N.2/185. 

HaJm, s. 73 vd. da benzer imkanı muhabir bank.anın avis ban.kası olarak işlem göımesi halinde de 
tanımak. istemektedir. 
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yapılan devir işleminin hukuken geyerli ohnası gerekir. Zira, akkreditif amiıhıin 

deVR1<lilmıezlik iddiası tamamen iç ilişkiyi ilgilendinnekte, banka-lehtar ilişkisinde 

herhangi bir etkiyi haiz bulunma.mak1adJr.5i Du halde akreditif bankası masraflan ve 

karşılığı talep hakkını .kaybedecek, aynca akde aykırıhk sebebiyle z.arar 7iyan tazminatı 

ödemek zorwıda kalabilecektir.58 Ancak, muhabir bankanın, kendisine tanınan yetki 

çerçevesinde devredilebilir bir akreditif açması veya böyle bir yetkilendinne olmadan 

teyitli devredilebilir ayması dunununda, bağımsız ödeme yQkümü altına giımesi ve 

bununla muayyen riıikolan \\zerine alıyor ohnası sebebiyle, yukarıda yer alan değerlendir

meden aynlınması gerekir.59 

b) Çifte onay kuralı 

Banka devredilebilir bir akreditif açmakla aynı zamanda devir için zorunlu olan onayını da 

vermiştir. Ancak, daha sonra, devir işleminin lehtar tarafından _gerçeldeşUrihnesi aşa

masında, bankamn devre aynca özel bir onaynun60 araıup aranmayacağı doktrinde 

tartışmalıdır. Baskın görüş, bu anlamda ikinci bir onayın bankamn ve akreditif amirinin 

mtmfaallerinin korunması, ö~llikle lehlann sıfatı ik ilgili olarak yeterli dikkalin sağlanması 
bakımından gerekli bulunduğu yönilndedir. 61 ·Ancak bu konuda özellikle Canaris ve 

Halın tarafından farklı göıiişler ileri sürlllmektedir. Canaris; ikinci defa onayın aran

masının, bankanın işlevinin pratik mülahazaya sığmayan biçimde abartılması ve bunun 

aym zamanda bankaya asü akreditif ldozunu sınırlamak ve böylece yeknesak kurallarda 

öngöıillmeytin bir cayma imkanı tammış olacağı gerekçeleri ile karşı çıkmaktadır. Buradan 

hareketle; akreditifin açılması beyanındaki klozun yeterli olduğu ve bu anlamda bir 

görüşün ABK. mad.48 c. hükmüne de aylanhk teşkil etmediğini, aynca burada aranılan 

57 

58 

59 

60 

61 

Canaris, Bankvertragsrecht,. N.211034, 1010. 

GOMtschJ, Art. 407 OR N. l 2 c.; W assemıonn, s. 78.; ZtJJ111/EbenJi11g/Elu/Jch, N .21119. 

Ulriclı., s.199, dipn.128. 

Genel ve öz.el muvafakat kavramı ayınını (allgemeine ıınd besondere Zustimmung) 
Eiseman!SchtUıe, s. t60 da yapılmaktadır. 

J. BaumhiJ/ner, Die Doppelte Zustimnnmg der Akkreditiv.bank zur Übert:ra.gung von 
Dokurnentenakkreditiven. WM 1969, s.1462 vd. ~ Sclıaerrer, s. 12L Zahn/Eberdbıg!Elll'lich, 
N.2199 ve orada anılanlar, aynca N.21184 
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onayın sadece açıklayıcı (deklarotische Bedeutung) nitelikte olduğunu belir1mektedir.62 

Hahn ise, Jc,vre il.İıfkin ABK. (1962) 46. maddmıin (ABK 1983/ mad.54.; 1993 mad.48) 

l ve 6 . .fikralan arasında açık bir tenakuzun bulunduğu görüşündedir. 63 ÇünkO, l fikrada 

(1993 ABK mad.48 a) lehtara bankaya bir akreditif açması konusunda talimat vermesi 

imkam tanınırken 6. fıkrada (1993 ABK. mad.68 c fikrası) tekrar bankanın özel 

muvafakatı aranmakt.acbr. 

U/.ric/ı1e birlikte, her iki görüşe de aşağıda belirtilen sebeplerle katılmak imkam yoktur. 

Öncelikle, akreditif pratiğinde genel kabul gören uygulama, çifte m\ıvafakat 

zorunluluğunun pratik olmadığı ve abartmalı bulwıduğu görüşünün doğru olmadığını 

göstermektedir. ikincisi, muvafakaUn aranmasınm devredilebilidiği engelleyeceği ve hatta 

Birörnek Kurallarda öngörülmeyen bir cayma batini doğuracağı görüşüde doğra değildir. 

Çükü, bankanın devredilebilir bir akredi.lilin asrıldığma ilişkin beyam bunun lehtaım 

istediği kişiye açılabileceği anlamım taşımaz. Bunun devredilirliğe ilişkin temel bir onay 

olarak değedendirihnesi gerekir. Bankanın aynca birde yapılan devre muvafakatini 

teminle, bizzat kendinin ve özellikle de akreditif amirinin çıkarlarım korumak imkanı 

verilmiş olacaktır. 64 Ancak. onay şartının. bankanın muvafakat vemıekten keyfi olarak 

kaçabilmesi anlamında düş«nülmemesi gerekir. Görevli banka, ancak önemli sebepler 

varsa onay vermekten imtina edebilecektir. 65 önemli bir sebep olmaması ve keyfi bir 

·uyguJamarun buhmması halinde banka, hem akreditif amiri ve hem de lehtara karşı 

tamıinat yükümü altına girc:bilecc:ktir. 66 Aynca, böylt: bir uygulamanın muhabir banka 

6.2 

63 

64 

65 

Canaris, Bankvertragsrecht, N.1035."" .. überflüssige und l.lllprak:tikable Verdoppelwıg der 
Mitwi:rkungsrechte" ." .. bei der akkreditiferöffiıung vereinbarte Übertmgbarkeitsklausel einscıiinken 
kônnte, die Einfühnmg eines in Art.54 ERG nicht voıgesehenen Widemı1BrechtsM.; Değişik 
gerekçelerle ve fukat ayıu yön.de Godin, N .51. 

Hah11, bu tenakuzun giderilmesi için ABK. mad.48 c. (1962 ABK mad.46/6) fikrasının, sadece 
bank.anın işleme ihbar veya teyit bankası sıfa11an ile katllınası halleri. ile sınırlı olarak uygulanması 
gerektiğini ifade etmektedir, (12 vd). 

lllridı, s. 195 

ikinci lehtarm güvenilir bir tacir ohnadığının ayık olduğu durumda banka onay vennekten 
kaçınabilmeliclir. Niel.sen. Neue Richtlinien(ER..A) .500. N.306 

Elsemann!Sclıiltt.e, s.!60.; Nlelsen, GrundJagen, s.165.; Ayıu şekilde Ulrldı, bankanın devri 
keyfi. olarak engelleyeceği fikrinin~ devre onay veren bankanın çoğunlukla muhabir banka 
olduğunu.. bunun .ise genellik.le lehtann ülkesi ve bizzat onun kendi bankası (ev bankası) olması 
sebebiyle müsterisinin çıkar.lannı akreditif amirine oranla öncelikle koruyacağından pratik 
mUlahazayada uygun olmadığını belirtmekte<lir, (s.195, dipn.115) 
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tarafindan yapılması dwumwıda, lehtar devir talebini amir banlca veya teyit bank.asına da 

yöneltebilect:ktir. 67 

ABK. mad.48 c. fikrasmda yer alan"Devreden banka açıkça onayladığı kapsam ve yol 

dışında devri gm;eklqtirmdc hususunda hiçbir yükümlülük altında olmayacaktır." 

hükmünden e contrario bir akreditifin deweditir olarak ayıhnış ohnası halinde, ayru 

zanwıda b.anluuıın daha sonra yapılııbilecek her devire de muv.afalw ettiği sonucu 

çıkmaz. Aym zamanda hükmün lafzından bw-ada yer alan düzenlemenin açıklayıcı 

olduğu anla.,uınaktadtr. 68 Nite~ doktrinde baskın görüş bankanın çifte onayının 
mrunlu olduğu yönündedir. 69 

Hahn'mn görüşfme de yaklaşık aym gerekçelerle katllmak imkanı yoktlU'. öncelikle 

ABK. 54. a.da yapılan değişiklikle yanlış anlaşılmaya meydan veren ifade tarll düzeltilmiş, 

c. bendi hükmü ise değişi.klik yapılmadan .kalmıştır. 1983 değişikliği ile maddenin 

düzenleniş biçimi Halın'mn iddiasını desteksiz bırakmaktadır. Hahn'm, banka.nm ikinci 

onayının dc:vredilebilirlikle güdülen mta(,"Ul ruhuna ay.kınhk oluşturduğu ve: bu işlemi 

sonuçsuz bırakacağına dair görüşüne de Camıri.f'in iddiasi dolayısıyla belirttiğimiz 

gerekçelerle btıbruık imkanı bulunmamaktadır. 

Akreditifin dewine ilişkin esaslar Birörnek Kurallann 48. maddesinde, uygulamadan 

.kaynaklarum · yözümlc:.rde dik.kate ahnmak suretiyle oldukça girill ve: kıh kıric yararcasına 

dözcıılenmiştir. Prensip olarak akreditifin devri iki temel fizerine .kurulmuştur. Dunlardan 

ilki devrin sadece asıl akrediıifte öngörülen kayıt ve şartlarla yapılabileceğidir. İkincisi ise, 

devralan şahsın bizzat kendi belgelerini ibraz suretiyle akreditif bedelinin ödenmesini talep 

hakkmı kaıanmasıdtr.10 

67 

69 

iO 

Melsen, Neu Richtlinien (ERA) 500, N.306. 

Eumuınn/Sch111ze, s.160.; U11'idı, s.197. 

Schaerrer, s.121; Schilnk, Bank-und Börsenrecht, s.127.; Schinnerer/Avancini, s.92.; Staude, 
WM 1968, s.46 vd., ö7.eJlikle 49.; Wlel.e, s. 72. 

işlemin bu şekilde icmsı sonucu. mallann alınu ile satum anısındaki fmt ikinci lehtar tarafından 
biliruneyecektir. Bumm gizli kalması neticesinde, ilk lehtar haksız iktisadi rekabetten doğabilecek 
7B.TllTlardan konmmaktadır. ithalatçmm i~minin ikinci lehtara gi7li kaJma.<U aynı ?alllanda onun 
ileride ithı:ılatçı ile direkt bo.ğlııntı kunnnsuu engelleyecektir . . Ancak asıl ııkrediti.fte ithalatçının 
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Bu prensiplerden hareketle devrin iktisadi fonksiyommu icra edebihnesi babmmdan 

ö~llikl" şu ÜJlİBn.alara y~ vmtmiştir: Ôncc=likk: akrediillin tulan w akredilille 
zikrcruJınL,se birim fiaaı indirilebilecek, akreditifin geçerlik sOrcsi ile .maJların yOklenmesi 

süresi las:ıltıbbilecektir, (ABK. mad.,48 h). Aynca ilk lehtar, akrediıifte belirtilen orijinal 

tutan aşmayan miktarlar üzerinden düz.enlediği kendi faturalarını ve konişmentoyu 71, 

ibrazı mOteakıben ikinci lehtann faturaları ile deği.,tirmek hakkına sahiptir (ABK. mad.48 

i). Böylece kendi faturaları ile ikinci lehtaım faturalan arasındaki farkı akreditiften doğan 

kir olarak tahsil etmek imkanını haiz olacaktır. ine lehtann bu hakkını ilk talepte 

kullanması mecburiyeti. bulumnaktadır. Talebe rağmen bunun ilk lehtar tarafından 

kullanılmaması halinde ~lgelt=r, muhabir bankanın bir sorumluluğu doğmaksımı 

doğrudan amir bankaya ve neticede akreditif amirine ilctilecek1ir. Ancak aksine davranış 

lehtarm, alacak hakkını bütünüyle kaybetmesi anlamına gehnemektedir. Lehtar asıl 

akreditifin geçerlik süresinde olmak kaydıyla, kendi fatw'alannı bizı.at akreditif bankasına 

ibraz eımek suretiyle aradaki farkı tamil ede~ek olanağım muhafaza etmektedir. 72 

ABK. mad.48 g. bent 2 uyannca, devredilebilir bir akreditif bir bütün olarak veya 

kısımlara aynlmak suretiyle, -kısmi sevkiyatm yasaklanmamış ohnası kaydıyta73 - birden 

fazla lehtara devredilebilir. Kısmi devrin yapıldığı durumda bunlann toplamının akreditifi 

aşmaması şarttır. Ancak ·kısmi devirlerin toplaım akreditifin bir defa devri kabul edilir. 

Gerek kısmi devir halinde ve gerek akreditifin bir bütün olarak devredihnesi dunununda 

bunLmn tc:kcar dem yasakl.aıumştır. Kısmi de1vrio yapdm.uı ruslinde, buna hak Juwman 

her lehtar bir diğerinden bağımsız olarak kendi belgelerini ibraz suretiyle talebe hak 

.ka24nmaktadır. Aynca akreditifle yapılan değifilc1ilc1P-r hn1nmmt1ntı da her devir iliş.kisi 

müstakil bir devir işlemi olarak değerlendirilecektir. 74 

71 

7.~ 

. 
adının zikredilmesi zonınlnluguna yer verilmiş ohnası bumm istisnasını teşkil edecektir, ABK. 
54.e, c.4. 

ABK.54.t; c. l gereği. akreditifte poliçelerin akreditif amiri üz.erine çekilmesi gerekir. 

Uygulamada, bu tür sakıncalamı. önlenmesi için banka tarafindan, lehtann devri talep aşamasında 
bu tür belgeleri ibrazı sağlanmaktadır, Sch4rTer, s.121/122. 

AkBi görttş Ulrlclı, s.189, d:ipn.84. Yaz.ar, kısmi' sevkiyatm yasak ohnasırun akreditifin .kısmi 
devrini engelleme~ görüş'Ondedir. Aynca ·bkaz. Jens NleLren,Abtretung von Teilanspruchen aus 
Akk.reditiven an mehrere Kredi.tgebet des Begüns~ IPR.ax 1982, s.91 vd 

Mel.sen, Neue Richtlinien, (BRA500), N.310. 
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ABK. mad.48. (g) de, devredilebilir olarak açılmış akreditifin sadeçe bir defaya mahsus 

ohnak üzere devredileceği hükmüne yr:r verihnekledir. Hükümle ikin"i lehıann akRditiıili 
tekrar devretmesi engeHenmiş olmakla birlikte, ikinci lehtann devirden ~eçmiş veya 

akreditifi ilk lehtara devretmiş olması halinde, onun tarafindan tekrar devrine bir engel 

bulunmamaktadır. 75 Hükümle, zincirleme bir devirden kaynaklanabileck karışıkbğuı 
(gayri.~ydamhk) engellenmesi amaçlanmalctadtt. Birörnek Kurallarda yer alan bu hüküm 

dolayısıyla dol.dıinde birden fazla devrin m'O.tnldbı olamayacağı ileri sürO.lmUştiir. 16 Bu 
değerlendirmeye şu gerekçelerle kaUlnıak imkam yoktur: öncelikle, ABK' da yer alan 

hükümlerin uygulanabilmesi için tarat1arm, işlemin uluslararası yeknesak kurallara tabi 

olacağını kararlaşbrmJt olmalan g~kir. ABK. mad. 1 hükmü g~ akreditife ilişkin 

genel k-urallann uygulanabilmesi için aksinin taraflar arasında ayn bir söıleşme ile 
düzenlenmemiş olması gerekmektedir. Bunun geçertiliiinin temelini sadece 1. madde 

hOkmft değil, aym mnanda taraflar arasındaki an1aşmaJ.ann genel işlem şartlanna öncelik 

taşıdığına ilişkin genel kural da göstennektedir. 77 Bu sonuçla, işlemin taraflarmm 

akreditifin sadece devredilebilirliği değil, birden fa.ıJa devrini de karadaş1Umatarm bir 

engel yoktur. 

Asıl akreditifte aksine bir kayıt yer almachğı sürece, devredilir akreditifin ilk lehtarı 

akreditifin kısmen veya tamamen diğer bir Wkede bulunan 1ehtara devrini talep edebile

cektir. Bu anJamda bir kayda özellikle, mallamı w do.kümanJarm muayyen bir ülkeden 
bynakla.nmasımn ahc;ı iyin önem ar~etmesi .haJinc.W yer veriJmdiledir. Bu takdirde: ilk 

lehtar akreditifin ikinci lehtaca ödenme.si veya işUraımn devir bank:asııun bulunduğu yer de 

veya akreditifin devredildiği yerde bir b:mlcada -bu halde devir bankacnmn menfaatlerinin 

muhafuası esastn'- yapılmasmı isteyebilecektir. Burada açıkça ödeme yerinin 

değiştirilmesi sözkonusudur. İlk lehtar, ödeme yerinin nakli ile birlikte akreditifin geçerlik 

ve yükleme süresini kısaltabileceği gı'bi, uıl akreditife ilişkin vadeyi muhafaza sure1iyte, 

ikinci leht.ara be)geleıini _bu sOrenin son gtlnttne kadar ibraz edebilmek imlcamnı 

75 

76 

77 

Zahn/Eb•din/JfEhrlJclı, N.21182. 

Sc/atnnet'rer/A.vandn:J, !.93. 

Canarls, Bankv~ N.927. 934.; Llldıe, s.138.;Meier-Ha,voı.lvon da Crone § 31 N.52.; 
U/ridı, uıusı8nuıw Tı<:atet Odası Bankacıhk Komisyonu kamr1amwı da bunu desteklediğini 
belirtmekt.e w Avis (l975-I979) R.56 ya atı.fyapınakıadı:ı(s.188). 



302 

tanıyabilecektir. Bu halde ilk lehtar, vadeden soma da kendi be)gelerini ibraz suretiyle 
farkı lahsil *bilmek hakkını haiz bulunmaktadır. 18 

§ 15. SIRT SIRTA AKREDİTİF 

1. Kavram 

İhracatçı (lehtar) adına açılan akreditifin, özellikle gönderilecek mallann üreticisi 

veya bunları temin eden şahsa, akreditife özgü teminatı sağlayacak şekilde 

değerlendirilmesini sağlayan bir diğer yol ~ asıl akredititin19, sırt sırta akreditif 

(Hack-to-back Credit)86 olarak adlandırılan, ikinci bir akreditif olarak kul
lanılmasıdır. 

Sırt sırta akreditifte; birinci akreditifin lehtarı (satım akreditifi=Verkaufsakkreditiv), 

asd akreditifi teyit eden bankaya 81, malların üreticisi veya temin edicisi lehine 

normal bir akrc:ditifm (satın ahnan akrc:ditif-Einkaufsallreditiv) açılması LalimaLuu . . 

vermekte ve bu şekilde, ona birinci akreditifin bedelini takas-mahsup etmek 

im.kanını sağlamaktadır. il Böylece sırt sırta akreditifle, ilk akreditifm lehtarı 
akreditif amiri, teyit bankası veya· ihbar bankası akreditifi açan banlca, üretici veya 

mallan temin eden şahıs ise lehtar sıfatı ile işleme katılmaktadır. 

Sırt sırta akreditif, Akreditife İlişkin Birörnek Kurallarda düzenlenmemiştir. Ancak 

işlem uygulamada doğan ihtiyaçlara binaetlş özellikle muayyen bir malın ihracını 

78 

79 

80 

81 

GltU, Das Übertragbare Akkreditiv, BB 1963 s.112.~ Ulrldı, s. 192/193.~ 
Zalu&IEbertling!EIU'lkA,,N.'2183 

Sırt sırta akreditifin s67.konusu olduğu durumda, temel akreditif{Basisakkrediti.v) veya satım 
akreditifi (Veıkau&alckreditiv) olarak adlandmlmaktadır, Guggenhelm, s.184.~ Nlelsen. BuB, 
N.51391. 

Kavram hakkında doktrin ve uygulamada birlik yoktur. Aynca; ikinci akrediti( alt akrediti.t: karşı 
akrediti( yardımcı akreditif şeklinde de i1ilde edilmektedir. 

Bu banJca çoğwı1ukla lehtmm kendi ülkesi bankasıdır. Bizl.at akreditifi B9llJl bankanın da, lehtamı 
isteği üz.erine malın temin edicisi lehine bir alt akreditif açması mümkündür. Ancak bunıınla 
uygulamada filzia .karşılaşılmaz. Staudl!r, Rechtsftagen beim Unterakkreditiv, AWD 1969, s.385. 

Teldtuılp, § 41 N.128.~ Waaerman, s.167. 
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konu edinen uluslararası akitlerde akreditife öqü bir finans aracı olarak doğmuş, 

ı;~titli ikıiHdi sebeplerle uygulama ve doktrinde kabul gönnl&flür. Eıascn ıırl sırta 

akreditifinin şartlan, ibraz süresinde.ki kısaltmalar ve farklı faturalann ibraz 

edilmesi dışında asıl akreditife ilişkin şartlarla özdeşlik gösterir. IJ Bu noktada 

banka özellikle, ilk akreditifin bedeli ile ikinci akreditifin karşılığını temin 

edebilmek için, ibraz edilen dok1lmanlann ilk akreditifte öngörillen şartlara 

tamamen uygunluk göstermesini aramalıdır. U Ancak, bu benzerlik onu, asıl 
akreditiften farklı nitelendirmemizi. engeller nitelilcte değildir. Lehtar t81'.afından 

akreditif veya teyit bankası aracılığı ile alt bir akreditifm açılması ile birlikte, 

kurucu nitelikle her anlamda bağımsız bir akre.dilif ayılmak.la, işlemle ilgili olarak 

mutatis mutantis akreditife ilişkin uluslararası kurallar uygulama alanı 

bulmaktadır. 15 Asıl akreditifle sırt sırta akreditif bir diğerinden, hukuken tamamen 

bağımsız bulunmaktadır. 86 

ll. Sırt Sırta Akreditifi, Akreditifin Devriıİden Ayırm Özellikler 

Sırt sırta akreditif iJC1 akcc:diü.fin <Wvri arasındaki bc:ıızerlik ayıktır. Her iki hal<W de, 

lehtar asıl akreditiften doğ.an alacak hakkuu, özellikle üreticiden salladığı mallaruı 

IU 

85 

Sch4ner, a.124.; Kural olarak, her iki akreditifin şartlann.da benzerlik olmakla birlikte. 07.ellikle 
belge düzenine ilişkin ba1l fadcJıhkJara dikkat edilmesi gerekir. Akreditifin devrinden farklı olarak, 
mt ıırta akreditifin lehtım tamtindan ibraz edilen fatum1a:da. ilk akreditifin belge düzenine ilişkin 
şartlar yerine getirilmif olmaya'18kıır. Bu &turanın banka tara.findan OzeDikle, asıl akreditifin 
kalşJhAmı gftVenceye almak ~ karşı akreditifin açı1mamndan önce istenmesi mürnkOndiir. 
Ô'zellikle alt akreditifin şardanrun -başta taşıma belgeleri ve para birimindeki fitrlchlık!ar olmak 
tıure- tamamen &ıkh o1ması duıumwıda, banka kendini sair bir teminatla güvence altına almak 
isteyebilecektir. 

BeJge düzeni ile ilgili önemli bir problemi ise. sisorta belgelerindeki teminat edilen oranlardaki 
farldıhklar o~.~ devri ile ilgili olarak bkz; NWun, Neue Richtlinim (ERA 
.500), N.313). 

Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ile, alt akreditifin vadesinin daha bsa tutulmak 
auretiyle, asıl akreditifte be.lgelerin ibrazı ve kontrolüne ilişkin işlemlerin süreainde ve akreditifin 
vadesi içerisinde tamamlıumıasma imkan tmumakttr. Aynntıh bir degerlmıdimıe için bkz. 
Schlnnaer/A vandnl, s.96 vd.; Waa0'1IUlll. s.173. 

İktisadi olatak, asıl akreditif ikinci akreditifin sadece k.aıJıbgmı değil. ayru zamanda t.eminatmı da 
teşkil etmektedir, GuggenJNJın, s. 184.~ Tdlnalp, § 40 N .129. 

Canllrl.r, Bımkver1:raprecht, N .1043.; Staıuter. A WD 1969. s.385.; Sch4rl'er. s.123/124. · 

Ang1nbadı, s.152.; H""1tllln, s.85.; Wa.rsenruın, s.167. 
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finansmanında kullanmaktadır. Ancak, bu benzerliğin aldatıcı olmaması gerekir. 

Zira, benzerlik sadece iklisadi olup; hukuki bakımdan her iki akreditif arasında bazı 

temel farklılıklar mevcuttur. Şöyle ki; 

aa) Her iki halde de kural olarak üretici veya mallan lemin eden şahıs yükümlü 

bankaya karşı bağımsız bir talep hakkı kazanmaktadır. Ancak, akreditifin devrinde 

bu talep hak4 doğrudan akreditifi açan veya teyit halinde teyit bankasına yönelik 

iken, sırt sırta akreditifin sözkonusu olduğu durumda, sadece bunu açan bankaya 

karşı bir talep hakkı doğar .17 

bb )Sırt sırta akreditifte asıl akreditifte yer alan şartların hepsinin ödeme vaadinin 

içeriğini oluşturacak şekilde sayılmasına gerek yoktur. Oysa akreditifin devri 

halinde, akreditif şartlan asıl akreditifte yer alan şartlann aynısı olarak tesbit 

edilmiş bulunmaktadır. 

cc) Özellilde lehtann hukuki durumu her ilci akreditifteki temel farklılığı oluşturur. 

Sırt sırta akreditifte. lehtar, ikinci akreditifle akreditif amiri sıfatını kazanırken; aynı 
zamanda akreditif konusu belgeleri ibraz konusunda yetkili ve sorumlu olmaya 

devam etmektedir. 18 Buna karşılık akrediıi.fm devrinin sözkonusu oldugu durumda 

lehtar esasen, ilk akroditiften doğan asli ödeme talebini üreticiye devretmektedir. 

dd) Aym şekilde her iki müessesede barıblann hukuki durumuda özellik ar:teder. 

Akreditifin devri halinde, devri yapan banka belgeleri kabul ile birlikte akreditifi 

açan banbya karşı bir rembours talebini haiz iken; sırt sırta akreditifle bu, 

sözkonusu değildir. Satını akreditifi ile satın alınan akreditif hukuki olarak bir 

diğerinden bağımsızdır. Bu sebebledir ki; asıl akreditifin herhangi bir sebeple 

kullanılamaması durumunda, banka teminat teşlcil eden karşılığı kaybedecektir. 
89 

87 
U1ridı. s.21 l. ~ Wanemuuı. s.184. 

ClllUD'is, Bımkvertragm:echt, N.1036. Ulrit:Ja, s.21 L~Bu sebeplediI ki, snt sırta akreditifin açılması 
akreditifin devri ile ilgili hOkümlerin dolanıhnası olarak yonımlanamaz. 

Bu sebeple mt sırta bir akrediti( ya direkt birinoi akreditifi fl9ll1\ banka veya ödeme bankası olaıak 
hizmet gören banka taıafindan açılmakta ve bu bankalar kendilerini garantiye almak için snt sırta 
akrediti.fte ibrazı gereken belgeleri asıl akreditifte olduğu gı'bi istemektedirler. Böylece tüm işlem 
bankanın kontrolü altında gerçekleşmekte ve banka gerekli belgeleie sahip olması dolayısıyla da 
asıl akreditiften doğan taleplerini kullanabilmektedir, Sclıbr•, s.1231124.~ Zahnl 
Eberding/Elulklı, N. 714 vd. 
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m. Sırt Sırta Akreditifın Kullarulış Sebepleri 

Asıl akreditifin devredilmesi yerine sırt sırta bir akreditifin açılmasında lehtann 

birden çok menfaati vr:ya gerekçesi olabilir. g(J Özellikte akreditiftcn doğan alacak 

hak.kının genel hükümlere göre devri if leminin sınırlı bir leminal sağlaması ve 

ADK. mad.49 h6kmfı gereği İşlemin uluaal hukuka göre yapılması aebeblerine 

binaen, malların üreticisi veya sağlayıcısı tarfindan genellikle rağbet 

görmemektedir. Sırt sırta bir akreditifin açılmasında temel zorlayıcı sebep ise asıl 

akreditifin devredilemez kaydıyla açılması veya devredilir kaydıyla açılmasına 

karşılık devrin bir defa gerçekleşmiş olması sebebiyle, akreditifin ikinci defa 

devredilemez nitelik kazanmasıdır (ABK. m.48.g) . .Böyle bir durumda akreditifin 

devri mümkün değil iken, sırt sırta bir akreditifin açılmasına da herhangi bir engel 

bulunmamaktadır. 91 

Sırt sırta bir akreditifin açılması, özellikle lehtar tarafuı~ bir finansman aracı 

olarak kullanılmasına iliş.kin gc:rek~eler 9oğaltılabilir. örneğin, lehtarm, kendisinin 

bizzat mallann öreticisi veya temin edicisi olduğunun akreditif amiri tarafından 

bilinmemesini istemesi veya imalatçının yabancı bir bankanın kredi güvenilirliği 

konusunda kararsız ve. şüphe göstererek bir tllke bankasının teminatını aradığı 

durumda ~ sırt sırta bir akreditifin açılması ilk akla gelen finans yöntemidir. 

IV. Sırt Sırta Akreditifle Amir (İlk Lehtar) İle Banka Arasınd:ıki İlişki 

1. Karplık slJtüpnai.'JZ 

Asıl akreditiftc: banka ile ilk lehtar arasındaki ödeme iliş.kisi, aynı zamanda sırt sırla 

.ıkreditifte kacşıld.: sözleşmesinin şartJanııı belirlemektedir. İlk akreditifte olduğu 

gibi, alt akreditifte de lwş.ıhk ilişlcislııin tarafları arasındaki iliş.kiye vekalet 

90 

91 

92 

SGB, s.68.; lJ1ridl, s.212.; WasıenRIJll, s.168. 

Schlnnarer/Avandnl., s.97.~ Waall1'1flllll, s.168. Bu anlamda bir zonııılulukla akreditifin 
devredilebilir kaydıyla açılmasına rağınen. bankanın devre icazet vermemesi halinde de benzer bir 
durumla kmlılaşılacaktır. 

Kavıam, Staıuler tarafi:ndan kuDaru.lmaktadı, AWD 1969, s.386. Bununla kasdedilen, lehtar 
(ıkinci akredmfin akreditif amiri) ile banka arasındaki birinci akreditiften doğan alacak hakkının 
ikinci akreditifte karşılığı teşkil edeceğine ilişkin yapılan anlaşmadır. lsviçre Federal Mahkemesi 
bunu takas sözleşmesi (A.uftecbnungsverttag) olam.k nitelendirmektedir, (BGE 78 I1 55). 
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hükümleri uygulanacaktır. Ancak bu ilişki ayn ve özellikli bir karşılık sözleşmesi ile 

t.amamlanmakladır. Buna göre; lehtar (ikinci akreditifle akreditif amiri) bankaya, 

asıl akreditiften doğan talep hakkı karşıhk teşkil etmek üzere, ikinci lehtara bir 

akreditif açması talimatını verir. Asıl akreditifin, daha sonra açılan sırt sırta 

akreditifin karşılığını teşkil edeceği konusunda lehtar ile banka arasında yapılan bu 

anlaşma ile, her iki akreditifin bir diğerine iktisadi olarak sıkı bir şekilde 

bağlanmaktadır. İktisadi anlamda bu sıkı bağlılığın aynı zamanda ikinci akreditifin 

hukuki anlamda bağımsız ve normal bir akreditif olma niteliğini etkilemediği 

doktrin ve mahkemeler uygulamasında ağuiıkh olarak kabul edilmektedir.93 

llu sözleşme ile aynı zamanda her iki akreditif bedelinin nasd ödeneceği de 

belirlenmektedir. Buna göre, asıl akrediUf işleminde istenen belgelerin aynısı ikinci 

akredilille ilgili olarak malların üreliciai larafından bankaya ibraz edilir. 94 Banka . . 
akreditif bedelini, belgeleri kabulle birlilı..1e ihracatçı hesabına, ikinci akredifin 

lehtanna öder. Burada ikinci akreditifin lehtarı tarafından çekilen meblağ ile ilk 
akreditifin ödenmesi gereken meblağı arasındaki farktan. bankaya ödenmesi 

gereken masraflar95 çıkanldıkt.an sonra kalan miktar, ihracatçının kamu oluşturur. 
Görüldnğn üzere karşılıJc sözleşmesinde önemli bir unsur, lehtarın(birinci) akreditifi 

açan veya teyit eden bankaya karşı haiz olduğu alacak ~ aynı bankanın 

satın alınan akreditifle ilgili olarak vermiş olduğu ödeme vaadinin garantisini teşkil 

~diyor olmasıdır. 

a) Takas sözleşmesi 

Sırt sırta akreditifte ilk · ıehtar ile .banka arasındaki karşılık ilişkisi doktrin ve 

mahkemeler uygulamasında aynı zamanda bir takas sözleşmesi (BK. mad.118) 

9J 

'' 
95 

Stlluder, A WD 1969, s.386.ve orada anılanlar. 

Buıada ak:rediti.ti açan wya muhabir banka sı.&tt ile işlem gömı banka aym zıımanda asıl 
akreditifin ödeme bankası veya avis bankası oJarak da işlem gömıektedir, Ulrldt, s.209, dipn.164.; 
SBG, s.62.~ W~•man. s.169 .. 

Banka ikinci akrediften dolayı ille lehıa:r lauşı masraf alacaklısı dunmıundadır, BK. mad.39411. 



307 

olarak nitelendirilmektedir. 96 Buna göre, karşılık sözleşmesinin taraflarından 
ihracatçı (lehtar), ilk akredilifüm doğan meblağı lahsil etmekten feragat etmckle9~ 
banka ise, ikinci akreditif dolayısıyla lehtann akreditif amiri sıfatı dolayısıyla 

kendisine karşı doğan masrafları talep hakkını istememektedir. Sözleşmenin 

konusunu ise bu alacakların karşılıklı olarak takası oluşturur. Netice itibariyle, sırt 

sırta akreditifin sözk.onusu olduğu dtmımda taraflar arasında nakit bir ödeme cari 

bulunmamaktadır. 

Öncelikle sırt sırta akreditifte karşılığa ilişkin anlaşmanın talcas sözleşmesi olarak 

nitelendirilmesinin hukuken milmkiin olup olmadığı ve tarafların farklı menfaatleri 

ile tenakuz teşkil edip etmediğinin tetlcild gerekir. liK. mad. 118 ht\kmO gereği. ilci 
taraf belli bir miktar meblağı veya yekdiğerine mümasil başka mallan birbirine 

burytu ulduklan \akdir\k, her iki bury muaccel we iki waflan her biri borcunu 

alacağı ile takas edebilecektir. Alt akreditife ilişkin olarak taraflar arasında karşılığa 
ilişkin anlaşmanın yapıldığı devrede, tak.as edilecek alaGaklardan; bankanın yaptığı 

masraflar ve verdiği avanslarla ilgili alacak hakkı (BK. mad.394 f. l) henıız 

doğmamış olmakla birlikte, bu tfir alacakların takas konusu yapılmasına bir engel 

yo.ktur. Kaldı .ki tarafların yapacaklan anlaşma ile takasın şartlarını belirlemelerine 

bir engel de yoktur. 98 · 

97 

98 

Ahnan hukukunda: C.,/:ınaris, Bankvertragsrecht. N.!034.; SttmtJa, s.386. Yaz.ar aym yerde 
bwuın rehin işlemi olarak değerlendirilip değerlirutirileeiyecegini de tartışmakta ve menfi sonuca 
vmnaktadJr.~ 

İsviçre hukula.m.da: BGE 78 Il 55.; Cottt de Justice Civile Gent: Semaine Judiciare 1968, s.633 vd. 
Karan Staıu"1r ıikretınekte ve değerlendimıek:tedir, AWD 1969, s.386.; GaıgenMJ/n, s.18S.; 
Ulrkh, s.210. 

. 
Ttlrk hukukunda: Tekinalp, § 4o N.1291130. 

Bu meblağ aynı zamanda kısmen ikinci akreditifin karşıbAmı da teşkil etmektedir. 

Taraflar arasında anlaşmanın yaptldıgı devrede her iki taraf açı.mıdanda şamı bagh ve ileride 
doğacak bir alacak hakkı bulunmaktadır. lsviçre-TI1tk hukunda bu anlamda Jwşıbldı alacaklann 
kendiliğinden takas edile<ıeğine dair bir an1aşmanm yapıJmasma bir engel bulunmamaktadlr. 

Böyle bir anlaşmanın yapılmış olması balirtde aynca takas beyanı da amnmamaktadır. Bu 
takdirde tıpkı cari hesap aözleşmesinde olduğu gıbi anlaşmada öngörlilen şartların gerçekleşmesi 
ile birlikte takas kendiliğinden gerçekleşmektedir. Nitekim sırt sırta akreditifteki durumda böyledir, 
Gauda/Sdıluep/Jlggi, Schweizerisches Obligationenreclıt AT, N2030.~ Oluıman Borçlar 
Hukuku Demleri 1, s.368. 
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b) Takas ne zaman gerçekleşecektir. 

Takas edilebilirlik konusunda açıklığa kavuşturulması gereken önemli bir kon~ 

taraflarca açıkça kararlaştırılmadığ takasın ne uman gerçekleşeceğidir. 

Sözleşmenin konusunu olUfluran lalı.as işlemi kural olarak her iki akrediüf ~ ilişkin 

belgelerin ibrazı taliki şartına ve bunun öngöıillen ibraz sO.resi içinde k-ullantlması 

ııeklinde bozucu şarta bağlı bulunmaktadır. 99 Alacak hak1annın takas 

edilebilirliği.ne ilişkin bu şartlann gerçekleşmesi ile birlikte anlaşmada öngörülen 

sonuçlar hilküm doğuracaktır. Bankanın masraftan talep hakkı ildnci akreditif 

meblağını leh~ara ödediji, lehtann asıl akreditiften doğan bedeli talep hakkı ise ilk 

akreditif konusu belgeleri ibrazla muaccel olur. Hu takdirde aynca beyana ihtiyaç 

bhnaksızm takas işlemine ilişkin sonuçlarda bu andan itibaren hüküm ifade eder. 

Bunun sonucunda karşılıklı alacaklar azı tutan.uda sona erecektir. JOO 

Arzedilen bu çözüm.ün taraflann çı.karlamıa uygun olup olmadığı sorusu doktrinde 

müsbet şekilde cevaplandınlmakıadır.191 Takas sözleşmesine bağlı bozucu şart 
uyannca, alt akreditifin sOresinde kullanılmaması durumunda, ilk lehtar akreditiften 

doğan hakkını, .k.ıırşılık sözleşmesi herhangi bir engel teşkil etmeksjzin; alt akreditif, 

devir ve temlik vs. yollardan biri ile tekrar değerlendirebilmek imkanını haizdir.102 

·Asıl akreditifin lehtar · ur.afindan vadesinde kullanılmaması sebebiyle de takas 

sözleşmesinin sonuçsuz kalması olasıhk dahilindedir. Ancak bu, bankanın asıl 

akreditifin vadesinden sonr~ BK. mad.394 f . 1 hııkmtı gereği doğan talep hakkını 

kullanmasına engel teşkil etmeyecektir. Aynca takas sözleşmesinin kapsadığı 

alacaldann ihracatçı tarafından serbestçe kullamlmasi im.kanı .BK. mad.150· htıkmn 

geregi engellenmiştir. Buna göre, banka ihracatçının haklarını muhafaza için 

yapmaya yelkili bulunduğu l~birlere başvurabileceği gibi, mevcul alacağın 

ihracatçı tarafından devir ve temlike veya benzeri işleme tabi tutulması sebebiyle 

99 

100 

101 

Açık olmamakla b~ Guggtnlıeim.. s.185.~ Staudttr, AWD 1969, s.386. Wanemuın. s.180. 
Alınan hul.."Ul..-unda bu takditde "antiz.ipirende Aufrecbnungsvertıgg" dan bahsedilmektedir. 

Canaris, Bankvertragsrecht,, N. 1042.~ GıdtreJıll/MegraJı. s.110 vd; U/rldl., s.210, dipnl65.; 
Sclı4ner, s.124.~ Za/ın/EberdJng/Ehrlich, N.112. Burada söz.konusu olan takas hali akreditiften 
doğan talep baklanrun kural olarak takas edilemeyecejne ilişkin istisnayı oluştuımaktadır. 

Stauder. AWD 1969, s.386.; Wasserman, s.180. 

102 Bu anlamada bir sonucun doğması ilıtirnaline binaen, karşı akreditife ilişkin vadenin mümkün 
oldı:ığlD'ıca kısa t.utnlmasmda lehtar açısından fayda vardır. 
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urara uğraması durumunda da BK. mad. 150 f.l hükmüne dayanarak, BK. mad. 

96 uyannca uğradığı zarann lamıinini la.lep edebilecektir. 

c) 1'akas s<JzJe,mesinin taraf ili,kilerine etkileri 

Takas sözleşmesinin taraf ilişkilerine etlisi bakımından ilk önemli sonucu, sözleşme 

gereği akreditif şartlarına uygun belgelerin ibrazı ile birlikte, mevcut alacaklann 

şartsız hale tahWi ile karşıhkh alacaklann takas işlemine tabi tutulması ve neticede 

bankanın lehtara kacşı sadece belli bir kir yilzdesini ödemekle yükümlü 

olmasıdır.193 Du takdirde sadece teyiı ban.kasının değil, aynı zamanda mflşterek 
sorumlu olan akreclitif ban.kas~ yOldbnlDlOkleri de sona ercr. 194 

Taba sözlesmcs.in.i.n, tar.ıfLınıı iliş.kilerine etkisi problemi özellikle Cenevre Hukuk 

M.ınkemesinin bir karan sebebiyle gdndeme gehnifnr.105 Doktrindeki 

değerlendirmelere uygun olarak yerel ve Federal Mahkeme (78 ll 55) kararlannda, 

103 

104 

105 

Sliııula, AWD 1969, s.387. 

K.aıJ1 akreditifi açan banlcanın uıl akreditifin icrasında sadece avis bankası olarak işlem gômıesi 
durumunda aomıcun fıuk1ı yorumlanması gerekir. Bu takdirde ilk akreditifin lehtan. avis 
bankaaına deAil dojrudan akreditifi açan bankaya w.ı talep hakkmı haiz bulunmak1adır. Ancak 
ikinci akreditif dolayısı.yhlda avis bankasına karşı borçhı konumundadır. Bu sonuçla asıl akediti.fin 
lehtamun alacaAı ile ihbat bankasının alacaklan bakımından kaqıhkhlık tartı (Oegegmeitigkeit) 
~emektedir. 

1Uı:k hukukunda da bunun tabla engel teşkil etme<tiji kanaatindeyim. Takas anlaşmasmda 
tmat1mn bu ,.uan fmgat etmeleri mümkündiit. Taraflann alBCAklım üurinde tuamıf edebilir 
olmaJmı caba edilebılidik 11Ç13Dldan yeterli kabul edilmefü:tir. Ahnsn hukııkıuıda. IY1111et1111111, 

s.182. 

Cour de Justice CiviJe Gent: Semaine Judiciar4 1968, .9.633 vd Karara konu oJay öz.etle şöyledir. 
Cenevreli bir ihracatçı cayı1amaz bir akıeditifin açılması karşıbilnda Çin'li bir ithalatçı ile pamuk 
ihram koruısunda anlqımftJr. thracatçı bUz.at üretici olmayıp bu mal gerçekte Mmrlı bir şahıs 
tBra1indan taahhüt ediJmjş bulımmaktadll'. İhracatçı ile itbalırtçJ arasında vım1an anlaşma gereği. 
bankalardan oluşan bir konsoniyum ihracatçıya akıeditif l9ll:Uf ve bu akieditif bir İMçre 
Banblmca da teyit edihniftir. 

Teyit Bankası. daha soma Mısırlı müteahhit lehine sut sırta bir akreditif açmış1Jr. Konsorsiyumda 
yer alan bankalardan biri (ikametgahı Almanya'da olan bit banka) mallann tqınmıısında 
hd1anıJan gemiyi teyit etmemesi ve bu anlamdaki bir .k1ozun sut sırta akreditif içinde geçerli 
buhmması sebebiyle Mısırlı müteahhit tarafindan gemi kullanılamamış ve kendisi için büyük bir 
zarar doğmuştur. Burada asıl sorun karşılık sözleşmesi gereği her iki akreditif arasında bit 
~tının Jrurulup JruıulamayacaAı ve ikinci lehtann dojrudan Alman bankasından ı.amr-z.iyan 
talep edip edemeyecc:Wdir. 
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her iki akreditifin bir diğerinden bağımsız olduğu wrgulanmıştır. ikinci akreditifin 

birin"-i akreditife karşı otonom kareklmi sebebiyle, ikinci akredililin lehtarı, ilk 
akreditifi açan bankayı, yüld1mlillilklerine aykın davrandığı gerekçesine binaen 

tazminat talebi ile dava edemeyecektir. 196 Zira, her ne kadar ilk lehtar ile banka 

arasındaki takas sözleşmesi il~, ikinci lehtar dolaylı olarak ilk akreditifle doğan 

alacak üzerinde bir hak kazanmakta ise de, bu anlamda bir bağ akreditifi açan 

banka ile onun arasında doğrudan bir ilişki kurmaz.1 O? ÇQnldl, alt akreditifin 

açılması durumunda ikinci lehtar, kural olarak sadece kendisi lehine açılan normal 

bir akreditifm lehtarı durumundadır. Ancak, bunu anlamı alt akreditifi açan 

bankanın birinci akreditille bağlantılı olarak. hi~ ımrumlu olmayacağı değildir. Yerel 

Mahkemenin de haklı olarak belirttiği gibi, eğer teyit bankalı; asıl akreditiften 

kaynaklanan bir sebebe binaen(gemi kaydı) ikinci akreditifin ka.rşılıf,uıı temin 

edemeyeceğini bilmesine karşılık bunu haber vennemesi halinde tehtara karşı culpa 

in contrehendo prensibi uyarınca sonımlu olacaktır. JIJI 

İhracatçı (lehtar) ilk akreditiften doğan alacak hakkının ikinci akreditifin karşılığını 

teşkil edecek şekilde açılmasını temin etmekle, akreditif klozu ile kendisine tekabDl 

eden akreditifin açılması borcunu yerine getirmiş olacaktır. Ancak, ihracatçının bu 

ilişkide sadece .asıl yUkUmleri değil, akdi yan ynld\mll\lnklerini de yerine getirmesi 

gerekir. Nitekim Cenevre Mahkemesi ilgili karannda, ihracat.çıyı, Alınan bankasının 

tulumu halüunda ikinci lehlan bilgilendirmmıesi sebebiyle, akdi yan yükümünü 

ihlal ettiğinden hareketle tazminat ödemeye mahkum etmiştir. J(J'J 

Takas aö:t.leimeainin bankalar arasındaki ilişkiye herb.aııgi bir etkisi yok.lur. 

106 

107 

108 

109 

Gllg8tlllludm, s. 185, dipıı. 78, Cenevre Mahkemesinin karan ile ilgili açıklama.; Stawklr, A WD 
1969, s.387; TeldnaJp. § 40, N.129. Olayda ilk akreditifi açan bankalardan biri. teyit bankası 
tarafindan belirlenen gemiyle ilgili olarak teyidini vemıemia ve bunun sonucunda ikinci lehtar için 
büyük oranda bir ı.anır doğmuş1llr. 

StaıuleT, AWD 1969, s.387 

GU611enheim. s.185. dipn. 78.; Stauder, AWD 1969. s.387. dipn.24.; TektnaJp, §41 N.129. 
Olayda, İsviçre bankası (aynı zamanda teyit eden banka) mt sırta akreditifi, ikinci lehtaıa Alınan 
banJcasınm yükleme yapılacak gemiyi onaylamayacağı konusunda bilgi vemıe.bizi:n 89ll1JŞtlr 
Bunwı neticesinde ikinci lehtar yükleme · belgelerini ibraz edemediğinden akreditif meblağını 
kendisine ödenmemiştir. 

S'ılııuler, AWD 1969, s.38'1, dipn.25. 
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§15. LEHf ARIN ALACAK HAKKININ DEVRİ 

r Kavram: Alacak Hakkıımı Devrinin Akreditifin Devri işleminden Aynlması 

Gereği. 

Lehtann betgeJi akreditiften doğan alacak hakkının devri ile Birörnek Kurallarda 
düzenlenen akredi1itin devrinin (ABK. mad.48) biıbiıinden kesin bir şekilde aynim.ası 

gerelcir. Akreditifin dewindc ikinci lehtar (akreditifi devralan) birinci lehtanıı yerini 

a.lmakUt ve burada yapıJan işlem lamarnen ahediıife öqpl bulumnakUrdır.110 Oysa 

lehtann, akreditiften doğan aJacak Jıa1danm (Akkreditiverlösen)lll devrinde, kural olarak 
şartlan ve sonuçlan Borçlar Kanunu hükOmlerine tabii olan bir işlem sözkonmudur. l lZ 

Böylece devir işlemi ile birlikte üç'Oncd şahıs, ilkinden farkh olatak, bir talep baklQmn 

alacaklısı durumuna gelmektedir.113 Bu farkbhk aynca, akrediUfteıı doğan alacak 

hakkmm devri neticesinde akredi1ifin teyidi veya bildirimi ile doğan ilişkilerde ve borç 

ilişkisinin unsudannda herhangi bir değişikliğin gerçekleşmemesinde gözl\ld\r. Nitekim 

Birörnek Kurallarda bu husus açıkça düzenlenmiş ve devrin sadece akreditif bedelini 
kapsadığı, akRdilif~ bağlı haklaım devrin kapunn dışında bulunduğu ifade edilmişlir, 
(ADK. mad.49 c.2). Duna göre, başta akreditif konusu belgelerin ibra7l olmak tızere, sair 

yükümlOlülder akreditif şartlarına uygmı olarak bizzat lehtar veya yetkili temsilcisiııce 

yerine getirilmek zonmdadır. Ancak, alacÇ devralan ilçtlncü sabm, devir şartlarına bağlı 

olarak kararlaştmJaıı miktar üzerinden akreditif alacağma hak kazamnaktadlr. Fakat 

11 o Akreditifin devri ile birlikte ikinci lehtaI bit alacak hakkı ka7.anmak yanın~ esas itibariyle 
akreditife ö.ıg(\ borçlan da yiiklenınektedi. Nitekim bumda karekterisitik olan hUBUi borcun 
ytlkienilmesidir. 

111 Lehtamı alaeditiften doğan alacak hakla. ilk 8'81Dada taliki ve infisahi nitelikte çifte şarta bağlıdır. 
Me:zlmr ödeme 1Blebi, akıedi1if komır.u belge1etin. tam ve ebilrsiz olarak ve süıainde ibrm ile 
muaccel ve kesin bir alacak haline gehnektedir. Ancak lsviçre-niık hukukulaımda temlik arıında 
mevcut bit hukuki ilişkiye dayanan müea:el veya şarta ballı aJacaldar da devredilebilir niteliktedir. 
BGE 41II132.~.Bder,Art.152 OR. N.18 .. ~ BoıvJar Hukuku ll. s.415/416. 

112 
Günlük ticari hayatta sık karşılaşıldığı şekliyle lehtarm, ~ bir şabıD kendisi adına akreditif 
işiemlerini yOriitmek ve bedeli tahsil etmek üzere yetkilendimıesi veya akıeditif tatbikatında sık 
km}ılaşıldığı şekli ile bankanın, alt yükleniciye (Ç<>ğwllukla malın üreticisidir) belgelerin ibrm 
kmşıbAında akreditif meblağmın bit kısmım ödemetıi konusunda yetkilmdiıilmetıi durumunda. 
alacağm tmnliki sôztonusu değildir. Aynca bkz: Hill"llllall, s.86, dipn.!4, 
Zahn/Eberdlng!Ehrlkh., N.21190. 

113 CORlll'ia, Ban.kv~eclıt. N.1031 vd.~ Sehmer, s.124 vd.~ lllriclı. s.206 vd.; Wa.rserllUlll, 
s.157 vd. 



312 

alacağın devrine ilişkin genel prensip gereği, lehtamı sahip ohnadığı şeyleri devreımesi 

veya yapılan işlmıle wl ta.rafın durumunu kölülqtiımesi söüonusu değildir.114 

il. Akredmf Alacağmm Devrinin Şartlan ve Sonuçlan 

1. Devret6k/JiJirlik aol'lllUI 

Özellikle Alman Federal Mahkemesinin 1959 yıhnda verdiği bir karardan hareketle;ll.f 

doktrinde uzun süre akreditif klozunda devredilirliğe ilişkin bir şarta yer verilmediii 
sürece, ödeme talebinin devir ve temlikinin de miimkOn olmadfğl g6ı'Oşil bakinı 

oJmuştur.116 Ancak bu tartışma Birörnek Kurallann 1974 değjşıldii) ile (ABK. 

mad.4111914, ABK.mad.5511983) kesin biçinMW ~ bulmUftuı._117 Bwıa göre, üçüncü 

bir şahsı hak sahibi l.ıLıbilmek amacıyla akreditiften doğan ödeme talebinin alacağın devri 

ve temliki hOldbnleri gereği devredilebilmesi için, aynca ve özeDikle akreditif şartmda 

devredilebilirfiAe ilişkin bir şartın bulunmasına ilııiyaç yoktur. Aksine, taraflar akreditif 

aJa.cağmm genel htllcOmler uyannca devir ve temlik edibnemesini isô:yorlarsa, bu hususu 
aynca ve özeDilde kararlaştmnak zonmdadniar.118 Bu yönde sarih bir anlaşma olmadJit 

stırece, akreditifin sadece devredilmez olarak ·açılmış olması genel htUdlmler uyarınca 
devri engeller nitelikte değildir. Doktrinde hakb olarak dc:vrin tamamen bağmıBız bir işlem 
olduğu vurgulanmakladlr. 119 

l U Zahn/Ebel'ding/Ehrlkh, N.21193. 

115 
BGH WM 1959 s.970 vd. 

116 Bugöriişlere ilişkin ayımtJh açıklama için bkz: Wanemran. s.158. 

117 
Ancak akreditif alacağmm devredilebiliıtiğinin dogmatılc tmnelini bu h.Oküm ob.ıştumıaz. Aslında 
böyle bir d1izenleme bulunmasa bile mezk:ur alacak hakkının genel Mki'Un1er gereği devir ve 
temlik işlemine konu teşkil edebihnesi gerekirdi Alman hukukunda: ClllUllÜ~ Bankvertragsrecht. 
N.1031.; İsviçre hukukunda: V1ridl, s.201, dipn.154. 

118 Bu noktada akreditifin devri işleminden fiırkh olarak aynca ve özellikle akreditif amirinin onayına 
da gerek bulumnamaktadır. 

119 
Gttjher, 16.; HllTlmann. s.86. 
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2. Devrin tabi ol.dup lauallar 

Birörnek Kurallarda ödeme talebinin d~ akreditif işleminin tabi olduğu yasa 
hükümlerine göre (Bestiınmungen des anzuwendenden Rechts) yapılacağı hüküm altına 

a.hnımşbr (ABK. mad.49). İşlemin labi olduğu yasa, Millç\lerarası Özel Hukukla y'(lf alan 

bağlama kurallarına göre tesbit edilecel..1ir. Duna göre, aksi taratlarca kararlaştınlmadığı 

sürece, borcun ifa yeri hukuku ( ki bu çoğu zaıruın lehtarm ülkesi kanunlarıdlr), bu 

yerinde tespit edilememesi halinde sö2'1eşınenin en yakın irtibat halinde olduğu yer hukuku 

uygulanacaktır (MÔHUK. mad.24). 

Lehtar tarafindan, bir akreditifin bildirimi veya teyidi ile bankaya karşı doğan alacak 
hakkının, kanun veya işlemin taraflan yahut i.,m mahiyeti gereği menedilmiş ohnad1kça, 

aynca borçlunun ıuası aranmaksızuı kısmenllO veya tamamen devir ve temlikine bir 

engel yoktur (BK. mad.162). Yukarıda da belirtildiği üzere devredilebilidik bakmmıdan, 

bir alacak hakkımn şarta/lara bağlı ve muntazar bir hak olması ile kesin ve muaccel olması 

arasında fark. buluıımaınakladır. Fakal bu konuda tek istisnayı banka ile lehtar arasında 

bir cari hesap söıleşmesinin bulunması oluşturmaktadır. Taraftar arasında bu anlamda bir 

hesab-ı cari söıleşmesinin olması halinde, hesap devresi sfiresince bu işleme tabi alac-ıklar 
devredilemeyecektir.JZ/ . 

J\kreditif bedelini ödeme borcunu doğuran sôzJeşmesel ilişki herhangi bir şekle bnğh 

olmaksızın kurulurken, bmıun neticesinde doğan alacak hakkmın devri işlemi ancak, 
lehtann yazılı şekilde yapacağı bir temlik beyanı ile gerçekleştirilebilecektir (BK. 

mad.163). Aynca, akreditif uygulamasında geçerli teamül gereği, mevcut devir ve temlik 

beyammn ilgili bankaya da gönderilmesi gerekir. Banka bu beyam bilahere temlik edilen 
şahısa (Zessionar)ulaştıracak11r.ızz Devirvetemtik beyammn aynca bankaya lllaştınlmam 

~likk ®w alan bakımından özellik armlme~. Zira, böyk bir bildirimin acilen 

bankaya ulaş1ınhnamaaı ~bu arada ~lin nakit olarak veya lehtarm hesabına alacak 

yaıılmalc. suretiyle ödemniş olması durumunda, banka yapmış olduğu bu ödeme ile 

borcundan kurtulacaktır . (BK. mad. 165). İşleme akreditif bankası dışında ödeme 

ı ıo Talep hakkının birden mzt.a şahsa kısmi devir ve rem.tiki.ne hukuken bir engel bulwunamaktadır. 
Bu tür devirlerin geçerlilij, kısmi devirler açısından ayn ayn incelenecektir. Ht11'111U1nn, s.86.; 
Nıelsuı, Neue Richtlinien(ERA 500), s.259. 

121 Llaecke, NeuereTheoriemıd Praxis. WM 1976, s.261.~ Wassmnan, s.159, dipn.716. 

122 Ulrlch.. s.208, dipn.156.~ SBG. s.63.~ Zaluı/Eberdlng/Elırlich. N.2/191. Ancak bu tamamen 
tatbikatın ortaya koyduğu bir uygulamadır. Normal olarak. alacağın devri ve temliki, akreditif 
veya teyit bankasına bildirilmeden de geçerli bir şekilde doğmaktadır. 
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bankasmın da katıhmş olması durumunda bu bildiıimin kime yapıJacağmm ôzeDikle ve 
itina ile incelenmesinde fayda bulwımakıadır. Kanaatimizce ödeme bankaaunn işlrm~ ka

tılmasındaki fonksiyonu dikkate ahnarak başta ödeme bankası olmak üzere her ildsino de 

bildirilmesi gerekir. 

a) Genel olarak 

Hukuki olarak akredidf alacağmm devri ve ıemliki bir tasarruf işlemidir. Yapılan bu 

tasamıf işleminin hangi tür amaca hizmet eıme.k üzere kuUamldığı konusunda bir 

genelleme yapmak imkanı sözkonusu değildir. Devir w temlik işlemi ile lehtar, genellik1c 

temlik edilen şahsa oJan borcwıu ifa etmekte ve böylece akrediıif .konıuu mallaım 

finansmanı imkam sağlanDUf olmaJct:Jdır. Bu sonuçla, akreditif alacağmm devir ve temliki, 

ifa amacıyla veya ifa yerine yapılmaktadır (BK. mad.170). lZJ 

J\shnda ödeme talebinin bir üçimçti şahsa devri ile kredinin temini, daha dojrusu bir 

Ore1imiıı ön finansmanın gerçekleş1irilmesi amaçlanır. Bu anlamda bir devir ve temlik 

işlemi gerçekte ise bir teminat devri (Sicherungszession) nitelijiııdedir. ıu Aneak Odeme 

talebinin lehtar tarafından akreditif konusu belgelerin ulaştmlmaSmdan önce devri normal 

olarak Qçimc11 şahsa sımrh bir teminat sunmaktadır. <_,"Onk.11 öncelikle mevcut alacağın 

muacceliyeü, lehtarm akreditif konusu belgeleri ibramıa bağlı bulunmaktadır. Aym tehlike 

alacağı dewalan şahsm lehtar lar.ıiııdan yelkilcmc.tirilmesi halinde de sö~onusu 

olabilecektir. Özellikle bu takdirde lehtann temsil ye1kisini geri alması ve bunwı da 

ı.amaıunda bankaya bildirilmesi durumunda, banka belgelerin kabulOntı reddedecektir. 125 

Akrediüf alacağuıın devri ile sadece devir ilişkisinin tarat1an arasında bir ilişkinin 

k.urulmam ve abcağı devmlan şahsm akreditife ö7.g(\ bir talep bakkmm sahibi 

olmamasındaki özellik, ~lin ödenmesine ilişkin olarakta kendini gösterir. Taratlann 

alacağın temliki söı!eşmesini yapmalamıdan soma, devredilen akreditif bedeline ilişkin 

JZJ Gtadsdll, Bemer Komme.ntar, Art.468. N.Bc.; °"'1:Jlıllll, Borçlar Hukuku ~ s.440.; 11. HD. 
7.3.1986, E.7479, K.1269,(Erif, c.ı. s.221, N.261. 

ıu Klqlng, Zession -unıer besonderer BerUcksicbtigun der Globalzession-und Fordenmgs
veıpfitendung als Mittel Sichenmg von Kredilen. Diss., s.18 vd.; Ulrkh, s.209.; Wlegend, 
Fiduziarische Sichenmgsgeschaefte, ZBN 116(1980). s.560 vd. 

125 Gafrıer, s.77.; Hll11man, s.86. 
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olarak bir ihtilafın doğması durumwıda, alacağı devralan şahsın bankaya karşı ek bir talep 

hakkı bulunmamaktadır. Bu noktada ®vir konusu alac~ ilişkin ihülaflar taraflar 

arasındaki iç ilişkiyi ilgilendirir. örneğin, Yargıtay Ticaret Dairesinin önüne gelen bir 

olayda de\Te iliş.kin .anlaşmanın yapıldığı tarihten sonra develüasyon sebebiyle lehtara 

dolar başına ek bir prim ödenmişir. Akreditif alacağım dewalan şahıs bu primin kendine 

ödenmesini talep etmişsse de, Ticaret Dairesi hakh olarak, ih1ilafı sözleşmenin 

yapılmasın~ sonra ortaya çıktığını ve haksız iktisap talebinin taraftar arasındaki içi ilişkiyi 
ilgilendirdiği sonucmıa vannıştır.126 

Tüm bu sebeblere binae~ akreditif alacağını devralan şahsın hukuki konumu, akreditifi 

devralan ikinci lehtara oranla daha zayıttır.127 Akreditif konusu belgelerin ibraz ve kabulü 

neticesinde alacak hakkının kesinleştiği dununda ancak, devralan şahsın konmnwıdaki 

bc:lirsizlik ortadan kalkar.128 Ancak tüm bu sebc:blc:r ödc:me talebinin bc:)gc:lc:rin 

ibrazından önce devrini engeller nitelik1e değildir.129 

b) Devir halinde def'i ve itirazlar 

Akreditif veya teyit bankası, lehtara karşı haiz olduktan defileri alacağı dewalan şahısa 

karşı da ileri sürebilirler (BK. mad.161).130 Esa.~ BK.167. madde hükmil ile aynı 

umıanda akreditiften doğan ödeme talebinin devri halinde geçerli defi sistemi de 

belirlenmektedir. Bu çerçecede olmak tU.ere banka ile lehtar arasında geçerli olan defilerin 

sımrlandmlmasma ilişkin prensipler burada da, aynen geçerlidir. 

126 tKlD HGK. 1.4.l972, E.1970/l'-706-K.229, , t972, S.138, s.1138-1139 

127 Ebenh/El/lıJger, Tender of Documents by Assignee of Letter of Credit. Intematinal Banking 
LawFeb.1983,s.107. 

128 
Ulrich, s.208. 

129 CfllUll'İS, Banlı:vertragsrecht, N.1031 . 

JJO Bu defilerden feragat mümkün ohnakla birlikte, bunwı için tara1ann aynca bir anlaşma yapmış 
olmaları gerekir. Guggenheim, s.184, dipn. 72.~ Ulrich, s.208, dipn.159. Alman hukukunda: 
Cwıaris. Bank-vertiagsiecht. N .1032.~ Wasserman, s.161 vd. 

Bu noktada Peters'in. ban.kanın akreditif amirine karşı haiz olduğu defileri alacağı devralan 
sahısada ileri sürebilereği değerlendiımesine anlam vennek oldukça güçtür. Öncelikle bu anlamda 
bir değerlendiİme akreditife hakim soyutluk prensibe ile bağdasmaınakt.adır, Petus, W:M 1978, 
s.1038. Kritik için bkz. W asserman, s.160, dipn. 7'24. 
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Alacağı devralan şahsa karşı ileri sürülebilecek defilerin önemli bir grubwıu yapılan temlik 

işleminin ge;:yerliliğine ilişkin defiler olUflunnakl.adır. U,htann fiil ehliyetinin veya la8arruf 

yetkisinin olmaması yahut şekil şartına uyulmaması veya benzeri sebeblerden biri 

neticesinde devir ve temJilc işleminin geçerli bir biçimde doğıruıması halleri, aynı :zmıanda 

banlca tarafindan alacağı devralan şahsa karşı da ileri sürülebilecektir. 

Akreditif işlemi ile .ilgili en önemli defi grubunu ise, dewedilen oılaCllğa iliş.kin olarak 

temlikin banka tarafından öğrenilmesine kadar doğmuş ve lehtara karşı kullanılması caiz 
olan defiler ohı,tunnaktadır. Buna göre bankanın lehtMla olan ilişkisini iptalini sonuçlayan 

bir hususun varlığı, borcwı miktannı azaltmaya veya bwıdan dönmeye ilişkin işlem veya 

anlaşmaların bulunması bu konuda başlıca örneklerdir. 

Ancak bankanın lehtara ileri sürebileceği defileri temlik edilen şahsada ileri sürebilmesi 

prensibi istisnasız değildir. Hu istisnaya örnek olarak; genel htlldimlerde dftzenleme alam 

bulan alacağın muvazaah olduğu def'i ve sebepsiz zenginleşmeye dayanan daimi defi 

hakkının alacağı ®vı:a\an ~ahu kaı:şı ileri ~ütülemem~ gösleril~bilir.131 Aynca akreditif 

lehtannın bankaya borç.lu ohnası durumunda banka ona karşı takas veya. hapis hakkının 

bulunduğundan bahisle defi hakkını kullanabilmesi, bu defilerin lehtara. ileri 

sürülebilmesindeki şartlara tabi bulwunaktadır. Takas ve hapis hakkı ile ~ akreditife 

özgfı çekinceler burada da geçerlidir/32 

131 Genel hükümlerle ilgili olarak bkz. OJıtunanlÔZ. Borçlar HukukuC II, s.435. 

Bı ZaJın/Ebertling/Elırlich, N.21t93 . 
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Ara:dilen çalışruunızda tc:spit eıtiğimU önc:mli hususları ve vardığımız başhca sonuçlan 

kısaca şu şekilde belirtebiliriz: 

l Genel açıldamaüırın ya tıhJıtı ter.imü:in /Jirind blJlilmilne ilifldll IJıedemek 

~ IJ11emli. lltlD ~·011•"'1r ··IJyl,eılir: 

/.Hukuki niteliği itibariyle akreditif genel kanaatin aksine havale ilişkisi olmayıp, nev'i 
şahsına münhasır (sui gtmtıris) bir muamelWir. Akn:difilln işleyiş ve içeriği, akreditife 

hakinı soyutluk ilkesi ve defi ve itiraz sistemindeki özellikler bu nitelendirmeyi zonm1u 

kılar. Doktrin ve tatbikatta genellikle akreditifle mtedilen, iiç veya çoğu 7AtnilD dört taraflı 

ilişkiler biltünü olmakla birlikte, hukuken gerçek akreditifi, lehtara akreditifin açıldığının 

bildirilmesi ve/veya teyidi neticesinde kurulan ödeme ili.'kiCJi oluşturur. 

2. Akreditifi ilişkin Birörnek Kurallar, özel bir alam dilzenleyen, sözleşmeyle 

. kararlaş1mldığı takdirde ~gulanabilen, çoğu örf ve adet kurah yahut teamOl kaidesi 

niteliğinde olan genel işlem şardambr. Yanlar arasındaki sözleşmede yer alan özel 

htlkOmler genel işlem şartı niteliğindeki liirômek Kurallara göre öncelikle uygulanacaktlr. 

Banka ile müşterisi arasında aynca genel kredi sözleşmesinin bulunduğu durumda ise, özel 

bir alam düzenlemek ilıöariylc Biröma KunDa:nn sözkonusu yeıyeve söAeşmelt:rden 

önce uygulanması gerekir. 

J.Birömek Kurallamı yonmıwıda da gmıd pnmsip1er geçerlidir. Aynca, genel işlem 

şardannın yorumunda oldugu gibi, açık oJmayan hOkOmler, özellikle bankaJarın 

soıumluluklanm kısıtlayan hOldbnler bankaların aleyhine yonımJamn.ahdır. Çerçeve bir 

sözleşme niteliğini gös~ genel işlem şardannın aksine, özel bir alanı düzenlemek ve 

akrediUfin uluslararası niteliğinden hareketle, yonunda iki ayn prensip daha vardır. 

Bunlardan ilki .yOnJmda ulusal hukukta yer alan kw'a11ara ilk sırada müracaat 

edilemey~ ikincisi ise akreditife öıgQ uluslararası ticari örf ve adet kW'allan ve teamDl 

kaidelerinin yonunda öncelik taşımasıdn. 
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il. Öt/eme iliflcisinin lalTllbnanulan IJllCdti •aflı""" tan«, i/İfllİllİll lllrlljlan 

111'11811'tlald İ/İfkilain ~ iJiİlu:İ. /JIJ/Jlmde Vtll'dığımıı ~·ollllÇllın ıiJyl«;e 

lJzt!llqe/Jiliriz,. 

1. Ödemtmin akreditif yolu ile yapılması çoğu uman temel ilişkide yer verilen akreditif 

klozu ile sağ)anmaktadar. T aratJar bu Jdozla, bedelin iWı boccunwı muayyen bir usulde ve 

üçüncü şahıs (banka) tamfindan yapılmasmı asli ifa tarza olarak benimsemektedirler. Bu 

ldozla birlikte taratlamı hak ve yQ.kOmlOHllderi ile sözleşmenin klasik unsurları bazı 

deği,ildildere uğramaktadır. Şöyle ki; <Jncelikle akreditif şartı gereği ahcı önceden ifa 

yiiktlmliisüdür. Ancak bunun anJarm lehtarm akreditif bedelini önceden talep etmesi 

d~dir. Akreditif önceden açılmış da olsa. bedel ilk önce belgelerin kabuı.tı neticesinde 

ödenecektir. Alıcının önceden ifa yükümlüsü ohnası BK. mad. 82 hükmüne bir istisna 

oluşlunnayacakbr. İkinci&i, akredil.ilin ayıhmş olmam. ifa anlannna ge}D,yip, ifa amacı ile 

yapılan bir işlemdir. Dolaymıyta a1ıcımn (akreditif amirinin) bedeli ifa borcu ancak bedeli 

tahsil ile sona erecektir. Burada. önemli bir diğer husus ise, akreditif lehtarmın bedeli talep 

hakkını öncelikle akreditif kanalıyla kullanması mecbwiye1idir. Bmımı dışmda bir yolla 

bedelin talep edilmesi durumunda, amlan husus kendisine bir defi olarak. ileri sih1Uebilir. 

Üçtlncüsfı, akreditif şartı aynı zmıanda bir nakit ödeme anlaşması olup, mnnen, temel 

ilişkinin tarafJan için bir takas yasağrm da içerir. Sözkonusu takas yasajl, akredi1ifin 

devrini de kapsar. D<Jrdünctısu ise, akredi1ifin açıhnasmm temel ilişkiye uygıılanacak 

hukuka ve illi yerine bir el.kisi yoktw-. Aksi kararlaştmJma<hğı sürece saW.'JIDD ikamelgahı 

ifa yeri olmaya dovam eder. 

z. SaLun sö~eşmes.i ve akrediüf şarfma bağlı olarak saU'-'1 ve alıcı bir takını asli ve yan 

edimler 1)stlenir. Du çerçevede ahcmm (akreditif amiri) asli borçlan kararlaştın1.an banka 

aracıhğı ile, öngörillen yer ve zamanda bir akreditifin açtınhnası ve ibraz edilen belgelerin 

tetkiki ile şartlara uygmıluğu halinde kabulildOr. öncelikle akreditifin sO.resi içerisinde ve 

kararla.,1mlan içerikte açılması gerekir. Akreditif açıhnası beyanında yer alan şartların açık 

ve net olarak bclirtib:nesi, genel atıf ve ifadelerin yer almamam icabeder. Dola~ başta 

gemi kaydı ve karşılık ldoılan olmak tU.ere, ferdileştiıilmeyen genel kloz1ann akreditif 

amirinin aleyhine yorumlamnası veya yazdmamış sayılması gerekir. Akreditifin hiç 

ayı1ma.ması veya ~ a\--ılması durummıda borylu.nun lmlmüdünc ilişkin gmel hükümler 

uygulancaktır. Ancak bu aşamada akreditif kesin vade işleminde kesin vadeli bir işlem 

olarak yoııımlanınaınas gerekir. Aynca temerrild veya ifa imkanmzhAJ halleri kural olarak 

sonuçlannı sadece akreditif ldozu ile ilgili olarak doğurur. Dolaywyla taraflann, temel 

ili.,ıciyi ayakta tutmak sure1iyle başka bir ödeme yohmun tercih e1meleri mtımkl\ndtlr. 

Amirin belgeleri tetkik ve kabul yO.kümlOliljOnQ yerine getirmemesi durumunda aynca bir 
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dava ile bunun tesbi1inin istenmesi ya da bir eda davam. ile belgelerin kabuİ edihnesi de 

dava c:dilebilmclidir. 

J.Belgelerin akreditif şardarma uygun olarak ibra2l ile samn konusu maDann hamlamnası 

ve gö~ ~ satı'-"llllll (Wh&ar) asli burçlmdır. &Jg~leri ibr&t burcu bi:te güre, uli 
edimle özdeş ve onu doğrudan temin eden asli borç nitelijindedir. ÇOıü.ii alıcı, belgeler, 

özellikle maDann mülkilyetmi temsil eden konişmento veya diğer emtia senetleri vasıtası ile 

bunJann mülkiyetini kazanmakta ve ma1lann mülldyetini devredebilmek imkamm elde 

etmektedir. Aynı şekilde emtia senedi niteliği bulunmayan diğer taşuna belgeleri de, taşıma 

hukuku hOldimleri gereği, mala ilişkin hak sahipliğbıin isbaıı veya bunlar Ozeıinde tasanuf 
imkanı vb. konularda bir dizi anJam ifade etmektedirler. Belgeleri ibraz borcunun birincil 

niteliği ve belgelerin işlemin icrasındaki fonksiyonlanm gö:zeterek alıcmm, mallamı 

gönderilmwi ve lwlimi yamnda belgelerin ibrammı da dava edebilmesi gerekir. 

Satıcınm (lehtar) borç ve yülcümlülüklerini·süresi içerisinde ifa etmemesi, kötü ifası veya 

hiç ifa elmmıwinc bağlı sunuylar genel hükümlCR labidir. Aynca akRdilifc ü~ olmak. 

üzere lehtar, akreditif konusu belgeleri sD.resi içerisinde ibraz etmemekl~ veya eksik ve 

batalı ibraz etmekle, öncelikle satım bedelinin akreditif yolu ile ödenmesini talep hakkım 

kaybedecektir. Böylece .bedeli talep hakkı ancak temel ilişkiden hareketle ve genel 

hOldhnlerde yer verilen kurallara göre talep edilebilir bir niteliğe döntışmelctedir. Borcun 
ifa edilmemesinde lehtarm bizzat kuswiu, olması temel ilişkiye biiıaen bedeli talep hakkım 

engeller niteliktedir. 

m. "Banka il~ k./ıtar tll'amu/a iJtlnne ilifldsilıin kurulması" başhlını t,ıqıyan 

taJmizin ~ /JiJlJlmllnde vtırt/ıtatm temt!I. so11119Jır şlJyktfr. 

1.Ödeme ın.,kisini kuran akredi1ifin açılchğmm bildirilmesi veya teyidinden. önce, lehtar ile 

bankalar arasında sözleşmesel bir ilişki yoktur. Diğer bir ifade ile bu aşamada hentız 

hukuken bir akreditif mevcut değildir. Ancak bu aşamada sözleşmesel bir ilişkinin 

yolduğu, lehtann bankaya karşı hiçbir şekilde talep haldanm doğmayacağı anlamına 

gelmez. Akı'Witif öncesin~ de bankanın, kayan.ağı dürüstlük kurah olan da\ll'amş 

ytik(hnleri olarak adlandırabileceğimiz, lehtarı aydmlaıma ve ikaz etme biçiminde 

mükellefiyetleri vardır. 

2.Danka ile lehtar arasında hu1.'Uld iliş.ki ilk önçe akrediüfin ayıld@mn biz7.at akrediüf 

bankası veya muhabir banka aracJbğı ile bildirilmesi yahut teyit bankasınca gerçekleştirilen 

teyid işlemi ile birlikte kmuJınaktadsr. Sözkonusu bildirim veya teyit, temel ve karşılık 

ilişkilerinden bağımsız nitelikte bir ödeme şekli olan gerçek akreditif ili'ldsini, diğer bir 
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ifade ile, mücerret ödeme yükümlü1üğünün kapsam ve şartJannı belirler. Ödeme ilişkisinin 

kurulmasına yönelik bu iradç lx1yanı aynı :t.amanda sözl~tıael bir ilişkiırin kurulmasına 

yönelik ve kabul için bir süreyi de tazammun eden icaptır. Durut göre banka, yapmış 

olduğu beyamn lehtara ulaşması ile birlikte bedeti ifa borçlusu olacakm. Ancak, bankanın 

akitle bağhlığı ilk önce lehtann bildirimden haberdar olması ve buna makul bir süre içinde 
itiraz etmemesi ile gerçekleşecektir. Mevcut icabın geçerli bir sözleşınesel ru.,kiyi 
sonuçlayabilmesi için, lehtarm sarih veya zimni bir irade izhanna (kabulüne) ihtiyaç 

vardır. Dolayısıyla, amir veya teyit bankası ile lehtar arasında, havale hukukunda cari 

klasik kabul ilişkisinden farkh olarak ild tarafh bir hukuki işlem sözkonusudur. Lehtamı 

kabulü, ön~likle ~ açıldığmm bildiıilmesi veya teyidine lchlann mak.ul bir s\R 

içerisinde itiraz etmemesi veya ifaya ilişkin fiili bir işlemi (Realab:ept) şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Anılan bu nitelikler, bildirimin veya teyidin klasik kabul kavramından başlıca 

farldarmı oluşturur. 

J. Ödeme ilişkisinin hukuki niteliji, temel ve karşıhk ilişkilerinden bağımsız ve İsviçre-TDrl< 

hukuldannda po1'i1if dt17.enlemesi olmayan aıipik bir sözleşmedir (Innominatvertrag). 

içerikleri ulu.w hukuka göre belirlenen temel ve karşıhk ilişkilerinden farkh olarak, bu 

sözleşmenin içerili, ulusal hukuklardan çok akreditife ilişkin Birörnek Kurallara göre 

belirlenmektedir. Mevcut söıleşmesel ilişki BK. mad. 459 f. l hO.kmünde yer alan snurh 

soyutluk ilkesine ve BK. mad.17 de yer alan isbat soyutluğuna kıyasla, lcunwu nitelikte ve 
maddi anlamda bir soyuiluğu içeren lubhüdü içerir. Kaldı ki Borçlar Kanunun 17. 

maddesi ht\kmil emredici bit hul..-uk normu değildit. Taraflann maddede dnzenlenen isbat 

mü.ceı:retliğinden faıklı olarak, maddi anlamda tam bir soyutluAu içeren sözleşme şeklinde 

aksini kararlaştmnalar bir engel bulunmamaktadır. 

4. Bildhim veya teyitle bir.tikte lehtara .karşı doğan ~Qn içeriği ve özeDikleri 

akreditifin cayılabilir veya cayılamaz olarak açılmasına göre değişir. Caydamaz bir akredite 

banka lehtara karşı kemtJ. bir yOkOmliilük ftstlenir. Bunun anlamı yOkDm1tUf1ğO.n muayyen 

ohnası ve aynı ı.amanda bunun, ABK. mad. 48 dOmılenen devredilebilir akreditife öıgti 

htıktimler mahfuz kalmak kaydı ile, ancak işleme 1caDlan taraflann hepsinin ortak iradesi 

ile iptal edilebilmesi yahut değiştirilebihnesidir. Bu yükümlülük cayılabilir akreditifle aynca 

cayma şeklinde iradi in6sahi bir şarta daha bağlıdır. Cayma hakkı kurcd olarak sadece 

akreditif bankası veya muhabiri aracıhğı ve en geç ödeme nmamna kadar lımllamlabilecek 

ve konusu sadece akreditifin iptal edilmesi ya da şartlannm değiştirilmesi şeklinde 

olacaktır. 

5. Akreditif uygulamasmda işlemin kuruluş ve icrasına, hemen her zam.an ikametgahı 
lehtarm tllkesiıide bulunan ve muhabir banka şeklinde bir Ost kavramla ifade 

... -- - - ... ... ~-· - -· -·------·- ·-·- ·· ·· ----·· .... ----~ ... -··-· ._ ,,_ . . 
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edebil~ çeşitli bankalar da katıhr. Bwılann başhcalan, ihbar, ödeme veya teyit 

banb1amhr. 

il) İhbar bankuı ile lehtar arasında sözleşmeset bir ilişki yoktur. Akreditifin ihbm 

ay-ıldayua nitelikte: bir işlcmı olup, aynca muhabir banbmn akn:ditillmı sonmılulu obıwı 
sonucwm doğwma.z. DoJay.wyla, belgelerin bu bankaya ibrazı neticesinde ilgili süreler 

.korunmayacağı gıbi, akrediıiften doğan yilkQmlillillderde ifa edilmiş sayı1maz. Birörnek 

Kurallarda 7.madde hükmüyle ihbar bankasına, ihbarda bulmıduğu akrediıifin görünüş 

itı"bariyle gerçekliğini makul bir özenle inceleme yt\ldlmlt\lüğ(\ getiıilmiş1ir. Tatbikatında bu 

ytlldlmHllük, özeDikle akreditifin yanlış açılması halleri ile bağlantdı o1aralc uygulama alam 
buhnuştur 

IJ) Ödeme bankası ile lehtar arasmda da sözleşme ilişkim yoktur. İşleme ödeme banlwımn 

1catıkbğı dununda da am1 borylu akreditif bankasıdır. Ancak. ödeme bankası, ihbar banka

smdan farklı olarak, belgeleri tetkik ve neticede b~ kabulü veya reddi konusunda 

karar vmnek haUmı da haizdir. Banka bu yetkisini, dış ilişkide: akreditif ba.nb.sı adına ve 

hesabına direkt temsilci sıfatı ilci ~ııllanır. Dwıuıı ôııe.mıi sonucu; ödeme .bank.asma ibraz 

neticesinde sürelerin korunmasıdır. Ödeme banluw, bu sıfatı gereği akreditif meblajmı 

ödeme konusunda yetkili ve fakat bu anlamda doğrudan bir yt\ldlmlül'ük altında değildir. 

Dolayısıyla, akreditif leht~ karşılığın akreditif bankasmca temin edilmiş ohnasından 

harekede, bankadan akreditif meblağının ödenmesi veya poliçenin kabul yahut iştiramı 

talep etmek hakkı bulunmamaktadır. Ancak. bankamn kendisine tanınan bu yetkiyi 

kullanmak suretiyle lehtara ödemede bulunması halinde; bu tüm so.n.uçlan ile akreditif 
bankası ve amirini bağlayıcı ni~Jiklediı-. Akr~lilin ic..'t3811Ul ~ bankasının kalı1masi ile 

kural olarak ifa yeri kavramı değişmemeL.1e ve akreditif bankasının ikametgahı ifa yeri 
..rt...ı.:~ 1. . :det .ı.... ...._,,~ ııı.onııw a11.111. 

e) Teyit bankasının sonımJuluğu amir bankanuı sorumluluğuna ek ve fakat aynı .zamanda 

ondan bağmwız olan kesin bir taahhüddOr. Bımmı anlamı, her iki bankanın 

sorumlu1uğmıun kapsam ye şartlan itıbariyle aynı olduğudur. Ancak birbirinden bağımsız 

ohnak itfüariyle akreditif bankası, ikinci sırada ve ancak bedelin teyit bankasından tahsil 
edilememesi halinde takip edilebilecek1ir. Bankanın teyit sonmıluluğu belgelerin kabul ve 

tetkiki yanında, görevli bir baıılca yoksa aynı zaanıanda akreditif meb~ ödenmesini de 

kapsar. Ancak görevli bankanın olduğu dunımda ise, teyit bankasının son:ımhı1uğu garanti 

smumluluğuna dünütmek.~. Sont.Mf olarak teyidi aktediıifler~, aynca görevli banka 

bulunmuyorsa nihai ibraz ve ödeme yeri teyit bankasıdır. Döyle bir durumda belgeler 

akreditif banlcasma gönderilse bile teyit bankasına iade edilmek gerekir. Çünkü teyit ve 

amir bankalann sonımluluklannın kapsamı aynı olmayabilir. 
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6. Muhabir banka ile a1creditif bankası arasındaki ilişkinin, muhabir bankanın işleme 

katılmaW.1'i sıfatına bakıJnıabımı, BK. mad 386 vd.hükümlcmne tabidir. Ancak 

sö?.konusu vekalet akdi, DorçJar Kanmıu'nda düzenleme alanı bulan vekalet ilifkisine göre 

özellik arzeder. Vekalet sözleşmesinin in'ibdı ve şekli ve içeri#i ile ilgili bir tılam hususlar 

Birörnek Kurallarda dilzenlemniştir. Muhabir banka ile akreditif amiri arasında ise 

doğrudan sözleşmese! bir ilişki yoktur. 

11?. Te:bnidn tlJJ7dlbu:Jl blJlllmlbuk be'6elmn İIJ711Z1, incelmmesi. ve İln'a:m 

sonııçlan ile · /Jtlmınaine ballı sonmhır ince/ouniıtir. Bunlllra iJqkin vtll'dıfımıt. 

~ma so1111.fl"' bazrlan "'"'"""'· 

1. Belgelerin ibrazı borcu ile ibrau ilişkin riskler, belgeler bunlan kabule ye1ldli bankaya 

ulaş1mlıncaya kadar lehtar tızeıinde<tir. Ancak ibraz işlemi Oçilncil bir şalm tarafindan da 

yapdabilir. İbraz için OçüncO. şahsa verilen yedd aynca bir açıklamaya yer verihnemesi 

halinde, akreditif bedelinin tahsili yetkisini de tazamn11m etmez. Bu durumda tahsil 

yetkisinin aynca tevsiki zonmludur. Ancak belgeler bir banka tarafından ibraz ediliyorsa, 

uluslararctSı lcamül g~ bu banka doğrudan doğruya akIWilif meblağını lahsile ~ yelkili 

sayıhr. Ilize göre, böyle bir durumda da dopbilecek ih1ilaflann önlenmesi için aynca 
·tahsil yetkisinin aranması gerekir. 

İbra2.la birlikte şartlı akreditif alacaAızıda taliki şart gerçekleşir ve lehtann akreditif alacajı 
muacceliyet .ka7.aım. Bankanın, ibraz edilen bu belgeleri incelemeye ahn:ıyarak haksız yere 

doğrudan reddetmiş olmam, ödemenin talep edilmesi imkanım engellemeyecektir. Çlm1di 

bu hakkm doğumu, belgelerin kabulü değil ibralJ. şartına bağhdtr. Ancak ibraz edilen 

belgelerin karşılıimda ôdeminin yapılabihnesi, aynca bunJamı belge düz.enine ilişkin 

şardan taşımasına bağlıdır. Belgelerin yer ve mnamnda ve akreditif şartlan da yerine 

getirilmek suretiyle ibrazlanna rağmen, görevli banka tarafından haksız olarak incelemeye 

ahnmamalan dutum.unda khlar, münasip mehli mülQkiben ifayı \alq> ve ıeehhür sebebi 

ile 7.al'al' ziyan davası ikame edebilecektir. 

Bdgekrin lehtar veya yelkili U2nsil"isi larafmdan akredilifin geçerlik Büresi içeriırin~ ve 

yetkili bankaya ibrazı zonınludur. Ilelgelerin vadeden sonra ibraıı durumunda, red hakkı 

derhal ve gecikmeksmn ku1lanılmak. zonmdadır. Aksine dawamşla red hakkının sOresinde 

ku11anılmaması, belgelerin akreditif şartlarına uygunluğuna icazet an1ammı taşıyacaktır. 

İbraz st\resiııin mt\cbir sebeple geçirilmiş olması halinde, ek bir sdre, iyiniyet ilkesi gereği 

ve belirli şartlann varlığı halinde ta.mnmahdır 
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2. Belgelerin incelemnesi safhasım düzenleyen prensipler, aynı zamanda işleme taraf olan 

lehlann, mallann gönderilmesi ile buubm lemsil eden belgelerin hımrlamnası w ilmm 
borcunun esasJannı da tayin eder niteliktedir. Akreditifte belge dt1zcni ve belgelerin 

incelenmesi bazı şekli ve maddi temel prensiplere baAJıdır. 

il) Akreditifte beJge düzenini üç önemli şekli prens.ip belirler. Dunlardaıı ilki beJgelerin 

tamhğıdır. İJke gereği akreditifin bildirim ve/veya teyidinde öngôrOlen bilgi ve belgelerle, 

lehtar tarafindan ibraz edilen belgelerin sayısal balamdan uyum içinde olmalıdır. 

Bildirimde yer verilen bu açıklama belge düzeninin tamJığmm belirlenmesinde t.ek ôlçtı 

durumwıdadır. Dolayısıyla, bildirimde yer alan bu şartlan değiştiren veya c1c yQkOm 

geüren ve daha sonraki bir tarihte amir tarafindan verilen ta1imadar belgelerin tamlığmm 

tesbitinde gözönünc abnmaı.. İkincisi, belgelerin düzenliliğinin sadece dış görünüşleri 

itibariyle incelenmesidir. İncelcm.Wıin kapsamım, göze yaıpan, yani '1\-U~ lespili 

mOmL1\n eksiklik ve yanhşhldat oluşturur. Esasa mUteallik olan, etratlı bir inceleme ile 

belirlenebilecek eksiklik vetveya. yanbşhkJar, df1ı.enli1iiin diş g&ihlOş itibariyle tetkiki 
kapsamında dqlildir. Esasen dış görQnOş itı'bariyle dilzenli1iğin tespitinde yetki ve yonımmı 

sınırlan konustmda, "akreditif şartlanna sıkı sılaya bağhhltlc ilkesi" ve ABK. mad.15 de 

öngörOlen 19makul özenle tetkik" kavramma verilen anlam belirleyicidir. Belirtilen ilkelere 

ilave olarak iki yeni rJ/çfJ:ye daha yer verilmektedir. Hunlardan ilki, belgelerde mevcut 

resmi işaretlerin (mühür w.) değerlendirihnesinde, o dönemde ticari teamül gereği kut

la.mim işaretler esas ahıuıcak w yine bu diirw.mdo buoJara verilen anlam belirlcyi"i 
oJaçaktır, İkincisi; beJgelerde vaki eksiklik ve yaıılıfhldar makul bir özenle tetkike rajınen 

tespit edilemeyecek nitelikte ~ yani açık bir eksildik ve yanhşhk sôzkonusu değilse, 

bankanm tetkik yOkOmilne aykın dawamnış sayılmayacağıdır. Üçflncü olarak belgeler, 

akreditif şartlarına uygunluk yanında, kendi içlerinde uygunluk baJmnmdan incelenecek, 

çelişki tespit edilen noktada lcabu1 edilmeyeceklerdir. Belgeler arasında çelişki ohnaması 

kuralı öncelikle istenilen belgelerin ibraz edilmesi mecburiyetini doğurur. örneğin bu 

çerçevede maUann niteliğine ilişkin açı1dama1arm faturada kelimesi kelimesine yer alması 

g~kir. Falura dışındaki ~)g~lerin fal.urada olduğu şekliyle akreditif sarllanyla lam bir 

uyum içinde olmalan meCburiyeti yo~1ur. Du belgelerdeld. mal tanunlaması akrediıifteki 
tammlaıruıyla. çelişmeyecek bir biçimde genel ifadelerle yapılabilecektir. Sigorta belgeleri 

ve konişmentonmı arka sahifelerinde yer verilen genel işlem şartlan iset belgelerin şekil ve 

içerik itı'bariylc kontroHinde belirleyici değildirler. 

b) Belgelerin incelemnesi ve kabulOnde belirleycci olan maddi prensipleri de esas itibarıyla 

iki ba.,hk al1mda incelemek mihnk:Ondtlr. Öne/ilde akredi1ifte mala iliş1dn işlemlerlet 

belgeler Ozeri.ndeld işlemler birbirlerinden tamamen fark& ve ayn olupt farklı 

değerlendirihneleri gerekir. Prensip gereği banka, belgeleri tetkik safhasında temel işlemin 
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düzenli, iyi veya kötü ifa edilip edilmediği gı'bi hususları bu incelemenin kapsamına 

alamayacakbr. Dolayunyla, lmıel işlemin tam w düzenli bir f"kilde i~n ~ hususu, 

herhangi bir şekilde banlca nezdinde ispat edilmiş olsa da, banka akreditif şardanna uygun 

olmayan belgeleri kabul eımeyecektir. Bmımı tersi bir dwımıda, yani belgeler akreditif 

şardanna uygun olmakJa ~, herhangi bir şekilde belgelerhı konu teskil ettiği 

hususlann gerçek olmadddanmn ispatı da kablllil engeller nitelikte değildir. İkinci önemli 

prensip, akreditif şardanna sıkı sıkıya bağlıhk ilkesidir. ilkenin anlamJ; banlcamn belgeleri, 

akrediüf şart1anna lafzen bağb kalır biçimde, şekli olarak ve dış g~ (on face) 

itibariyle incelemesidir. 1lke gereği bankamn yorumlamak yada gcçer1ilildcrini 

~endiıme konusunda bit hak veya yelkiısi yuklut. Belgelerin in""kmmesinde aynca, 

belgelerin maddi içerikleri i1ibariyle doğrulukları araştmlmayacaktır. 

e) Belgelur banka larafmdan makul bit ö:tenle in""lenecckiir. Makul ö:ttmin ölçüsünü 

Dirömek Kmallar yanında TK.20t2 hükmt\ belirlemektedir. Ancak bunun anlamı, 

kesinlikle bankanın tetkik yüktiıniinün kapsamının uzmanlık ölç&ü ile belirlenmesi 

değildir. Zira bir belge umwıın görevi. sahtelik vb. humslan tespite kadar 

varabilmektedir. ABK. mad.13 de öngönllen maklll özenle tetkik yt\kamü ile, ABK. 
mad. 15 de yer verilen sorumsuzluk şartına ilişkin hOldlmlerin aynı alam düzenlemeleri 

sebebiyle, telifi mecburiyeti vardır. .Bizim vardığmnz sonuç, AHK. mad 13 hakmtlnOn. 

özellikle belgelerden açıkhJda anlaşılabilir yanhş1ıklarla ilgili o~ üzere, ABK. mad.15 

hühnüno tebddürn eUiğidir. 

d) Belgeleri kabulde yonun imkam ve takdir yetkisini esasen akreditif şardanna sıkı sılaya 

bağbhk ilk"8i oolirlur. İlke ö~ hukuk işlemlerinde hakinı objc:küf iyiniyet kurah ışığında 

uygulanacal1Jr. . Ancak, akreditif işJ.Cminde belirleyici olan, akrediıi:f şadanna sıkı sıkıya 

bağbhk olup; objeldif iyiniyet kur.ıllarma istisnaeıı başvunılmalıd.Jr. Dolayısıyla, MK. 

mad.2 htllanü ile akreditif şardanna sıkı sıkıya bağlı kalma prensibi arasında bir denge 

kurmak mecburiyeti vardlr. Banka ~ belgelerdeki noksanhklara ilişkin o~ bir 

uzmana ihtiyaç duymaksızm doğıu bir şekilde, itiraz ve defiden uzak olarak, aylanhğm 

önemsiz ve akreditif amiri için 2'Jll'3l'SlZ olduğuna karar verebiliyorsa, yonmı ve takdir 

hakkını kullanabilecektir. 

e).Kural olarak, belgelerin ibrazı tarihi aynı ı.amanda bunlann incelemnesine ilişkin 

sürenin son gününü de göstcınıemektedir. Belgeler, süresi içerisinde ibraz edilmiş ohnak 

kaydı ile, bunu takip edem 7 İtj gününü aşmamak ÜZerc1 incc:lcmebilecekti:r. V adedcm önce: 

ibraz ve neticede incelenerek btmlann kabul edilmesi dwumwıda, ödeme içinda aynca bir 

vade öngörühnüpse .kabulD mDteakıben bu vadenin beklenmesi zorunluluğu vardır. 

özellikle sözleşmede kararlaştınJan vadenin yahıiz borçlu de~ alacaklı lehine de olduğu 
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anlaşıhyorsa, borcun vadeden önce ibraz edilebilme imkammn zimnen lcaldmldığı 

söylcmebilir. · 

J) a) Akreditif şartlama uygun belgelerin ibrazı halinde, bbul ile birlikte akreditif 

mc:blağı lehfar.ı ödenc:cc:ktir. İncelc:me m:ticesinde n:ddc: .karar v«ildiği ıakdir<W, beJgela

red gerekçesi ile birlikte derlıal ve her halde belgelerin ahndıjı gO.nO izleyen yodinci işgnnO 

bitiminden geç olmamak iade edilmek gereldr. Bunun silresi içeri.sinde yap.alm.aması onay 

anlamım taşıyacaktır. Bankanın belgeler üzerinde hapis hakkım kuDamnak imkanı yoktur. 

Geçerli bir red i.'lemi ile birlikte, amir banka ve/veya varsa teyit bankası belgeleri gönderen 

bankanın elde ettiği rambursmam faizi ile birlikte bankadan geri istemek hakkmı haiz 

olacaktır. Ancak bu banka, teyit veya akreditif bankalanmn takdirini kabul etmeyerek geri 

ödeme yükümünü yerine getirmeyecek oluna, aksine bir anlaşma buhmmadJğı takdirde 

muhabir bankanın ikametgahı ülkesinde ve bu ülke kanunlaıma uygun olarak geri 

ödemenin dava veya taldp ile sağlanması gerekir. 

b) Belgelerin kabulü, fiili bit ira& izban olmayıp, hukuki bit işkm niıeliğindedir. 

Dolayısıyla dış görimt\şleri itı'baıiyle ve şeklen incelenen belgeler• ilk bakışta 

taıımamayacak eksiklik ve nok..41tfthk1ann sonradan tesbiti dunmılUlda söıkonusu kabulden 

hata ve bile htllcilmlerine binaen ve iptal sonucu döntllebilir. Ancak, bu incelemede 

eksildik tespit edilmekle birlikte; bunlar önemsiz ve kabuln engelleyecek nitelikte görOlıne

misse, daha sonraki bir aşamada bu ebildilderc dayanmak suretiyle kabulden dönülmesi 

iınkam yoktur. Aksi takdirde böyle bir imkanm bankaya tamnması, dOrOstlOk kurallanna 

aylan olarak bankarım kendi hatasma dayanması halini oluştururdu. öte yandan bankanm 

görünebilir yanhşhkJar ohm belge1eri kabulü, aynı zamanda buıdamı daha sonraki bir 

aşamada ileri sürillemey~ ilişkin bir feragati de ihtiva etmektedir. 

c) Kabuldcm dönmC'-k, yenilik doğuran bir işlmıdir. Bunun nc:ticesin<W, hc:r iki Caraf da, 

iptal hakkmm l'UIJ.aıuJm.asmd önceki · edimleri geri isteyebiJec;eldir. DeJgelerin 

.kabulOnden cayılması ve ödenen meblajm iadesinin talep edildiii durumlarda, batamn 

aynı :zamanda bankanın kusuruna dayanması halinde, bede~ bankaya iade edilecek, ancak 

bankada lehtann bunun neticesinde doğan zaranm tazminle sonunlu tutulabilecektir. 

Ancalc, bankanın batıya dOştOğO.nil lehtar biliyorsa veya bilinesi gerekiyorsa kendisine 

tazminat ödenmesi gerekmez. iade talebi esasen teyit veya amir banka tarafından 

kullamlacaktır. İşleme aynca ödeme bankasmm katılması halinde, iade talebi ödeme 

banlu\sı \ar.illndan da yapıbbilir. Çünkü banka lemsil y~lkiırinin sımrlanm aşmışbr ve aşlığı 

oranda da yetksiz temsil ht\1.1hnleri gereği bizzat sonımludur. Zira yetkinin aşılması 

halinde hak ve borçlar kural olarak ödeme bankam ilzerindedir. Bu bankanın iadeyi temin 

etmesi halinde aheditif bankasının ona karşı bir ittirdat talebi olabilir. Ancak bu, ilk 

ralept.en tamamen ayn niteliktedir. 
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ti) Ödenmesi ertelemniş ve kabulü öngören akrcdi1ifierde belgelerin kabulü ~ fakat 

ödem"11İn yapilmasmdan ön~ belge dü:lcmine aykınhk Wsbit edilmiş olsa bile, banka 

lehtann ödeme talebini reddedemez. ÇOnld>, burada belgelerin kabul edilmesi ile lehtann 

şarta bağlı talebi, vadeninin dışında harhangi bir şarta bağlı olmaksmn talep edilebilir 

nitelik kazanmaktadır. Böylece, bankanın bu anlamda bir talebi, belge düzeninin tartışmah 
olduğundan bahisle, red etmesi imkanı yoktur. Zira ödemnesi ertelenmiş akreditifin amacı 

belgelerin veya ilgili ma11ann banka veya amire vadeye kadar incelenmesini temin olmadlğt 

@lbi, aynca akreditif bedelinin ifası znmunda poliçenin kabul edilmesi ile birlikte kıymetli 
evrak hukukuna ö?.gii bir alacak doğmalrtadır. öte yandan, bu definin ileri sürübnesi, 

senedin iyiniyelli üçüncü kişiye lkvmlihneai durumunda :t.atm mümkün ohnayacakbr. 

Sonuy olarak, bu ödeme bir ihtiyati tedbir kararı ite engellenemediği st\rece banka ödeme 
yapm:ık zorundadır. Ancak leht.arm talebinin hakkın k.ôtiiye ku11am1masmı oluşturması ve 

bunun likit delillerle isbat edilmiş olmam hali buna istisna teşkil eder. 

4. Eksik belgelerin ibraz. edilmesi ve bu eksiklerin zamanında tespit edihnesi durumunda, 

bunlann reddi yerine~ uygulamada kabule matuf geçici çözOmlere gidilmektedir. Bu 

çözOm imkanlanından ilki, belgelerin gecikerek ulaşmasından doğan zararlan karşılamak 

veya belgelerde va.ki eksildik ve ddzensizliklere ilişkin olarak bir banka garantisi teminidir. 
öncelikle böyle bir garantinin kabulil bankanın ihtiyanndadır. Ancak, banka, böyle bir 

~enin akreditif amiri açısından doğurabileceği anJarm tayin edebilecek durumda 

dc:ğilse, bu garantiyi bbul c:tmcmıelidir. Bu konuda ikinci imkan çekince ile ödemedir. 

Bu durumda, belgelerdeki eksildik ve hatalar önemsiz gôrOlmekte ve bundan harekede; 

muayyen bir tahbittle infisahi şarta baih olarak ödeme yapılmaktadır. Böyle bir ödeme 

esasen muhabir banka ile lehtar arasındaki sarih wya zunıll bir söıleşme neticesinde 

gerçeldeşürilir. Taraflar arasındaki ilişkinin bir kredi sözleşmesi ve ödenen bedelin, 

bankanın Iehtara sağladığı bir kredi olarak değerlendirilmesi gerekir. Üçüncü imkan 

inkasso (ahzu kahz) 4kmidir. Hu işlemde eksik veya hatah belgeler redde rağmen lehtar· 

la yapılan vekalet sözleşmesi uyarınca akreditif bankası veya amirine u1aştamak üzere 

ahnm.aJdadır. Anca1', l~llar bu anlaşr.iıayJa mc:blağı bankadan din7kt Udep konusunda bir 

yetki elde etmiş dejildir. ' Du talep, ancak işlemin başarı ile neticelenmesi dmumu.nda 

yapabilecektir. ZoıımJu oJmamalda birlikte, bankanın lehtara avans temin etmesi de her 

zaman için m1mıldlndiir. Bu takdirde mevcut kredi teminine ilişkin teminatı ise, inkasso 

işlemine tabi tutulan dokümanlar oıu.,turmaktadır. 

S. Kabulü müteakı'ben akreditif bedelinin ödenmesi; nakit wya kıymetli evrakın kabult1 ve 

i.,ıiraı yollarından biri ile ve görtU.düğtlnde veya ertelenmiş bir vadede yapılacakbr. İfanın 
konusu havale ilişkisinde olduğu şekli ile nakit veya diğer misli şeylerin mülkiyetinin devri 

ile sııurhdJr. Dolayısıyla ayni haklar öncelikte bu kapsamın dışındadır. 
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a) Nakden ifa, akreditif işleminde temel ödeme biçimidir. Buna göre ödeme beJgeterin 

ibrazı kaqıhğmda ve ka.rşıhkh, akn:dilif prtuıda yer wrilen birim üzerinden ve nakit 

olarak gerçekleşürilir. Nakdi ödeme sadece parayla yapılan ödeme olarak ~dır. 

Ödeme amacıyla Jehtara bir çekin verilmiş olması veya tara.flar aramıdaki genel bir cari 

hesap söıleşmes.ine binaen bedelin banka tara:findan aJacakh hesaba geçirihnesi şeklinde 

kaydi işleminin de bu kapsamda değerlendiıiJmesi gerekir. 

Ödeme ilişkisinin taraflan aym 2.amanda bir nakit ödeme anlaşması olan akreditifin, temel 
ilişkinin taraftan a.çı11mdan mım.en içerdiği kabul takas yasağı kurahmn kapSammda 
değildir. LehQım bedel Dzerinde serbestçe tasamıf etmesi gerektiği kur• sadece lehtar

akrediıif amiri ilişkisi ile a1aka1ı bulumnaktadır. Kaldı ki aksine bir söı.leşmenin 

bulumnadığı duıumda veya cari hesap sözleşmesinin varlığı halinde asıl olan takas 

~~bilirliklir. Dolayısıyla, lakaa yasağının isliımai hallerle smıdı l.ululınası wya bu konuda 

açık bir sözleşmesel şamn aramnası gerekir. Aslında akreditif ve teyit b~ 

akreditif alacaktan ile kendi şahsi a1acak1armı takas edip edemiyecekleri sorusuna, özellikle 

bir takım hususlar ayırdedilerek cevap verihnelidir. öncelikle işleme katılan bankanın SJfatı 

ihbar veya ödeme bank.ası ise, bu zaten bu bankaların takas imkamndan 

sözedilemeyecektir. ÇOnldl bu takdirde BK. mad. 123/1 anlamında tevdi edilen bir para 
sözkonusudur. Aynca lehtarm akreditif bankasını akreditifin devri veya su1 sırta akreditif 

·açmak üzere yetkilendirmesi durumunda da bir takas yasağı söz.konumdur. Aym şekilde 

'"t-ıkva dc:vredilc:bilir bir akreditilln '"''Jhıuş olması halinde: ise:, mımi bir ıa1urs ya.sağırım 

varlığı kabul edilmelidir. Ancak bankanın, lehtara bir ihtirazi .kayıtla ödeme yapması aynı 

:r.anwıda bir ödilnç işlemidir. Neticede ilıtira2i kaydın akreditif amirince kabul edihnesi 

durumunda banka akreditif bedelini ödünç alacağı ile takas edebilmelidir. N"ıtekim 

tatbikatta akredi1if i'lemi ile ilgili olarak bankanın avans temin e1mesi durumunda, takas 

imkanı genel kabul edilen bir görOştO.r 

b) Kabuttı öngören ve muhatabı akrediUf ve/veya teyit bankaları olan bir akreditifle, 

banka, akreditif şart1anna uygun belgelerle birlikte kendi t\zerine, bizı.at lehtar veya 

iiçtmcft bir şahıs tarafından çekilen vadeli poliçeyi kabul etmek ve vadesinde ödemeyi 

yüklenmektedir. Kabul akreditttlerinde poliçenin akreditif bankası yerine, akreditif amiri 
veya diğer üçüncü bir şahıs (bir diğer banka) W.erinc çekildiği durumlarda, muhalap 

olarak gösterilen tarafından bunların kabul edilmemem halinde kabul, kabul edilip de 

ödenmeme halinde, ödeme akreditif ve/veya teyit bankalannca. taahhilt edilmektedir. 

Böylece aynı ı.aman lehtara karşı üçüncü şahısların fiili taahhöt edilmektedir. Bu takdirde 

bankanın hukuki sonunluluğu, muhatap değil, garan1i eden sıfatıyladır. Ödeme her iki 

halde de akreditif şartlan yanında kambiyo hukukuna tabidir. 
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c) Akreditif şartında poliçenin iş1iraya abnması veya ciro yoluyla gelen senedin kabulü 

yoluyla bir ödemenin öngörüldüğünde, senel lehtar larafmdan, akreditif amiri yahut 

akreditif bankasınca gösterilen diğer ilçOncü bir şahıs ilzeıine çekihnektedir. İşıira 

akreditfinde, akreditif b.mbsı veya teyit bankası, g6ı1lldi1ğibıde veya görOldOAQnden 

muayyen müddet sonra vadede ödenecek bir poliçenin -keşidecilkeşidecileri ve/veya 

iyiniyet sahibi hamillerine rOcu haklan ohnaksızm- sa1nı ahnmasım. sağlamayı ve satın 

a1uunadığı takdirde ödemesini müteselsilen taahhiit etmektedir. Ancak, kabul 

akreditifinden faddı olarak, burada poliçeyi ödeyecek olan, bu bankalar dışmdaki bir 

bankadır. Burada sözkonusu rücu edilemez kay~ esas itibariyle kambiyo hukuku 

hükümleri g~ği yazümamııt sayıhr(TK. mad.591 ). Ancak khlaım, Borçlar Hukukundan 

doğan ve keşideci sorumluğundan muaf bulunduğuna dair talep hakkı, g~ 

kotUlrulktadtr. ÇOnkü k.abiyo huklıkuna baih rücu hakkı ile dokiınımılam bağlı olarak 

lmllanılan rücu hakkı birbirinden bağmısızdır. Aynca rücu ya.uğı sadece amir ve teyit 

bankası içindir. 

dJ Ödenmesi ertelenmiş akrcdittt: esası itıbariyle bir ödeme biçimi değildir. Ödeme burada 

da nakit,, poliçenin kabulü veya iştiraı yollanndan biri ile ve ertelenmiş vade de 

gerçekleştirilir. Ancak, nonnal bir akreditiften farkh olarak belgelerin vadesinde ibrazı, 

ancak ôdemenin daha sonraki bir tarihte yapıhnası kurah geçerlidir. Ancak, ertelenmiş 

vadeye rağmen banka açısından önceden ifa edilebilir bir borç sözkonusudw'. Aynca, 

"Excqnio do1i" varsayımı da bu noldada öncedc:rw ifaya mge:I değildir. Bizct göre: bwada 

iki hususun ayırdedihnesi gerekir. Lehtann talebinin bir hakkın kötOye .kullanılma.sı halini 

oluşturduju husmu iskonto işleminden önce likit dehllerle sabit bulunmakta ise iskonto 

işlemi yapılamıyacaktır. Eğer baldan köUiye kullamlmasi hali iskonto işleminden sonra ve 

fakat vadeden önce isbat edilecek olursa bankamn m.asraflan istemesi ve iade talebinde 

bulunmasına engel bulunmamaktadır. 

Vadeden önce gerçekleştirilen ifanın niteliği ve sonuçlanmn belirlemnesinde global bir ri

ziko havalesi yerine, işleme 1catılan bankaların sıfa1ıve taraflar arasındaki ilişkilerin hukuki 

niteliklerinin göz öntıne alınması gerekir. Şayet ihbar yahut ödeme bankası aynca bir 

yetkilendirme ohnadan iskonto yahut ödeme yapmışsa, lehtada, riıikosu ve diğer sonuçlan 

kendi rwmnde ol.an bir~ ilişkisi iyine ginnif demeklir. Teyid bankası sıfalı ohnayan 

muhabir bankanin ifada bulunabilmeli. ve lehtaıın bu ifayı talep edebilmesi açikça 

bankanın buna yetkilendirilmesi şm:tmıı bağlıdır. Ancak, teyid bankasının borcu bağımsız 

olup, aksi açık bir anlaşma ile yasaklaıımamış ohnak kaydı ile ifa etmek yetkisini de haiz 

bulunmaktadır. 
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V. "İfa Engelleri" bllfbluıı tııpy1111 /Jqinci l>IJ/JlmıJe vtll'dzlına;t aomu;lan f/Jyk 

iJzdleye/Jiliri:. 

1. Bankanın ödeme w/\ıeya teyit açıkJaması ile ilgili sözleşmelerden bağımsız ve belirli bir 

liple ıammJarwnayan soyut bir sözleşm~l ilişki kurulmaktadır. Sözkoousu soyut ve: 

~ ilişkinin bir sonucu olarak genel akreditif ilifkisi içerisinde diğer iliş.kilerden 

doğan defi ve .ibrazJamı sımrlandmlması gere.kir. Akreditif ilişlcisinin soyutluğunu ve bu 

kapsamda defilerin sımrlandm1masın hukuki dayanaklan Birörnek KW'allann 3 ve 4. 

maddeleri, çok taraftı ilişkiler bntonü olan akrediüfte akitlerin ırisbiliği. premibi ve pozi1if 

bir metin olarak BK. mad. 459/ f.1 hükmtidiir. 

2. Akreditif ilişkitJinde defileri ileri st1rülmesi caiz olan defi ve itirazlar ve ileri sftrOlmesi 

caiz olmayan defiler olarak ikiye ayımı.aktayız. 

il) Hakkın kötfıye lmllanıldtğı defi dışında .ileri sfu1llmesi caiz olan defilerin ba.,hcalanm, 

banka ile lehtar arasındaki ödeme ilişkisinden kaynak1anan defi ve itirular oluşturur. 

Hunlan kısaca geçerlilik defileri, içerik defi1eıi ve doğrudan doğruya defiler olarak 

gruplandırabiliriz. Akredmf açıldığmm bildirilmesi veya teyitle birlikte taraflar arasında 

M>zlqm~l bir ilişki kurulduğundan, bu ilişkiyi k.uran irade beyamn yokluğu veya bu1lanı 

sonucunu doğuran h\l&U&lar, ödeme ilişkisinin kanuna veya ahlaka aylanhk teşkil etmesi 

önemli geçerlik itirnlandır. Ödeme ilişkmnin bir başka Olke hukukuruı tabi olduğu 

noktada, yabancı mevzuata aylanhğın doğrudan veya ahlaka aykınbk kapsamında 

geçersi.zliğinin ileri stbillebilmesi için uluslararası bir değerin ihlal edilmiş oJması veya 

mevzuatına ay.kınlık teşkil eden ülkenin ekonomisinin bu çerçevede kan kaybediyor olması 

gerekir. Aynı şekilde bu ilişkinin kurulmasında lehtarm hilesinin bulunması veya hatamn 

varlığı da geçerlilc defileri .kapsamında sayılabilir. Burada önemli olan husm hata veya 

ilınıha ilişkin Ul18wiaım doğrudan doğruya ödmıe ilişkisinin kwulması ile .ilgili ohrumdır. 

Ancak hileyi oluşturan unswtmn doğrudan veya dolaylı olarak temel veya karşıhk 

.ilişkisine daşamnasmmda ba21 şartbr.la ve istisnaen ödeme ilişkisi bağ1ammda defi olarak 

ileri sürlllmesi milmkOndür. 

Banka ile lehtar arasm<b.ki sözleşmede yer aJmı .kayıt ve şartlar bir bütün olarak 

içerik defilerini belirler. Tarafların, sözleşme serbestisi ilkesi gereği sözleşmeye 

koyduktan bir klozla doğrudan doğruya temel ilişki ile bağlantı kurmaları, ödeme 

vaadi veya teyidi diğer atipik şartlara bağlı tutmak suretiyle içerik defilerinin 

kapsamını genişletmeleri mtım.ktindl\r. Konulması caiz olan bu tfır kayıtlar kural 

olarak ödeme ilişkisinin akreditif olarak nitelendirmesini engeller nitelikte değildir. 

Ancak böyle kluzlara yer verildiği durumlan\a aluedilifin diğct ~ö·ı.le~melerdtm 

bağımsız olduğu ilkesinin göz önünde bulundurulinası, mevcut klozun dar ve lafıi 
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yoruma tabi tutulması ve aynca genel atıf yerine açık ve muayyen atıfların esas 

alınması gerekir. 

Doğrudan doğruya defiler de, caiz olan defiler kapsamındadır. Kavramla 

kasdedilen sadc:ce banka ile: lehtar arasındaki akreditif veya diğer iliş.kilerden 

kaynaklanan, ancak akreditif talebi ile ilgili olarak ve Jehtara karşı doğrudan 

.kull.anıbbilece.k defilerdir. Bu tür defilerin ayıncı özelliği, daha çok akreditif 

ilişkisi dışındaki sebeplerden doğması fakat akreditif ilişkisinde lehtann bedeli 

ödeme talebine karşı def'i olarak ileri süıillebilmelerinde gözt\kmektedir. Bunlann 

başlıcaları; tecil, zamanaşımı, yenileme, ibra, hapis hakkı veya rehin yahut cari 

hesap sözleşmesinin bulunmasıdır. 

/J) Temel veya karşılık ilişkisinden yahut her iki ilişkiden kaynaklanan eksiklik ve 

yanlışh.klann defi veya itiraz olarak ileri sürülmesi caiz değildir. Bu ilişkilerin 

münferiden veya birlilcte yolduğu veya iptal edilebilir olması, sonuçlannı sadece ta

rallar arasında doğuracaktır. Burada en önc:mli sorunu, böyle bir yokluk veya iptal 

edilebilirlik durumunda sebepsiz zenginleşme hükDmlerinden har~ketle ödenen 

meblağın iadesi talebinin kimin tarafından kullanılacağı oluşturur. Banbnın böyle 

bir durumda lehtara karşı doğrudan bir talepte bulunmak hakkı yoktur. Bankanın 

bu anlamda bir talebinin muhatabı lehtar olmayıp, doğrudan doğruya akreditif 

amiri veya diğer bankadır. Banka yapmış olduğu bu ödemeyle akreditif amirini 

lehtara karşı olan borcundan kurtarmakta ve bununla liK. mad.61 de yer verilen 

sebebsiz zenginleşmenin iadesine ilişkin şartlar akreditif amirine karşı gerçekleşmiş 

bulunmakladır. Temel ilişkiden doğan derilerin ileri sürülmesinin lck islisnuını 

lehtann talebinin hakkın kött\ye kullanılması hali, diğer bir ifadeyle bedeli temin 

zımnında iehtann açıkça hile yaptığının isbatlaııması oluşturmaktadır. 

Dağımsızhk ilkesi gere~ temel ilişkiden doğan defilerin sınırlandınlmaaı prensibi 

aynı zamanda temel ilişkisinden doğan hakların, akreditif amiri tarafından, 

bankaya, taleplerinin te~ sağlama veya sebepsiz z~nginleşme hilldlmlerine bi

naen iade t.alebinde bulunmak imkanının verilmesi amacıyla BK. mad.162-17 4 

hükümleri gereği devredilmesi yasağını da kapsamaktadır. 

J. Akreditif işlemindeki soyutluk ilcesine rağmen lehtamı talebi bir hakkın kötnye 

kullambnası halini oluştun:ıyorsa, iddiarmı dayanağmı temel veya karşılık ilişkisinden 

kaynaklanan bir sebepte olsa am1an husus lebtamı ödeme talebine karşı bir defi olarak 

ileri sürülecektir. 
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a) Genel olarak haldan kötüye kullanıJrnası ve özel olarak da ak:reditifte haldan kötüye 

kullamlmasnun sunrlan belirli ohna<hğmdan, hangi halde hakkın kötüye kullamldığı 

oJgusumm bulunduğunwı muayyen şartlara bağJanması gerekir. Dizim bu konuda tespit 

ettiğimiz kısta.9lar şu şekildedir: IDıklan kötüye kullamlması oJgusu tespit edilir.ken haksız, 

bir hakka dayanmayan taleple, hakkın kötüye kullamlmasmın kesinlikle aym!edilmesi 

gerekir. Özellikle akreditifle ilgili olarak temel ilişki.mdeld bir eksiklik yah\ıt t.emel 

ilişkisindeki edime ilişkin ihtilaf dolayısıyla haksız olduğu iddia edilen bir talep, çoğu 

?.aıtıan hakkın kötrıye ku11amlması an1amuıa gelmeyecektir. Hakkın kôtnye 

kullanılmasından sözedebilmek için lehtann talebinin açıkça dürüstlük kuralına aylan 

olması, hakkın amaca aylun kullanılması, ıalebin ~ıkça hileli bir işkmi veya a\/ıkva :t.arara 

uğratma kasdım içermesi gerekir. İkincisi, talebin bu niteliğinin, hul.."Uki anlamda açık 

olması ve banka taraiindan aşık.ar biçimde görülebilmesi gerekir. Buradaki açıklıktan kasıt, 

işlemin haksızlığı konusunda ilk görl\nilşte kesin bir yargtya vanlabilmesidir. Bu noktada 

önemli bir ölçO, bankahrın yargı merciileri olmadığı ve ibraz edilen belgelerle ilgili olarak 

veya belge dışındaki bilgi ve belgelerle ilgili olarak aynca bir yorwn ve değerlendiıme 

yapamayacağıdır. Haldan kötüye kulJamJmasııun defi olarak ileri silrOlebilmesinde ııçanca 

kıstas, bu husustm .likit delillere dayanmasıdır. Likit delillerle ispat sadece banka ile amir 

arlfbmdaki ilişkide rücu/iade davasının bir şartı dc:ğiJ, şc:lJcm akn1dilif şarlmı yerine gt:lİrcm 

bir leht.ara karşı Ostlenilen soyut ödeme yOkömtınOn bağımsız niteliğini kaldıran bu defiye 

imkan veren bir unsurdur. 

/>) Likit delil pozitif hukuJı.1a düzenlenıniş veya tamınlammf bir kavram değildir. Diz.e göre 

likit delil, lehıann talebinin dürüstlük kW'alm.a uymadıAmı ve b:ıksızbğmı, talep hakkının 

amaca aykm kullanıl~ hileli bir işleme dayandığım ilk bakışta ve açıkça ortaya koyan 

ve bu konuda karar vennek için bankanın ibraz edilen belgeler dışında aynca bir 

değerlendiıme ve yoruma ihtiyaç duymadığı ya2'Jlı ispat vasıtalarıdır. Buna göre, eğer ibraz 

edilen belgeler lehtann talebinin hileli bir işleme dayandığım, amaca aykırı kullanıldığını 

açık ve kesin bir biçimde ortaya koyuyorsa banka ödemeyi reddedecektir. Dolayısıyla 

ihliyali ledbir karan vmilirken aranan inandırıcı delillerle hakika!e yakın güslemıe 

ödemenin reddi için yeterli değildir. Esasen likit delil kapsamında ibraz edilen deliUerin 

değerlendirilmesinde ötç\l, ibraz edil.en delillerin lwkkm k.ötiiye kullanılmam. halini 
inandmcı, açık ve kesin biçimde yansıtıyor ohnası<hr. Eğer mevcut delillerle sonuca 

vamıak mahkeme prosedih'ü anlamında bir delil tespitini gerektiriyor ve/veya yonunu 

zorwıu kılıyorsa yahut çeliş.kili deliller sözkonsu ise bwıun aydınlatılacağı yer banka ile 

lehtar arasında.ki iliş.kide &!eme aşaması değil akrediti amiri ile lehtar arasındaki ilişki veya 

bankalar arasındaki ilişki temelinde düşünühnesi gere.kir. 
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c) Likit ispat vasıtalarmı; kesinleşmiş mahkeme ve hakem kararlan, ikrar, resmi 

ırutkamlarca onaylanan belgeler ve bunun dııpndaki belg"lm- olarak sımllandırabiliriz: Bu 

çerçevede likit delil yazılı belgeler inhisar etmekte olup şahit beyanı ve yemin bu kaps.amm 

dışındadır. Kesinleşmiş mahkeme ve hakem karan deınin likit olması şaıtmı öncelikle 
yerine getirir. Ancak ten1iz edilmese veya ortada usulen kesin bir karar olmasa da bir 

mahkeme veya hakem karaımm "hukuki açıdan aşık.ar olma" ve "likit ispat" şartını yerine 

gefumesi mDmldlndiir. Bu konuda iki ayn mahkeme varsa, işlemde yetkili ülke 
mahkemesi karanna öncelik verilecektir. Aynca döner akreditifte bir akreditif için verilen 
karar müteakip akrediUfteri kapsamayacaktır. 1btiyati tedbir kararlan tek başına likit delil 

değildir. Ancak bu lespil illliyali ledbir karannm dayandığı dehllcrin likil d~lil kapsammda 

değerlendirilmesine engel değildir. Likit delillerin en önemli kategorisini tasdikli ve onayh 

resmi belgelerle resmi niteliği olmayan bir kurum, kuruluş ve kişi elinden çıkan veya bizzat 

akreditifin taraflannca düzenlenen belgeler oluşturur. Burada önemli bir husus tasdik ve 
onayın bir belgeye tek başına likit delil özelliğini venneyeceği.dir. Resmi bir makamdan 

veya resmi ohnamakla bir.likte işlevi kabul gören bir .kuruluştan çıkan belgeler, sadece bir 

tarafuı veya taratlann subjektif iddia ve değerlendirmelerini yansı1Iyorsa likit delil 
kapsamında mütalaa edilemez. 

ti) Hakkın kötüye kullamlması definin ve buna ilişkin şartların en geç akredmf vadesinin 
·sonu ve ödemenin yapılmasma kadar banka nezdinde açıkhğa kavuşturulması gere.kir. 
Likit kanıllarm ibramun ertelcmrnc:si veya bir vakumm ayıklığa bvuyturlumasına 

bağlanması imkanı yoktur. 

e) Lt:hıarın ıaldnnin dürüsllük kuralına aykınhk oluşWrınabı durwnunda bankanın 

ödemeyi reddetmek konusunda bak ve yQldlm1ütüğO vardır. YOkihnOlOk, amir ile banka 

veya bankalar arasındaki sö.zleşmesel ilişkiden doğar. Fakat aym z.amanda banka ile lehtar 

arasında akreditifin açilması ve/veya teyidi neticesinde temel ve karşılık ilişkilerinden 

bağımsız sözleşınesel bir ilişki kuruhnaktadır. B\ma bağlı olarak da taraftar hak ve 
yü1dimlülillder nstlenmektedir. Dolayısıyla amirin talimatlarla bu ilişkiye doğrudan 

mödahele etmesi. örneğin lehtam talebinin dnrnstınk kuralına ayları olduğundan bahisle 
ödemeyi engellemesine imkan yoktur. Hakkın kötüye kullamldlğı definin ileri 

sürülebilmesi için bunun hukuken aşık.ar ve aynca likit. olarak ispal edilmiş olması geRkir. 

J 1' emel ve k.arşıhk ilişkilerinde vaki bir eksiklikten hareketle, bankanın ödediği meblağın 
~ini ldılardan sebebsiz zenginleşme hükümlerine binam talep elmek. hakkı yoklur. 

Ayın şekilde her ild ilişkinin birlik1e yolduğu durumunda da banka açısından ancak çift 

aşaı:na1ı bit talep sözkonusu olup, doğrudan doğtuya lehtardan iade talebinde .bulunması 

sözkonusu değildir. Bwıa ~ lehtaım talebinin hakkın kötüye kullanılması halini 

oluşturduğlmtm tesbit edilinesi dlmmum~ bankanın doğrudan doğruya lehtardan iade 
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talebi haldarun bulwıduğunun kabulü gerekir. Bankamn bu halde iade talebinde 

bulunabilm~ aynca bllfb bir şarla bağlı değildir. Özellikle, bankaya ödeme yapmasını 

yasaklayan bir ihtiyati tedbir karannmn varlığı, bundan bankanın haberdar edilmesi veya 

bedelin bankadan talep edilmesi şarD da aranmaz. Haldan kötOye ku1Janılmasının lehtara 

karşı defi olarak ileri sQrQJmesi, aynca bunwı bir ihtiyati tedbirle karara bağlanmış ohnası 
şartına hağh değildir. 

Jl'J. Tezinlivk illliyatJ Juıdz ve iJllJ.yati lellbir- ıeldblde geçki Jıukııld Jümaye tdbirleri 

iü ilgili olarak vartfılımı:. sonaçl.ar lasaea 111afulald ıekillktir. 

Akreditif amiri temel ilişkiden kaynaklanan çeşitti sebeplere binaen akreditif lebtannm hak 

sahıbi olmadığı ve akreditif bedelinin kendisine ödenmemesi gerektiğini düşünebilecektir. 

İşte bu noktada ödenen akreditif meblağmm iadesinin daha sonraki bir aşamada dava yolu 

ile takibi yerine, bedelin önceden lehtara ödenmesinin geçici hukuki himaye tedbirleri ile 

engellenmesi önem arzeder. Ancak akreditifin bir ö7.ellikli bir ödeme usu1tı olması ve 

hukuki niteliğinden bareke11e kısaca şu gerekçelerle geçici hukuki him8ye tedbirlerinin 

g~ uhnadlğ'ı wya en azından sımrlandmbnası gereği ifı'® ~k.\ed\T. Bunlardan ilki 
akreditif taabh\\d\\n\\n soyut olduğu ve temel ve katşıhk ilişkisinden kaynaklanan bir 

sebepten hareketle ve geçici hukuki himaye tedbiri ile bunun kaldtnlamayacağı, ikincisi 

hakkın köttiye kullanıJdığmm hukuken aşikar olmadığı ve likit delillerle ispat edilemediği 

bir noktada akreditifin ödeme fonbiyonuntm kaldtnhnası imkanın olmadığı ve en 

önemlisi, akreditif sözleşmesinin temelini ve karekteristiğini Roma hukukundan gelen 

"pactum de non petondo" (önce &le, SOl1fa dava et) ilkesinin belirlediAi, dolayısıyla bu 

anlaşmaya ay.lan davramlrnam ve ödemenin geçici hukuki himaye tedbiri ile 

engdlcmrm:sinin ~ daınuılf oJacağı ve: geçeri ohrıa.rrum gerektiği , ~n oJarakta 

bankaya ödemenin yasaldanması biçimindeki bir tedbir talebinin, bankanın temel ilişkiye 

yabancı olması do.lay:lsıyJa maddi hukuk temelinin bulumnadJğ ve aynca bir zarar 

doğmayacağı iddialan obqtuımaktadır 

Bu çerçevede.ki iddialada ilgili olarak genel değerlendirmemiz ana başlıklar i1ı1>ariyle 

şöyledir: öncelikle, üçüncü şah1slamı alacaldan sözk.onusu yasak kapsamı dışındadır. 

Akredittf amirinin lehtardan ihtilaf konusu akreditif dışında.ki bir sebepten kaynaklanan 

alacağı varsa, amir bu tilr alacaldan bakımmdan ilçilnctl kişi dwııtnlUldadır. Aynca "önce 
öde sonra dava et" şeklinde ö7.etlenen prensip ve ihtiyati tedbir yohma gidilmesinin 

çelişkili davranış oluşturacağı yönünde.ki bir değerlendirme hukuki himaye tedbirlelini 

engeller nitelikle değildir. Öncelikle bir kimse ilm® doğacak alacak ve haklan 

bakımından hukuki himaye tedbirlerinden vazgeçemez. Du .MK. mad. 23 hOkmiine 
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aykınhk oluşturur. Daha da önemlisi, lehtann talebinin haklan kötüye kuD.amlması halini 

oluşturması, hileli bir Jav:ramşuun bulunması v" bu.mm hukuken &l\'ık w likiı olarak ispat 

edilmiş buluzıdu8u noktada soyuduk .ilkesi kalkar. Du no11ada yasakJamayı konu edinen 

genel bir pactwndan söz eımek im1uını yoktur. 

Bil defa~ lı•eluiü iltliyd lıaeiz ve tdbir kDIUISIUlllil v•dılanıı 

SOIUlÇÜln flJyle ifade eddJiliıiz.· 

1. İhtiyati hacizle iJgili vardığımız sonuçlar şöyledir. 

a) Akreditif amirinin ihtiyati hacit: yolunu seçmesi durumunda, sarih ya da mnni, 

lehtann talebinin geçerliliğini tartışma konusu yapmaması, özellikle bu talebin 

hakkın kötüye kullanılması halini oluşturduğunu ileri sürmemesi gere.kir. Eğer temel 

ilişkiden hareketle lehtann talep hakkının olmadığı, dolayısıyla bankanın bir 

ödemede bulunmaması gerektiğini iddi~ ediyorsa tedbir talep edilmelidir. Çünkü, 

talebin hakkın kötüye kullanılması halini oluşturması durumunda, hukuken akdi bir 

ilişki mevcut olmadığı gibi, vadesi gelmiş bir para alacağındanda sôzedilemez. 

Dolayısıyla temel ilişkiden doğan bir alacak hakkı ve buna bağlı olarak da ihtiyati 

haciz sebebi bulunmamakladır. Kaldı ki, ih\iyaıi hacze karar verecek mahkemenin 

bunu tartışması da mt\mkfu\ değildir. nu avüdamalar ıtığında, lehtann talebinin 

hakkın köt\\ye kullanılması olarak nitelendirildiği durumda ihtiyati haciz değil., 

ancak ihtiyati tedbir sözkonusu olabilir ve önerilmektedir. Ancak bunun anlamı, 

akreditif amiri açısından haciz imkanın tümüyle kapatılması değildir. öncelikle 

akrededitif amiri temel iliş.kiden doğmayan alacaktan bakımından lehtara karşı 

ilçüncd kişi durumundadır. Bunun yanında temel ilişki ve neticede lehtann talep 

hakkının tartışma konsu yapılmadığı durumlarda, aynı şekilde temel ilişkiden doğan 

hc:rhangi bir alac:ak hakkının güvence altına alınması amacıyla lehtann herhangi bir 

malvarbğı değerinin ve bu arada akreditif alacağı ha.kkıııın ihtiyaten haczinde 

hukuki olarak bir engel bulunmamaktadır. 

/J) GeneJ oJarak akrediıifin kendisi ihtiyati hacze konu bir i11:isadi değer değildir. ÇOııkU 
akreditifin kendisi .kı}nıetli evrak olıruıyıp, bir ödeme usulüdür. Ancak akreditife konu 

beJgeler haczedilebilir. Fakat hacze konu be]geler sadece kıymetli evrak karekterini haiz 

olanlardır. Ancak belgelerin haczinin değişik safiıalarda incelenmesi gerekir. öncelikle, 

kıymetli evrak niteliği bulunan belgeler eğer lehtaım tasamıfwıda ise veya bankaya ibraz 

edilmekle birlikte hentiz kabul edihnemişlerse. lehtann bir borcu dolayısıyla 

haczedilebilecek.tir. Ancak belgeler · banka tarafından kabul edildikten sonda 

ba~zedilebilirlik konuaunda hiı aymma gi\ınek. ~kit. Belgcl\a" doğrudan ak.tWifil amiri 
adına veya emrine dü~nlcnmişse, banka bunlara temsilci Slfatı ile zilyettir ve ayrıca amirin 
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bir ihtiyaıi haczinden bahsedilemez. BW'ada ancak akreditif amiıiııin bir alacakhsmm hacıi 

wya ihliyll'-'1 haczi gündeme gelecektir. Eğer belgeler doğrudan banka adına düzenlwıniş 

veya banka adına ciro ednınişse, banka belgelere, lchtara devredene kadar iııançh malik 

sıfatiyle sahip bulunacaktır. Burada ihtiyati ~ borçlusu iktisaden belgeler kendisine ait 

olan amir deıliı doğrudan bankadır. İsviçre Federal Mahkemesinin haczedilebilirlik 

konusunda emtia senetleri üzerindeki mülkiyetle mal Dzerinde mülkiyeti ayıran kararına 

katılmak imkam yoktur. 

c) Lehtann (satıcının) akreditif amirine karşı (ahcı).. akreditif işleminin temelinde yer alan 

sözleşmeden kaynaklanan alacağı, realize edilebilecek bir malvarlıksal değer oluşturur ve 

ihtiyati hacze konu olabilir. liôyle bir bedelin haczine karar verildiğinde~ ahcı borcunu 

bundan böyle ancak icra dairesine ödemekle kurtulabilecektir. Ancak bmnın için lehtarm 

belgekri henW. bankaya ulaşbmıamış w bedelimi~ kmdisiıw ödwmemiş bulunması 

gerekir. Aynca böyle bir talebin bir erteleme def'i veya bir istihkak. iddiası ile kaqılanmar.ı 

mümkündür. 

d) Akreditifin açılması talebinin, realize edilecek bir malvarJıksa1 değ~ oluşturmaınak 

itibariyle hac.zinin mümkihı olmaması gere.kir. Böyle bir talep .ancak soyut ödeme yükQmü 

ile birlikte haczedilebilir bir değer oluşturur. Akreditifin açıhnası ve/veya teyidi ile doğan 

,lehtamı şarta bağlı akreditif alacağı talebinin ihtjyat.en haciz veya haciz ettiıilebihn~i 

ancak satun konusu maDar göderihnesinden soma mümldln olabilir. ÇflnkD m.aDann 
gönderilmesinden önce, ödeme talebinin ileri sl\l'Olebilmesi ve alacağın muaccel olması 

için gerekli şartlar olnwhğm~ ortada tealize edilebilir hacze konu bir malvarhğı değeri 

yokluı'. Belgelerin ibr~ w kabulü ile birlikte şarta bağh alacak hakkı kes~k w 

lehtar muayyen bir bedelin alacaklısı olacakm. Belgelerin kabulünden lehtara ödeme 

yapılıncaya kadar haczedilebilir bir ınalvarhf,ı değeri olarak tızerinde işlem yapılabilecektir. 

Teorik olarak kesinleşmiş akreditif alacağının ihtiyaten hacılne bir engel bulunmamakla 

birlikte, uygulamada haıı hallerde bu talebin sonuçsuz kalması mümk0ndl1r. örneğin, 

Iehtann bankaya önceden, mevcut meblağı kesinleşir kesinleşmez üçüncü bir şahsın 

hesabına geçirmesi ylSnOnde bir ta.Jirnatmm bulunduğu durumlarda, fiileıt bu alacağın 

hacıüıe imkan yoktur. Hesabına nakledilen şahıs ise üçüncü kişi ohnak itibariyle haciz 

Ju&rannm bpsammda değildir. 

2. Akreditif işleminde ihtiyati tedbir karan ile ilgili oJarak vardJğmuz sonuçlan da kısaca 

söyle ö:a:tlt:yebilir.ı:: 

ihtiyati hacizden faridı olarak ihtiyati tedbir sadece işleme katdan taraftar için sôzkonusu 

olup, akrc:<liıi.f amiri (ah<..'1) böyk bir lalebin öncdiJcle larafidır. Akn:ditif işlemi ile: 

bağlantıh olarak tedbir talebinin konusu dört şekilde o1abi1ir. Tedbir talebi lehtara 
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yöneltilebilir ve talebin konusu belgelerin ibrammı yasakJanması veya ödeme talebinin 

yasalüamnası bi'timindedir. tkin"i olarak talq> bankaya karşı yöneltilebilir ve kcmusu; 

belgelerin banka tarafindan kabulü ve/veya ödemeyi yasaklayan bir talep olarak 

geıve.kleşecelctir. 

11) Akreditif amiri-banka iliş.kisinde ihtiyati tedbir karanmn ahıımas.ı, talebin maddi hukuk 

day.anağmı temel ilişki oluşturması ve bankanın da bu ilişkiye yabancJ üçüncD kişi 

ohnasmdan hareket ve aynca tedbir talebine konu edilen durumun varlığı halinde amirin 

bir m.a1varhbal zaramun doğmayacağl, ç~ bankanın yOkümltilOlderine aykın işlemleri 

durumunda bedelin kendisinden istenebileceği gerekçelerinden hareke1le mümkün 

göriUmemektedir. Bizim değerlendhmemiz bumm. btwmsel olarak kubul edilemeyeceği 

yönündedir. Öncefilde, akreditifin üç köşeli ilişkilerden olduğu dikkate almdığmda, iki 

laralh akilkrde olduğu şekliyle bankanın bir W;üncü kişi olmadığı ketrindir. Dolayısıyla, 

bankaya karşı alınacak bir ihtiyati tedbir karanmn h~"Uki dayanağının, vekalet ilişkisinde 

aranması gerekir. Aynca bankanın ödemesinin, lehtara karşı a1mmış bir tedbir karan ile de 

engellenebilinesi gerekir. Bunun için öncelikle, akreditif lehtamıa karşı bedeli tahsili 
yasaklayan bir karann herşeyden önce ilgili bankaya tebliğ edilmesi gerekir. Ancak yapılan 

bu tebliğ banka açısından çağrı niteliğini (Gebotschara.k.ter) haiz olacaktır. Kaldı ki 
bankanın, lehtann hileli ve/veya haldan kt'Jttıye · kullanılması halini oluşturan davramşlan 

konusunda müsbet wkufu varsa veya bu husus likit delillerle isbat cdilınişue aym sonuca 

varılamaz ve böyle bir Udt:bi banka rc:ddetmeklo yükümlüdür. Aym şekilde iş1ernc: muhabir 

banbnm katJlması dwumunda, muhabir bankamn da Türle hul.'Ul-una tabi olduğu 

durumlarda, asıl bankaya karşı alınan kar:ır:m, her ilci banka arasındaki ilişkinin 

değerlendiriJmesindeki farlchhğa bakılmaksı?Jn uygulanabilmesi gerekir. 

b) Amir-lehtar ilişkisinde belgelerin ibrazını yauklayan veya bedeli talepten feragati 

tazammun eden bir ihtiyati tedbir karanıun ahnması mOmkündilr. Ancak belgelerin 

ibraz.mı yasaklayan bir karamı ahnması durumunda akreditifin vadesinin geçirilmesi 

tehlikesinin bulunduğunun gözönilnde bulunduruhnası gerekir. Aynca bedelin tahsiline 

ilişkin bir yasak konulması halinde, özellilde ödemenin hesaba alacak kaydedihnek 

suretiyle yapıldığı durumda, tedbir kararumı pratik bir faydasının ohnayacağt açıktır. Zira 

bu \akdirde ödeme daha önceki bir ame biruum ve lehlaım işleme kablması söüonusu 

olmaksıım yapılmaktadır. İhtiyati tedbir karannm uygulanmasmda asıl önemli problem ise, 

bu kararın icrasındaki hukuki ve fiili imkansız1ıkta görillınektedir. Akreditif işleminde 

lehtann çoğu ı.aman yurt dışında olması sebebiyle, yasaklama biçiminde bir kararında 

tatbik kabiliyetinin olabilmesi için lehtarm bullmduğu ülkeden alımna.,ı gerekir. 



337 

V. Eaas iti/Jllriyk akreditifin devri, nrt nrta akreM.f flÇllması ve akret6/iftaı dol1111 

a/aeağın de.V- Ye temlillİllin İnce/ouSli teıİmİlİlı altıncı blJIJlmilade Vlll'tllfrmı: 

sonllflan Mil 11111/an ililHlnyk fll leldkk ~ 

1. Akn:ditillcm doğan şarta bağlı, müeccc:l alacak hallı l~htar lanl.Gndan yoğu zaman 

genel hüldlmlcre göre veya akreditife ö~ yoDada bir .finans ve kredi aracı olarak 

lrullanıJmaktadlr. Bunlann b.aşbcalan; akreditfin dew:i, SJJ't sırtı akreditif aÇJJması, akreditif 

alacağının genel hükümlere göre devir ve temlik edilmesi, çekince ile yapılan ödeme, 

belgelerin ibrazı karşılığında avans ~ lehtarm finan.,mamn bir kabul kredi.eri. ile temin 

edilmes~ akrcditiften doğan alacağın rebnedilmesi, kırmızı ve yeşil kayıt akreditif 

uygulamalandlr. Kırmızı ve yeşil kayıth akreditttlcrde de belgelerin temininden önce 

lebtara önceden ödenen bu bedel hukuken avanstu'. Avans ödemesine ilişkin riziko ise 

OOğtudan akr~üf amiri ü:ta.indW.D-. 

2. Akn:ditifin devri, akreditife özgü bir yol olup, devredilebilirlik öncelikle bu yönde açık 

bir kaydın bulwunasına bağlıdır. Dc:vndkbilir kaydıyla bir a.kRdiüf ayıhnası banka 

aç~ mutlaka yerine geıiımesj gereken bir borç yaratmaz. Dunun SQnucunda lehtar 

bankaya .karş1 sadece bir talep hakkı ka7.aDJDJŞtır. Do.layısıyb deW- için .aynca ve özellikle 

bankanın ikinci bir onayı. z.orunludur. Bu noktada aynca bir yetkilendirme olmadan ihbar 

.veya ödeme bankalaımın devir işlemini gerçekleş1irm.esi imkanı yoktur. Ancak teyit 

bankasımn böyle bir kayda binaen ve batta böyle bir kayıt olmasa bile rizikosu kendi 

üzerinde olmak t'Jzere akrediüfi devretmesine bir engel yoktur. 

Devrin hukuki niteliği genellikle ikinci bir akrediıifin açı1ması, ikinci bir havale ilişkisi 

olarak nitelendirilmekle birlikte hala tartışmaya açıkbr. Bize göre, bankanın, ilk lehtann 

devir talimatım kabul etmesi ve ikinci lehtara bu talimata uygun bir akreditif açmasmm 

kararlaş~ ik, \ar.illaı arasında üdemaıin üyüncü ~iye yapıla\:.ağ\ konusunda ifaya 

ilişkin bir devir anlaşması yapılm.ak1adsr. Durada hemekadar bir alacak devrediliyorsa da 

karekteristik olan husus, borcun naklidir. 

Akreditifin devri neticesinde ildnci lehtar, bankaya karşı tıpla ilk akreditifte olduğu gibi 

geciktirici ve infisahi şarta bağlı b.ir talep hakla ka7.amr. İlk Jehtann sıfatı ise, birlikte 

alacaklıdan daha çok alacağı devreden kimseye bememektedir. O öncelikle, ilk akre

di1iften doğan ve değişjıni ile ortaya çıkan farkın a1acakhsı durumundadır. İkincisi, ikinci 

lehtar akreditifin devri ile doğan hak1anm kullanmaz ve ytlldlrnlQ1illderini yerine 
getirmeyecek olursa, kendi belgelerini ibraz e1mek suretiyle akrediüfin açıhnası veya 

teyidi ile doğan akreditif alacağını talep hakkı devam etmektedir. 
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J. Sırt sırta akreditifle; birinci akreditifin lehtarı, asıl akreditifi teyit eden bankaya, 

ı;oğunlukla m.a.11ann üreticisi veya lemin edicisi şahıs lehine normal bir akreditifın 

açılması talimatını vermekte, banka da aralarındaki ödeme ilişkisi karşıhk teşkil 

etmek üzere ille a.kreditiften bağun.sız yeni bir akreditif açmaktadır. Sırt sırta 

akreditif esasen özellikli bir karşılık sözlesmesi ile tamamlanmaktadır. Bu sözleşme 

ile aynı zamanda her iki akreditif bedeli ile masraf ve komisyonların nasıl 
ödeneceği de belirlenmektedir. Sırt sırta akreditifte ilk lehtar ile banka arasındaki 

karşıbk ilişkisi esasasen bir takas anlaşmasını içermekte, taraflar arasında aynca 

nakit bir ödeme cari bulunmamaktadır. Sözleşmenin konusunu oluşturan takas 

iıtlemi kural olarak h~ iki akrediüf e ilişkin belgelerin ibrazı laliki şarlma ve bunun 

ôngört\len ibraz st\resi i~inde kullaıulmas1 fjeklinde bozucu ~arta bağlı 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, sırt sırta akreditifi açan bankanın masrafları. talep hakkı 

ikinci akreditif meblağını lehtara ödediği anda, lehtann asıl akreditiften doğan kar 

yUzdesini talep hakkı ise, ilk akreditif konusu belgeleri ibrazla muaccel olacaktır. 

Bu takdirde aynca beyana ihtiyaç kalmaksızın ta.kas işlemine iliş.kin sonuçlarda bu 

andan itibaren hüküm ifade etmektedir. 

ti Akreditiften doğan alacak hakkının devrinde, aynca devredilebilirlik kaydına ihtiyaç 

ohnaksızm, Borçlar Kanwıu hükümlerine tabi bir işlem slSzkonusudur. Atacağı devralan 

üçüncü şahıs, sadece bir bedelin alacakbsı ohnak itı'bariyle, ~ bağlı haklar devrin 

kapsamı dışında olup, l.acaf ilişkilmndc: w borç ilişkiBinin UD8urfarmda hc:rharıgi bir 

değişiklik olmaz. Ilukuken tasarruf işlemi oJan devir ve temlik işlemi, ifa amacıyla 

yapıhnakt.adır. Ancak, gerçekte bir devir ve temlik işlemi çoğu 7.amaD bir teminat devri 

niteliğindedir. Sözkonusu işlem hakkında aksi taraflarca kararlaştarılmadığı sürece, borcun 

ifa yeri hukuku~ bu yerin de tespit edilememesi halinde sözleşmenin en yakın irtı'bat 

halinde olduğu yer hukuku uygulanacaktır. 

A1kreditif alacağmm devrinde, alacağı devralan şahsa ileri sihillecek defiler genel 

hüldbnlere göre belirlenecektir. öncelikle devir ve temlik işleminin geçerliliğine iliş.kin 

defiler ve lehtara karşı- sahip olunan defiler alacağı devralan şahısa .karşı da 

kullanabilecektir. Ancak bankanın Jehtara ileri sürebileceği defileri temlik edilen şahsada 

i1c:ri sürc:bihncM prc:nsı'bi i.süsnas~ değildir. Ömc:ğin, alacağm muvuaalı olduğu wya 

sebepsiz zenginleşme alacağı devralan şahsa .karşı .ileri sOrOlemeyecektir. Aynca takas veya 

fuıpis hakkmm bulunduğundan bahisle defi .hakkmı .kullanabibnesi, bu de:filerin lehta.ra 

ilerl sürülebilmesindeki şartlara tabidir. Takas ve hapis hakkı ile ilgili, akreditife öıglı 

çekinceler burada da geçerlidir. 



YARGITAY, İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ, ALMAN 
İMPARATORLUK, FEDERAL ve YEREL MAHKEME 

KARAR.ARLAR! FiHRİSTİ 

1. Yargıtay X .,.,,,.,.,.. 

İBK. 12.4. 1993, 30/6, RG. N.2504. 

IIGK., 4.11.1964, E.942/D-T K.637, 
(Ak.yazan,Banka ve Ticaret Hukuku, 
s.149 vd.) 

HGK. 15.12.1967, E.1344, K.615, 
(RKD 1968, S.3·4, s.37) 

s.100, dipn.67. 

s.10, dipn.15; ı.32, dipn.108; s.29, dipn. 
113; s.35, dipn,142; s.99, dipn.62; 
s.126, dipn.171.; a.150, dipn.71.; s.198, 
dipn.l . 

s.235, dipn.143. 

•T.D. 23.3.1969 gün. E.68/290, K.1485, 
Akyazan, Banka ve Ticaret Hukuku, s,160. 

IIGK 1.4.1972, E.1970ff-706-K.229, 
(İKİD 1972,S.138, ı.1138 vd. 

11.HD. 10.2.1977 t., E.1976/5881, 
K.1977/558,(YKD. 1978, 
S.8, s.1319 vd.) 

•11. fID, 9.2.1978, E.406, K. 458, 
(Ôzel s. 127). 

•11. HD, 26, 10. 1978, E.4139, K.4768 
(Eriş C 1, s.208/209, N.246) 

11 . IID. 28.2.1980 t. , E.642, K.941, 
(Eriş C 1, s.209, N.248) 

11. IID. 4.7.1980 t. , E.3185, K.3644, 
(Eriş C 1, s.232, N.252) 

•11. HD, 28.2.1980, E.642/K.941, 
(Eriş, C I, s.209/211, N .. 248) 

•11. IID., 8.12.1981, E.5026, K.5309, 
(Eriş, C 1, ı.234/235, N.283) 

•11. HD., 1981, E.4184, K.5316, 
(Eriş, C 1, s.236, N.284) 

ı.315, dipn.126. 

ı. 8; s.94, dipn.43; ,s.103, dipn.77.; s.198, 
dipn. l.; s.119, dipn.145. 

s.99, dipn.62. 

s.99, dipn.62; s.85, dipn.8.; s.99, dipn. 
62; ı.119, dipn.148; s.125, dipn.167. 

(•)İşaretinin yer aldığı kararlar incelenmiş, ancak aynca tezde atıf yapılmamıştır. 
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•11. HD., 25.12.1981, E.4477, K.5627, 
(Eriş, C 1, ı.238, N.237) 

•11. HD. 4.S.1982, K1Sl7, K.2131, 
(Eriş, C 1, s.238/239, N.286/287) 

11. HD. 15.11.1982 t., E.198214852, 
K.1982/S626,(YKlJ.1983, s.551-552) s.126, dipn.171. 

11. ın>., 11.11.1983, E.3236, K.4977, 
(Tandoğan, C ll, dipn.2Sb) s.241,clipn.166. 

HGK., E.1984/11-139, K.1984/426, 
(YKD.C.XI, S.3, s.320-330) a.65, dipn. 79 

11. HU., 7.3.1986, H.7479, K.1269, 
(Eriş, C 1, s.221, N.261) a.314, dipn.123. 

•11. HD., 14.10.1988, E.6521, K.5829 
(Yasa HU., c.xu.ı s.s, s. 1sonsı.> 
•11. HD., 22.10.1990, E.5833, K.6779, 
(Yua IID., C.XIV, S.2, a.272) 

II. Federal Malıu..u Klll'IZl""7ı(İsviçc) 

BOH 13.2.1945, NZZ (23.3.1945), 
N.112 

BGE 6. Februar 1962, Sem. Jud.(1963), 

s.291, dipn.31. 

s.233 ı.47, dipn.5 

BGE 25 Mai 1951, Jahrbuçh fUr inter
nalionaleı Rechl 10(1953), a.338 vd. 

Genfcr Cour de Judicarc Civilc 
12.5.1967, SJ 90(1968), s.633,646 

BGE 29Il477 

BOE37Il392 

BGE40W400 

BOE 42Il132 

BOE43 Il676 

BGE 45 Il 350 

nan 47 n 160 

BGE 49 n 48, 53, 199 vd. 

ı. 50, dipn.20. 

s.62, dipn. 71 
s.104 dipn.81 

ı. 104, dipn.81 

s.95, dipn.46 

s.311, dipn. 111. 

s.253, dipn.213. 

s.53, dipn.30/31;ı.179, dipn.158.; s.183, 
dipn.176. 

ı.34, dipn 115 

s.95, dipn.46; s.134, dipn.19; s.219 vd, 
dipn.78. 



BGE 51 il 558 vd./63 

BOH 53 il 97 

BGE 54 ll 30/177 

HOH 56 ll 369 

BGE 65 il 83 

BOH 68 il 295 

BGE 73 il 46(n. 7) 

BUH 75 ll 296 

BGE 76 il 33, 41 vd. 

BGE 77 il 154 vd. 

BGE 78 il 42 vd. 

BGE78fil70 

HOH 79 ll 165 vd. 

BGE 87 il 235 vd. 

BGE 88 il 341 vd./242 

BGE 90 il 306 vd 

BGE 91116 

HOH 92 ll 340 

BGE 93 il 42, 54/337(4-7)/342 

BGE 96 il 93 

BGE 98 il 48 
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s.41, dipn.145; s.127, dipn.177.; s.137, 
dipn.34 

s.231, dipn.122. 

ı.60; s.137, dipn.34 

S.53, dipn .. 35. 

ı.100, dipn.67 

s.88, dipn.25. 

s .89, dipn.27.; s.203, dipn.23. 

s.104 dipn.81 

s.207, dipn.34.;s.24S,dipn.180.; s.249, 
dipn.191. 

s .34, dipn.115; s.31, dipn.127. 

s.8, dipn.8; s.10, dipn.16; ı.36, dipn125; 
s.37, dipn.130; s.41. dipn.145.; s.91, 
dipn.32; s.121, dipn .. 156; s-. 125, dipn. 
167; a.137, dipn.32; s.178, dipn.156.; 
s.181, dipn. 168, 169.; s.307, dipn.96.; 
s.309. 

s .272, dipn.269. 

s.50, ctipn.20; s.93, ctipn.41 

s.8, dipn.8; s.36, dipn.125; s.37, dipn. 
1291130; s.40, dipn.139.; s.S1; s.92, · 
dipn.38; 1.102. dipn. 77; s.150, dipn.75; 
s.203, dipn.23 

s.8, dipn.8; s.35, dipn.121.; ı.92, dipn .. 
31; s.102. dipn. 77.; s.150, dipn. 75 

s.8. dipn.8; s.37, dipn.133/134; s.43, 
dipn.155.; s .103, dipn.77; s.125, 
dipn.167.; s.161, dipn.109. 

s.36, dipn.127 

s.253, dipn.213. 

s.8.dipn.8; s.29, dipn.94; s .62, dipn.70.; 
8.219, dipn. 78. 

s.274, dipn.277. 

s.13, dipn.30 



BGE 100 ll 14S /34S 

BGE 102 m 94 vd. 

BOE 103 II 106 

BGE 104 lI 275 vd. 

BGE 108 lI 98 

HG~ 88 W 97 vd. 

BGE 111 lI 79 vd. 

BGE 112 II 454 

BGE 113 II 26/525 

BGE 113 ID 26 vd. 

BGE 114 il 45 vd. 

BGE 11 S il 67 vd. 

RGZ 91, s.47 

RGZ 103, s.380 

RGZ 105, 48, 52 vd. 

RGZ 106 307 n.6 
RGZ 126 348 

BGH WM 1955 765 vd 

HOH WM l9S6, s.7S3 
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s. 8, dipn. 8; s. 1 o, dipn.16; 8. 24, dipn. 73; 
s.43, dipn.155; 8.60; s.91, dipn.32.; 
8.150, dipn.72.; ı.151, dipn.74.; ı.178, 
dipn.1S6.; a.191, dipn.212/214.: ı.193, 
dipn.220.; a.194, dipn.224.; 8.195, dipn. 
227.; ı. 196, dipn. 2301231.; s.197, dipn. 
233/234.; ı.215, dipn.63; ı.219, dipn.78; 
8.224, dipn.97.; s.240, dipn.164.; s.230, 
dipn.293. 

ı.272, dipn.269. 

s.67, dipn.88 

8.8, dipn.8.; ı.162, dipn.111.; ı.163, 
dipn.113.; 8, 181, dipn.169 

s.224, dipn.97.; ı. 280, dipn.293. 

ı. 272, dipn.269. 

s.161, dipn.109.; ı. 162, dipn. 111.; 
ı. 181, dipn.169. 

8.127, dipn.177 

s.8, dipn.8.; ı. 103, dipn.77; ı.104, 
dipn.81. 

ı.271, dipn.268.; 8.273, dipn.275.; 
a.274, dipn.278/279. 

s.8, dipn.8; s.36, dipn.127.; s.117.;s.121, 
dipn.156; s.125, dipn.167; s.127, dipn. 
177.; ı.162, dipn.111.; ı.274, dipn.277. 

s.140, dipn. 40; ı. l SO, dipn. 72.; s. l 50, 
dipn. 7 4., dipn. 75.; s. l SS, dipn.90. 

s.66, dipn.84. 

8.61, dipn.67 

s. 134, dipn.22 

s.98, dipn.SS s.142, dipn.46. 

s.163, dipn.115 

s.251,dipn.203.; s.251,dipn.205; 

s.53, dipn.34 
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BGH WM 1958, 291 vd./456/.587/696 s. 36; s.143, dipn.54.; s.147, dipn.66.; 
s.156, dipn.90; s.157, dipn.94.; s.196, 
dipn.230. 

BGH JZ 1959, 362 

BGH WM 1959, 970 vd. 

BGH WM 1960 38 vd. 

HOH WM 1961, s.1320 

BGH NJW 1963 1870 

HOH WM 1963, s. 845 

BGH WM 1964 84 vd. 

HOH WM 1968, s.94-96/695 

BGH WM 1970, s.552 vd. 

BGH NJW 1987 2578 vd. 

BGH WM 1987, s.978 

HOH WM 1984, 1214 vd/1443 vd. 

BGH WM 1984 689 vd. 

BGH IPRax 1985 159 vd. 

BGH JS 1915 1001 vd 

BGH ZIP 1986, 1450 vd. 

BGH WM 1987 977 vd. 

BGH RIW 1987 705 

BGH WM 1988 934 vd./1298 

BOHZ 28 129 vd. 

BGHZ 31, a.221 vd (IV) 

BGHZ 34 169 vd. 

BGHZ 55, 340 vd. 

BGHZ 59, 82 vd. 

BGHZ 60, s.262 vd 

s.202, dipn.20. 

s.312, dipn.115. 

s.134, dipn.21; s.141, dipn.43.; s.152. 
dipn.79; s.156, dipn.90; s.157, dipn.94 

s. 88, dipn. 23 

s.253, dipn.213. 

s. sı. dipn 26 

s.251,dipn.203. 

s.52, dipn.2K: s.163, dipn. 115. 

s.50, dipn.22 

s.182, dipn.171.;s.183. dipn.177.; s.192, 
dipn.211.; s.195, dipn.226~ 

s.240, dipn.164. 

s.36; s.86, dipn.13.; s.152, dipn.79; 
8. ~ 56, dipn.90. 

a.233, dipn.134.; s.238,dipn.156. 

s.182, dipn. 172. 

s.185, dipn.184. 

s.234, dipn.138. 

s. 156, dipn. 90 

s. 191, dipn.214.;s. 192, dipn.218. 

a.233, dipn.134.; a.240,dipn.164. 

s.183, dipn.175.; s.217, dipn.69, 

s.52, dipn.69; s.61 

s.206, dipn.33; s.249,dipn.191 

s.53, dipn.34; s.55, dipn.43. 

s.206, dipn.32.;s.249,dipn.191. 

a.55, dipn.45.; s.98, dipn.55 vd.; s.183, 
dipn.1751176.; s.215, dipn.63.; s.217, 
dipn.69. 
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BGHZ 90 287,294 s.201, dipn.13; s.234, dipn.138.; s.238, 
dipn. l 56;s.240. 

liGHZ 94167vd. s.183, dipn.175.; s.+85, dipn.184.; 
s.201, dipn.13.; s.234, dipn.138. 

BGHZ 101 84, 92 a.242, dipn.173.;;a.251,dipn.203. 

BGHZ NJW 1989 159 vd s. 131, dipn.11 

OLG Hamburg AWD 1962 ı.233, dipn.130.; ı.254,dipn.204. 

OLG Dtısseldorf JW 1972 1496 s.258,dipn.226. 

LG DüsseldorfWM 1975 67 vd. ı.258,dipn.226.; a.263, dipn.245. 

OLG DOsseldorf, WM 1976, s.115 8.52, dipn.28 

OLG Düueldorf WM 1978 359 vd. a.258,dipn.227.;s.259, dipn.231.; a.279, 
dipn.293.; 8.280, dipn.295.; 8.283, dipn. 
303. 

OLG Slullgarl WM 1979, a.733-735 a. 135, dipn.25. 

LG Stuttgart WM 1978, s.1056-1058 s.135, dipn.25 

LG Frankfurl ZIP 1983 1322 a. 182, dipn. 172. 

OLG Schleswi& WM 1980,48-51 s.12; 47, dipn.5 

OLG Karlsruh..,, RIW 1981, ı.86 s.49, dipn.16 

OLO Franlcfurt, RIW 1977, s.647 s.49, dipn.17. 

OLG Frankfml WM 1981 445 vd. ı.193, dipn.222; a.197, dipn.233. 

OLG Frankfurt WM 1983, s.576 s.238,dipn.156.;s.240. 

OLG Köln WM 1988 a.22. ı.238, dipn.156.;a.240. 

OLO Fraııkfurt RIW 1986 905 s. 195, dipn.226 

OLG Bremen WM 1990, 1369 vd/ 
2369 vd. s.233, dipn.134.; s.238, dipn.156.;s.240. 


