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ÖZ

VESAİK MUKABİLİ VE MAL MUKABİLİ ÖDEME ŞEKİLLERİNİN 

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Ümit AKKAYA

Bu tez  çalışmamızın kapsamı,  uluslararası  ticaret  uygulamasında karşımıza  çıkan 

ödeme şekillerinden  vesaik  mukabili  ödeme ile  mal  mukabili  ödeme şekillerinin 

genel işleyişi,  bu ödeme şekillerinin düzenlendiği Milletlerarası  Ticaret  Odası’nın 

522  sayılı  broşür  (Tahsiller  İçin  Yeknesak  Kurallar)  hükümlerinde  yer  alan 

düzenlemeler, anılan broşür hükümlerinin hukuki niteliği hakkındaki tartışmalar ve 

bu konudaki görüşümüz, bu ödeme şekline katılan bankaların işlevleri  ve hukuki 

sorumlulukları  ile  bankaların  bu  hukuki  sorumluluklarını  sınırlayan  broşür 

hükümlerinin Türk hukukundaki geçerlilikleri ile her iki ödeme yönteminin taraflara 

sağladığı avantajlar ve getirdiği risklerin ele alınmasıdır.

ABSTRACT

THE CHARACTERISTICS OF THE CASH AGAINST DOCUMENTS AND 

CASH AGAINST GOODS

Ümit AKKAYA

The scope of this thesis study is to handle the general process of the cash against 

documents  and  cash  against  goods  that  we  are  facing  in  international  trade 

applications, the arrangements taking place in the provisions of the brochure number 

522 of the International Chamber of Commerce (Uniform Rules For Collections) in 

which these methods of payment are consisted, discussions regarding the juridicial 

attribute of the above mentioned brochure provisions and our opinion on this subject, 

the role of the banks taking part in this methods of payment and their responsibilities 

and validity of the provisions of the brochure, limiting the responsibilities of the 

banks, in Turkish Law, and the advantages and risks of the both methods of payment 

to parties. 

ÖNSÖZ
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Bu  tez  çalışmamızın  amacı,  uluslararası  ticarette  sıklıkla  kullanılan  ödeme 

yöntemlerinden  vesaik  mukabili  ödeme  ile  mal  mukabili  ödeme  yöntemleri 

hakkındaki çeşitli kaynaklardan yararlanarak, bu ödeme yöntemlerinin genel işleyişi 

ile  ana  karakteristik  özellikleri  hakkındaki  bilgilerin  sunulması  ve  özellikle  bu 

ödeme  yöntemlerinin  uygulandığı  uluslararası  ticaret  ilişkilerini  düzenleyen 

Milletlerarası  Ticaret  Odası’nın 522 sayılı  broşürünün hukuki  niteliği  hakkındaki 

teorik tartışmaların ışığında, anılan hükümlerin hukuki nitelikleri, tarafların iradesi 

dışında doğrudan uygulanabilip uygulanamayacaklarının tartışılması ve bu konudaki 

görüşlerimizin sunulması ile anılan hükümlerin, Türk Borçlar Hukuku’nun emredici 

kuralları  karşısındaki  yeri  ve  uygulanabilme  olanakları  hakkındaki  Yargıtay 

içtihatları, doktrindeki görüşler ve bu konudaki görüşlerimizin sunulmasıdır.

Çalışmamızın  kapsamı  sadece,  vesaik  mukabili  ve  mal  mukabili  ödeme 

yöntemleri  ile  sınırlı  tutulup,  uluslararası  ticarette  kullanılan  diğer  ödeme 

yöntemlerine  ve  uluslararası  ticaretin  ödeme  dışında  kalan  hususlarına  (malların 

gönderilmesi,  finansman yöntemleri,  uyuşmazlıkları  çözümü v.s.) değinilmemiştir. 

Çalışmamızın birinci bölümünde vesaik mukabili ödeme şekli ele alınarak, vesaik ve 

vesaik mukabili ödeme terimlerinin genel olarak anlamı, işlemin tarafları,  işleyişi 

hususlarında  bilgiler  aktarılmış;  bundan  sonra  da  MTO  522  sayılı  broşür 

hükümlerinin  incelemesine  geçilmiş  ve  anılan  hükümlerin  hukuki  niteliği  ve 

uygulanabilme  şartları  hakkındaki  teoriler  ile  bu  konudaki  görüşümüz  ifade 

edilmiştir. Bundan sonra da, işleme katılan taraflar arasındaki ilişkiler ve özellikle 

işleme  katılan  bankalar  ile  kurulan  ilişkiler,  bankaların  MTO  522  sayılı  broşür 

hükümleri  uyarınca  üstlendiği  yükümlülükler  ve  Türk  hukukunda  bankaların 

sorumluluğuna ilişkin hükümler karşısında bu yükümlülüklerin hukuki geçerlik ve 

uygulanabilirlikleri  tartışılmıştır.  Son  olarak  da,  genel  olarak  iflasın  bu  ödeme 

şekline etkileri hakkında bilgiler aktarılmıştır.

İkinci bölümde ise, mal mukabili ödeme yönteminin tarafları ve işleme uygulanacak 

hukuk ile ilgili bilgiler aktarılmış; yine, mal mukabili ödeme yönteminin işleyişi ile 

taraflar arasındaki ilişkiler ile iflasın etkileri hakkında bilgiler aktarılmıştır.

Üçüncü bölümde ise her iki ödeme yönteminin, taraflar açısından avantaj ve riskleri 

ele  alınarak,  bu  ödeme  yöntemlerinin  neden  tercih  edildiği  ve  bu  yöntemlerin 
iv



kullanılmasının  taraflar  açısından  muhtemel  sakıncaları  hakkında  bilgiler 

aktarılmıştır.

Bu çalışmamızda, gerek kaynaklara ulaşma, gerekse bunların kullanımı hususundaki 

katkı  ve  yönlendirmeleri  ile  tezimiz  hakkındaki  değerli  eleştiri  ve  katkıları  ile 

tezimizin son haline gelmesinde büyük yardımları olan tez danışmanım Sayın Prof. 

Dr. Cemal ŞANLI’ya şükranlarımı sunarım.
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DIŞ TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME ŞEKİLLERİNDEN

VESAİK MUKABİLİ ÖDEME  İLE MAL MUKABİLİ 

ÖDEMENİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

GİRİŞ

Günümüzde son derece gelişmiş bulunan uluslararası ticaret ilişkileri sonucu 

artan mal ve hizmet alışverişinin geçmişe oranla çok daha çabuk ve çok daha büyük 

meblağlarda  yapılmasının  gerekmesi,  buna  karşın  ülkelerin  farklı  para  birimleri 

kullanmaları,  mesafelerin  uzaklığı  ve  piyasa  yapılarının  ve  mevzuatın  farklılığı, 

taraflar açısından çeşitli riskler ortaya çıkarmaktadır. Uluslararası ticarette tarafların 

karşılaşabilecekleri en önemli risklerden biri de, ticarete konu emtianın, bedeli tahsil 

edilemeden elden çıkması ya da mal bedelinin zamanında tahsil edilememesinden 

kaynaklanan finansal sorunlardır. Bu riskler, uluslararası ticarette ödemelerde çeşitli 

yöntemlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.  Bu yöntemler, konu hakkındaki çeşitli 

yayınlarda en geniş haliyle şu şekillerde sayılmıştır; peşin ödeme, akreditif, vesaik 

mukabili  ödeme,  mal  mukabili  ödeme,  kabul  kredili  ödeme,  alıcı  firma 

prefinansmanı,  karşı  ticaret1,  müşterek  hesap  ve  konsinye  satışlar2,  factoring3, 

mahsuben ödeme4, poliçe karşılığı ve posta ile ödeme5. 

Bu  konuda  ülkemizde  uygulanan  hukuk  normlarına  bakıldığında  ise,  Türk 

Parasının  Kıymetini  Koruma  Hakkında  32  sayılı  Karara  İlişkin  91/32-05  Sayılı 

Tebliğ  ile  karşılaşılmaktadır.  Anılan  tebliğin  4.12.1999 t.  ve  23896 sayılı  Resmi 

Gazetede yayınlanan “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara 

İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında” 99/32-24 No.lu 

1 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İthalat-
İhracat Kılavuzu, Yay. Haz.: Ayşe Hatipoğlu,  Ankara 1994, s. 60

2 KOSGEB, A.e, s. 60, 
3 KOSGEB,  A.e.  Factoring, bir ödeme yöntemi olmaktan ziyade bir finansman tekniğidir. Bkz. 

Cemal Şanlı-Nuray Ekşi, Uluslararası Ticaret Hukuku, 4.Bası, İstanbul, Arıkan, 2005, s. 139. 
4 Dış Ticaret Müsteşarlığı-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEM), İhracatta Ödeme Şekilleri, 

Yay.  Haz.  :  Arif  Şahin,  Mart  2002,  (çevrimiçi)  www.igeme  .org.tr  /TUR/pratik/odeme.pdf  31 
Ağustos 2005, s. 4

5 Haluk  Bozovalı,  “Vesaik  Mukabili  Ödemelerde  Bankaların  Hukuki  Sorumluluğu”,  İstanbul 
Barosu Dergisi, C.65, Sayı:1-2-3, 1991, s.173
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tebliğden  önceki  halinde  yer  alan  “ihracat  bedelleri,  peşin  ödeme,  alıcı 

prefinansmanı,  akreditifli  ödeme,  vesaik mukabili  ödeme ve kabul  kredili  ödeme 

şekillerinden birine göre yurda getirilir. İhracatta ödeme şekillerine ilişkin usul ve 

esaslar  Merkez Bankasınca belirlenir  (md 15/II-V).”  şeklindeki  düzenleme anılan 

değişiklikten  sonra   “ihracat  bedelleri,  peşin  ödeme,  akreditifli  ödeme,  vesaik 

mukabili ödeme, mal mukabili ödeme ve kabul kredili ödeme şekillerinden biri ile 

yurda  getirilerek  bir  bankaya  veya  özel  finans  kurumuna  satılır.  Alıcıdan  temin 

edilen  prefinansman  peşin  döviz  hükmünde  olup,  döviz  alışı  peşin  döviz  olarak 

yapılır” halini almıştır.  “Bu değişiklikle, önceden ayrı bir ödeme yöntemi olarak sayılan 

prefinansman  peşin  ödemeye  dahil  edilerek  onunla  birleştirilmiştir.”6  Şu  halde  anılan 

tebliğ bakımından uluslararası ödeme şekillerinin burada sayılan a) peşin ödeme b) 

akreditifli ödeme c) vesaik mukabili ödeme d) mal mukabili ödeme e) kabul kredili 

ödeme olarak sınıflandırıldığı söylenebilir. 

Ticaret  yapanların  bu  ödeme  yöntemlerinden  hangisini  seçecekleri,  ilgili 

sektörde  süregelen  uygulamalara,  ilgili  ülkelerin  dış  ticaret  mevzuatına,  ekonomi 

politikalarına,  taraflar  arasındaki  güven  ilişkilerine  ya  da  ticaretin  yoğunluğuna, 

tarafların  ekonomik  güçlerine  veya  ticaret  konusu  emtianın  durumuna  göre 

değişebilmektedir.

İşte  bu  tez  çalışmamızda,  yukarıda  sayılan  uluslararası  ticarette  ödeme 

şekillerinden  “vesaik  mukabili  ödeme”  ile  “mal  mukabili  ödeme”  şekillerinin 

karakteristik  özelliklerini,  bu  anlamda  olmak  üzere  bu  ödeme şekillerinin  işleyiş 

şekillerini,  taraflar  açısından  olumlu  ve  olumsuz  yanlarını,  uygulanacak  maddi 

hukuk ve uluslararası mevzuat hükümlerini, işlemin taraflarını ve bu tarafların hak 

ve yükümlülüklerini, ayrıca her ödeme şeklinde zorunlu olmadığı halde ülkemizde 

genellikle uluslararası ticarette ödemeler bankalar ve özel finans kurumları aracılığı 

ile yapıldığından, anılan banka ve özel finans kurumlarının bu ilişkideki konumları 

6 Şanlı-Ekşi, a.g.e., s. 75
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ve hukuki sorumluluklarını ele alacağız. Tezimizin kaleme alındığı tarih itibariyle 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen (kabul tarihi: 2.7.2005) ancak henüz 

yürürlüğe girmeyen Bankacılık Kanunu ile banka ve özel finans kurumlarının tek bir 

isim altında toplanmış  olması  ve bu hali  ile  “banka”  ve “özel  finans  kurumları” 

yerine “mevduat bankaları” ve “katılım bankaları” olarak tanımlanmaları nedeniyle, 

çalışmamızda  banka  teriminin  özel  finans  kurumlarını  da  kapsayacak  şekilde 

kullanmaya ve bu şekilde hem gereksiz tekrarlardan hem de gereksiz uzun cümleler 

kurmak zorunda kalmaktan kaçınmaya çalışacağız. Elbette özel finans kurumlarının 

tabi olduğu mevzuat gereği ayrık durumlar olduğunda, bunlar ayrıca belirtilecektir.

Konunun Sınırlandırılması;

Tez  konumuz  vesaik  ve  mal  mukabili  ödeme  yöntemlerinin  karakteristik 

özellikleri  olarak belirlendiğinden, bu çalışmamızda sadece uluslararası  bir ticaret 

ilişkisinin ödeme ayağı ve bu ödemenin vesaik mukabili ya da mal mukabili ödeme 

şekillerinde  yapılması  konusu  ele  alınacak,  bunun dışında  taraflar  arasındaki  asıl 

sözleşmenin  (temel  ilişkinin)  niteliği,  tarafların  bu  ilişkiden  kaynaklanan  hak  ve 

borçları,  sözleşmeye  konu  malların  gönderilme  usul  ve  esasları  ve  bunlardan 

kaynaklanacak hukuki problemler üzerinde durulmayacaktır. 

Yine bu çalışmamızda uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemlerinden 

sadece vesaik ve mal mukabili ödeme yöntemleri üzerinde durulmuş, diğer ödeme 

yöntemleri de çalışmamız kapsamı dışında bırakılmıştır. 

3



I. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

A. Genel Olarak

1.  Vesaik Terimi :

a. “Vesaik”; günümüz  konuşma  ve  yazın  dilinde  “belgeler”  kelimesinin 

karşılığı  olup  “vesika”nın  çoğuludur.   Kelimenin  uluslararası  ticarette 

kullanılan  İngilizce  karşılığı  “documents”tır.  Ticaret  hayatında  vesaik 

kelimesi ile anlatılmak istenilen husus, bazen ticari ilişkiye konu emtiayı 

temsil eden (örneğin emtia senetleri) bazen de ödeme araçlarını (örneğin 

kambiyo  senetleri)  temsil  eden  belgelerdir.  Bu  anlamda  “vesaik”, 

uluslararası ticaretin önemli bir unsurudur.  Taraflar arasındaki satış akdi 

ve ödemelerin yerine getirilmesi, malların ithal ya da ihraç edilmesi ile bu 

işlem sonrası ithalat-ihracat hesaplarının kapatılmasına kadar uluslararası 

ticaretin pek çok alanında gündeme gelmektedir.

 

b. “Vesaik Mukabili Ödeme” ise, uluslararası ticarete konu emtia bedelinin 

anılan  emtiayı  temsil  eden  belgelerin  alıcıya  teslimi  karşılığı  ödenmesi 

prensibini ifade eden bir ödeme yöntemidir. 

“Türkçe  karşılığı  “Belgeli  Tahsil”  olan  “Documentary  Collection”  yerine  kambiyo 

mevzuatımızda  “vesaik  mukabili  ödeme-cash  against  documents”   deyimi  kullanılmış, 

bankalarımızca da bu deyim benimsenmiştir.”7

 “Vesaik Mukabili  Ödeme” deyimi  yerine Türk uygulamasında “Belge Karşılığı 

Ödeme”, Vesaik Karşılığı Ödeme”, Vesaik Mukabili İhracat”, Ödeme Karşılığında 

Vesaik Teslimi” gibi deyimler de kullanılmıştır.”8 Türk Hukukunda konuyu 

7 Vecdi Ünay, Bankalarca Dış Ticaretin Finanse Edilme Usulleri, İstanbul, 1989, s. 57, dn. 2 .
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8  Şenay  Eryürek,  Uluslararası  Ticarette  Ödeme Şekilleri  ve  Vesaik,  Anadolu  Bankası  Eğitim 
Yayınları, Yay. No: 2,  1987, s. 31

düzenleyen  91/32-5  sayılı  tebliğde  bu  ödeme  yöntemi  “vesaik  mukabili  ödeme” 

olarak  tanımlanmış  olup,  kambiyo  mevzuatı  ve  bankacılık  uygulamasında  da  bu 

şekilde anılmaktadır. 

Yabancı kaynaklarda ise bu ödeme şekli yukarıda da ifade ettiğimiz üzere “cash 

against  documents  (C.A.D)”  ya  da  “documentary  collections”   olarak  ifade 

edilmekte ve çok genel bir ifade ile belgelerin alıcıya gönderilmesi karşılığında, mal 

bedelinin  genellikle  bir  banka  aracılığı  ile  satıcıya  ödenmesi  şeklinde 

tanımlanmaktadır.9 Buna göre, ithalatçı ve ihracatçı birbirlerini çok iyi tanıyor ve 

iyi  ilişkilere  sahip  iseler,  bu  ödeme  yöntemini  kullanacaklar;  satıcı  mallarını 

gönderdiğine dair belgeleri alıcının bankasına gönderecek ve alıcı da malları temsil 

eden bu belgeler karşılığı ödemesini yapacaktır.10 

2.  Uluslararası Ticarette Vesaik :

Uluslararası ticarette “vesaik” denildiği zaman hangi belgelerden bahsedildiği 

hususu önem taşımaktadır. Zira aşağıda ayrıntıları izah edileceği üzere ticaret konusu 

emtianın  bedeli  “vesaik”  olarak  adlandırdığımız  bir  takım  belgelerin  alıcısına 

verilmesi  karşılığında  ödenmekte  ve  alıcı  da  malı  bu  belgelerle  gümrükten 

çekmektedir. Konuya ilişkin olarak Milletlerarası Ticaret Odası (MTO-International 

Chamber  of  Commerce,  ICC)’nın  522  sayılı  Tahsiller  İçin  Yeknesak  Kurallar 

(Uniform  Rules  For  Collections)  Broşürünün  (MTO  522  sayılı  Broşür)  2/b 

maddesinde  vesaik,  mali  vesaik  ve  ticari  vesaik  olarak  ikiye  ayrılmıştır.  Anılan 

broşürde  yer  alan  tanımlamalara  göre  “mali  vesaik”,  bono,  poliçe,  çek  ve  diğer 

ödeme belgeleri olarak; “ticari vesaik” ise, faturalar, taşıma belgeleri, emtia senetleri 

ve benzeri senetler ile mali olmayan diğer vesaik olarak tanımlanmaktadır. Anılan 

broşürde  yer  alan  kurallar  emredici  nitelikte  olmayıp,  taraflarca  uygulanmaması 

kararlaştırılmadığı  ya  da  yetkili  hukuka  aykırılık  teşkil  etmediği  sürece 

uygulanabilecek ve bağlayıcı olacaktır11. 
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9 (çevrimiçi)  http://www.wachovia.com/corp_inst/page/0,,44_47%5E2%5Elist%5EC_852,00.html 
(09.09.2005)

10 (çevrimiçi) http://www.combanketh.com/internatCAD.htm (09.09.2005)
11 Şanlı-Ekşi, a.g.e., s. 80

3. Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler;

Günümüz uluslararası ticaret ilişkilerinde kullanılan başlıca vesaik ve kısaca 

tanımları şu şekilde özetlenebilir:

a. Nakliye vesaiki; bunlar kısaca malların muhatabın ülkesine sevk edilmek 

üzere  teslim  alındığı  veya  vasıtaya  yüklendiği  ya  da  sevk  edildiğini  gösteren 

belgelerdir. Konşimento, manifesto (deniz taşımacılığında), charter sözleşmesi, fiata 

belgeleri, cmr belgesi, hamule senedi (demiryolu taşımacılığında), taşıma senedi dip 

koçanı, posta makbuzu, posta ilmuhaberi gibi belgelerdir.12

b. Sigorta vesaiki; bunlar da sevk edilecek malların sigortası  hususundaki 

belgelerdir. Sigorta poliçesi, deniz ticaret hukukunda kullanılan avarya buna örnek 

gösterilebilir.

c.  Faturalar; bunlar  da  sevk edilen  malın  çeşidi,  miktar  ve  özellikleri  ile 

birim  fiyatını  gösteren  belgelerdir.  Proforma  fatura  ve  ticari  fatura,  konsolosluk 

faturası ve navlun faturası bunlar arasında sayılabilir.13

d.  Diğer  vesaik;  yukarıda  sayılanlar  dışındaki  belgelerdir.  Menşe 

şehadetnamesi, çeki listesi, koli müfredat listesi, A.Tr 1 A.Tr 3 dolaşım belgeleri, 

ordino bunlara örnek gösterilebilir.14   

Mali  Vesaik  ise  yukarıda  da  ifade  ettiğimiz  üzere,  ödeme  belgeleri 

niteliğindeki  kıymetli  evrak ve sair  ödeme belgeleridir.  Türk hukukunda kıymetli 

evrakın başlıcası bono, poliçe ve çekten oluşan kambiyo senetleridir. 

12 Eryürek, a.g.e., s.58-63 ve Şanlı-Ekşi, a.g.e. s. 225 vd.
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13 Asiye Yumuşat, “Uluslarası Ticarette Ödeme Yöntemleri”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1994, 
s. 1 ve 2 
14 Eryürek, a.g.e., s. 65 vd. ve Yumuşat, a.g.e., 8

4. Uygulanacak Hükümler :

Türk hukukunda vesaik mukabili ödeme işlemi özel olarak düzenlenmemiştir. 

Ancak,  konuya  ilişkin  olarak  1567  sayılı  Türk  Parasının  Kıymetini  Koruma 

Hakkında Kanun ile bu kanuna dair 32 sayılı Karar ve ekleri, Hazine Müsteşarlığı 

tarafından yayınlanan tebliğ ve T.C. Merkez Bankası Genelgelerinde çeşitli düzen 

normları bulunmaktadır.15 Ayrıca bu işlemin tarafları arasındaki temel borç ilişkisi 

bakımından  Türk  Borçlar  Hukuku  ve  Ticaret  Hukuku’nun  ilgili  hükümleri  ile 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun da uygulanabilecektir.

Vesaik  Mukabili  Ödeme  İşlemini  düzenleyen  uluslararası  mevzuat  ise 

yukarıda ifade ettiğimiz üzere Milletlerarası Ticaret Odası tarafından ilk defa 1956 

yılında  yürürlüğe  konulup,  1967  ve  1978  yıllarında  322  sayılı  broşür  ile 

düzenlenmişken;  1995  yılında  yeniden  gözden  geçirilen  ve  halen  Türkiye 

bakımından da uygulanmakta16 olan Milletlerarası Ticaret Odası Broşür No : 522- 

Tahsiller Hakkında Yeknesak Kurallar (Uniform Rules for Collections)’dır. Ancak 

anılan broşürün md 1/a hükmüne göre, bu broşürde yer alan hükümler, şayet taraflar 

açıkça uygulanmamasını kararlaştırmamışlar veya uygulanacak yetkili hukuka aykırı 

değil iseler uygulanabileceklerdir. Yani broşür hükümleri emredici hukuk kuralları 

değildirler. Ancak uluslararası ticaret ve bankacılık uygulamasında vesaik mukabili 

ödeme işlemlerinde taraflar  MTO 522 sayılı  broşür hükümlerinin uygulanmaması 

yönünde  irade  beyan  etmemekte,  tersine  bu  hükümlerin  uygulanması  tercih 

edilmektedir. Çünkü bu kurallar ödeme usul ve esasları hakkında herkesçe bilinen ve 

kabul  edilen  bir  takım  kaideleri  tek  bir  metinde  toplamakla,  bu  konuda  taraflar 

açısından  belirlilik  ve  açıklık  sağlamakta,  diğer  bir  anlatımla  da  ticaretin  temel 

unsuru olan güven ortamını tesis etmiş olmaktadır.
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15 Ünal Tekinalp, Banka Hukukunun Esasları, İstanbul, Beta, C.I, 1988, s. 483-484.
16 Şanlı-Ekşi, a.g.e., s. 80.

B. Vesaik Mukabili Ödeme İle İlgili Taraflar :

Uluslararası ticarette uygulanan bir ödeme şekli olan vesaik mukabili ihracat 

işleminde yer alan taraflar genel olarak amir (ihracatçı) , vesaiki gönderen banka, 

mal bedelini tahsil edecek olan banka, vesaiki ibraz edecek olan banka ve muhatap 

(ithalatçı) tır. Ancak uygulamada tahsil bankası ile ibraz bankası görevini aynı banka 

üstlendiğinden bu ödeme yönteminde esas olarak dört taraf bulunmaktadır11. Nitekim 

MTO  522  sayılı  broşürün  md  3  hükmünde  bu  işlemin  tarafları  olarak  a)  Amir 

(principal) b) Gönderi bankası (remitting bank) c) Tahsil bankası (collection bank) 

d) İbraz bankası (presenting bank) ve e) Muhatap (drawee) sayılmıştır. 

1. Amir  (Principal) : 

Bu işlemde amir,  tahsil  işlemini  başlatan  ihracatçı,  satıcıdır.  Amir,  bir  mal 

satımı  sözleşmesi  akdettiği  yurt  dışındaki  alıcısı  (muhatap)  ile  yaptığı  sözleşme 

gereği, satışa konu malları yurt dışındaki alıcıya göndermekte, satış bedelinin tahsili 

için ise bankasına müracaat ederek, tahsil vesaikini muhataba ibraz ve satış bedelinin 

tahsili  sağlamak üzere  bankasına  teslim etmektedir.  Yani  amir,  bankasına  işleme 

ilişkin belgeleri tevdi edip, onu, mal bedelinin tahsil edilmesi karşılığında belgeleri 

alıcıya veya onun gösterdiği kişiye vermekle yetkilendiren satıcıdır. Satıcı bir diğer 

açıdan da, belgelerin tevdi edildiği bankanın müşterisidir.17 

2. Tahsile Gönderen Banka (Remitting Bank, Gönderi  

Bankası, “Tevdi Bankası”18 ) :

Amir’in tahsil vesaikini mal bedelinin tahsili için tevdi ettiği bankadır. Gönderi 

bankası,  amirin kendi ülkesinde bulunan ve genellikle devamlı çalıştığı  bir banka 
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olacaktır.  Amir,  bankasını  mal  bedelinin  tahsili  için  görevlendirmekte  ve  tahsil 

vesaikini alıcıya veya onun belirleyeceği bir kişiye ulaştırmak ve mal bedelinin 

17 Tekinalp, a.g.e., s. 484-485.
18A.e.’de ve buradan naklen Bozovalı, a.g.e., s. 177’de bu banka “tevdi bankası” olarak anılmaktadır.
ödenmesi  ya  da  ileri  bir  tarihte  ödemeli  bir  poliçenin  (ya  da  diğer  bir  ödeme 

taahhüdünün)  alıcı  tarafından  kabulü  karşılığında  vesaiki  teslim etme  konusunda 

yetkilendirmektedir.  Gönderi  bankası  da vesaiki,  bir  “tahsil  emri”  ekinde (bu bir 

talimat  mektubu  olup,  anılan  mektuba  remittance  letter  ya  da  cover  letter 

denilmektedir19) tahsil bankasına göndermektedir.

3. Tahsil Bankası (Collection Bank) :

Gönderen  banka tarafından mal  bedelinin tahsili  için  görevlendirilen ve  bu 

amaçla  tahsil  vesaikinin   gönderildiği  bankadır.  MTO 522  sayılı  broşür  md  5/d 

hükmüne  göre;  gönderi  bankası  amirin  tayin  edeceği  bir  bankayı  tahsil  bankası 

olarak  kullanacak,  şayet  amir  bir  banka  tayin  etmemişse,  gönderi  bankası  ya 

kendisinin ya da bir başka bankanın seçtiği, ödeme veya  kabulün yapılacağı ya da 

diğer  şartların  sağlanacağı   ülkedeki  herhangi  bir  bankayı  kullanacaktır.   Burada 

önemli  olan  seçilen  bankanın  yukarıdaki  taraflar  açısından  güvenilirliğidir.

4. İbraz Bankası (Presenting Bank)

MTO 522 sayılı  broşürde ayrı  bir  taraf olarak sayılan ibraz bankası,  anılan 

broşürdeki tanımına göre tahsil evrakını muhataba ibraz eden bankadır. İbraz bankası 

ithalatçı için belgeleri hazır eden bankadır. İbraz bankası, ithalatçının ödeyeceği satış 

bedeli ya da kabul edeceği poliçe karşılığında ilgili vesaiki ithalatçıya vererek, tahsil 

ettiği  bedeli  ya  da  aldığı  poliçeyi  tahsil  bankasının  talimatına  göre  ilgili  hesaba 

alacak kaydeder ve gönderi bankasına bilgi verir. Her ne kadar burada ibraz bankası 

ayrı  bir  taraf  olarak  sayılmışsa  da  uygulamada  ibraz  bankası  ile  tahsil  bankası 

işlevini  aynı  banka  yerine  getirebilmektedir.  Ancak  tahsil  bankasının  ödemenin 

yapılacağı ülkede olmaması halinde ibraz bankası olarak başka bir banka devreye 

sokulabilir.  Gönderi  bankası,  ibraz  bankası  olarak  herhangi  bir  bankayı 

9



görevlendirmezse tahsil bankası kendi seçeceği bir ibraz bankası kullanabilir (522 

sayılı broşür md 5/f).20 

19 Berrin Hasanbaşoğlu-Raci Hoşgör,  Gümrük Birliği İle Birlikte Değişen Dış Ticaret Mevzuatı 
ve Uluslararası Ticaret, y.y, t.y., s.31.  
20 Şanlı-Ekşi, a.g.e, s. 81.

5. Muhatap (Drawee) :

Vesaik mukabili ödeme şeklinde muhatap, satım akdine konu emtianın alıcısı, 

yani  ithalatçıdır.  Tahsil  vesaiki  ibraz  bankası  tarafından  muhataba  ibraz 

edilmektedir.  Muhatap  mal  bedeli  ya  da  kendisine  gönderilen  poliçenin  kabulü 

karşılığı ilgili vesaiki almakta ve bu vesaik ile malı gümrükten çekmektedir. Vesaik 

mukabili ödeme ilişkisinde muhatabın vesaiki kabul etme ya da mal bedelini ödeme 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu, muhatap ile amir arasındaki temel borç ilişkisini 

ilgilendiren  bir  husustur.  Şayet  muhatap  mal  bedelini  ödemek istemezse,  vesaiki 

alamayacak ve malları da gümrükten çekemeyecektir. 

C. İşleyiş 

Vesaik mukabili ödeme şeklinin genel işleyişi şu şekildedir. Satıcı (amir) ile 

alıcı (muhatap)  arasında akdedilen sözleşme gereği amir, anılan sözleşmeye uygun 

olarak malları  üretir  ve muhataba gönderir.  Anılan malların gümrükten çekilmesi 

için gerekli vesaiki ise bankasına (gönderi bankası) tevdi eder. Gönderi bankası da 

bu vesaiki bir tahsil talimatı (römiz mektubu) ekinde muhatabın bulunduğu ülkedeki 

bankaya (tahsil ve ibraz bankası) gönderir. Muhatap, mal bedelini ödeyerek (vesaik 

ibrazında ödeme) ya da amir ile aralarında anlaşma var ise amir tarafından vesaik ile 

birlikte gönderilen poliçeyi kabul ederek (kabul kredili vesaik mukabili ödeme) (ya 

da  bir  bono,  çek  veya  adi  senet  verilmesi  karşılığında21)  veya  muhatabın  ya  da 

bankasının  önceden  belirlenmiş  bir  taahhütname  vermesi  (vesaikin  taahhütname 

karşılığı  teslimi) karşılığında vesaiki teslim alır.  Bu suretle vesaiki alan muhatap, 

bununla malları gümrükten çeker. İbraz bankası da, tahsil ettiği mal bedelini ya da 

muhatabın  kabulünü  içeren   poliçeyi  (aldığı  bono,  çek  veya  adi  senedi)  gönderi 

bankasının talimatı doğrultusunda amire aynı yolla geri gönderir. İşlemin bu genel 
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akışına  daha  yakından  baktığımızda  ise  işleyişin  şu  şekilde  gerçekleştiği 

görülmektedir; 

21 Tekinalp, a.g.e., s. 485. 

Vesaik  mukabili  ödeme  (documentary  collections)  şeklinin  iki  türü 

bulunmaktadır. Bunlar belge karşılığı ödeme ve kabul karşılığı ödeme olarak ifade 

edilir ve her iki ödeme türü de bankalar tarafından yürütülmektedir. Belge karşılığı 

ödeme türünde,  ihracatçı, malı temsil eden belgeler ile birlikte bir tahsil formunu 

ithalatçının  bankasına  gönderecektir.  İthalatçının  bankası,  ithalatçıya  belgelerin 

geldiğini  ve  mal  bedelini  ödemesi  gerektiğini  bildirir.  Banka,  mal  bedelinin 

ödenmesi  karşılığında  belgeleri  ithalatçıya  teslim  eder  ve  tahsil  ettiği  parayı  da 

ihracatçının bankasına gönderir. Kabul karşılığı ödeme türü de bu şekilde işlemekte, 

ancak  burada  belgeler,  mal  bedelinin  ödenmesi  karşılığı  değil,  ileri  bir  tarihte 

ödeneceğine dair ithalatçının imzalayacağı bir belge karşılığı teslim edilmektedir.22

1. Taraflar  arasındaki sözleşme ;

Vesaik mukabili ödeme işleminden bahsedebilmek için öncelikle alıcı ile satıcı 

arasında  yapılmış  bir  mal  alım-satımı,  eser  vb.  sözleşme  ve  bu  sözleşmede  de 

ödemenin “vesaik mukabili  ödeme” yöntemi ile yapılacağına dair bir anlaşmanın 

varlığı gerekmektedir. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekir ki, bir uluslararası 

satım  sözleşmesinde  vesaik  mukabili  ödemenin  uygulanabilmesi  daha  çok 

ihracatçının bu ödeme şeklini kabul etmesi halinde mümkün olabilecektir. Zira, bu 

ödeme şeklinde ihracatçı, bir başka ülkedeki alıcısına gönderdiği malının bedelini 

alabilme hususunda çok da fazla bir güvenceye sahip bulunmamaktadır. Çünkü, alıcı 

kendisine  gönderilen  malların  bedelini  ödemekten  vazgeçebilir  ve  vesaiki  ibraz 

bankasından  almayabilir.  Bu  durumda  ihracatçı,  gönderdiği  mallarının  bedelini 

alamadığı gibi, anılan malların sevki ve gümrükte muhafazası için yaptığı masraflara 

da ayrıca katlanmak zorunda kalacak; ihracatçının zararı bununla da sınırlı kalmayıp, 

gönderdiği malları ya fazladan masraf ederek geri getirtmek ya da gönderdiği ülke 

başka alıcı bularak ona satmak için de çaba sarfetmek zorunda kalacaktır. Elbette 
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22 (çevrimiçi) http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inimr-ri.nsf/en/gr120573e.html-11.9.2005. 
(çevrimiçi) Sitpro Briefings, Methods of Payment in International Trade 
http://www.sitpro.org.uk/trade/paymentmethods.html 11.09.2005. Documentary credit olarak 
adlandırılan ödeme yönteminin 19. yüzyılın ortalarından bu tarafa uluslararası bir ödeme yöntemi 
olarak kullanıldığı ifade edilmektedir. Bkz. (çevrimiçi) https://doc.telin.nl/dscgi/ds.py/Get/File-
24536/financial-services_v16.pdf

satıma konu emtianın uzun süre muhafazası mümkün olmayan, çabuk bozulabilen 

emtia  olması  halinde  de  ihracatçının  işi  çok  daha  zorlaşacaktır.  Yine,  vesaikin 

alıcıya, bir poliçenin kabulü karşılığı teslimi varsayımında, alıcı malları gümrükten 

çekerek  dilediği  gibi  tasarruf  edebilirken,  vadesi  geldiğinde  poliçe  bedelini 

ödemekten imtina edebilir. Bu durumda da ihracatçı hem mallarını kaybetmiş hem 

de  mal  bedelini  alamamış  olacaktır.  Bu nedenle  de,  ihracatçının  vesaik mukabili 

ödemeyi kabul etmesi için en azından şu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir; 

a. İhracatçı  alıcıyı  çok  iyi  tanımalı  ve  siparişten  vazgeçmeyeceğinden  emin 

olmalıdır.23 Yine  alıcının,  ticari  ahlaka  ve  mal  bedelini  ödeme gücüne sahip 

olduğunun  da  ihracatçı  tarafından  bilinmesi  gerekecektir.24 Vesaik  mukabili 

ödeme şeklinin diğer  ödeme şekillerine  nispeten daha  ucuz  ve  masrafsız  bir 

yöntem olmasına karşın ihracatçı açısından en önemli riski, gönderilen vesaikin 

alıcı  tarafından alınmaması  ve mal  bedelinin ödenmemesidir.  Bu nedenle bu 

yöntemi kabul edecek olan ihracatçının alıcı ile arasında bir güven ilişkisinin 

bulunması,  alıcısının  gerek  dürüstlüğüne  gerekse  ekonomik  gücüne  itimat 

etmesi şarttır.

b. İbraz  bankasını  iyi  seçmeli  ve  bedeli  tahsil  etmeden  vesaiki  teslim 

etmeyeceğinden  emin  olmalıdır.  Aşağıda  yeri  geldiğinde  daha  ayrıntılı 

değinileceği üzere vesaik mukabili ihracat işleminde bankaların malın nitelik ve 

özellikleri  ya  da  mal  bedelinin  ödenmesi  (ayrıca  bir  garanti  veya  kambiyo 

taahhüdünde bulunmamışlarsa) konusunda bir taahhütleri bulunmamaktadır. Bu 

ilişkide bankaların yegane sorumluluğu kendilerine ibraz ya da tahsil için tevdi 

edilen vesaiki dürüstlük kurallarına uygun olarak zamanında ve bedelini tahsil 

ederek (veya alıcının poliçeye kabulünü alarak), doğru kişiye iletmeleridir. Bu 
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anlamda olmak üzere ihracatçı, vesaiki alıcıya ibraz edecek olan bankanın bu iş 

için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip ve güvenilir olduğundan emin olmalıdır. 

23 Eryürek, a.g.e., s. 23. 
24 Haluk Erdemol,  Bankalarda Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulama, Akbank Ekonomi Yayınları, 
İstanbul 1989, s. 78

c. İthalatçının bulunduğu ülkedeki ekonomik, politik ve mali koşulları takip etmeli 

ve o ülke iç hukukunda vesaik bedelinin  tahsili hususunda bir engel olmadığını 

bilmelidir.25 Örneğin,  ithalatçı  ülkesindeki  kambiyo  mevzuatı  gereği  vesaik 

mukabili ödeme yapılması mümkün olamayacaksa, ihracatçı mal bedelini tahsil 

edemeyebilecektir. Yine ihracatçı, malların gönderildiği ülkedeki vergi hukuku 

hakkında  bilgi  sahibi  olmalı  ve  malların  bu  ülkede  tutulacağı  deponun 

güvenilirliğini de baştan araştırmalıdır.26 

 

2. Malların gönderilmesi ;

İhracatçı, alıcısı ile yaptığı sözleşme gereğince, istenilen nitelik ve özelliklere 

sahip  malları  alıcısına  gönderecektir.  Gönderinin  hangi  yolla  ve  hangi  sürelerde 

yapılacağı  ve  hangi  teslim  şeklinin  uygulanacağı  hususları  taraflar  arasındaki 

sözleşme ile belirlenecek olup, işbu tez çalışmamızın konusu olmadığından burada 

ayrıntılarına  girilmeyecektir.  Sözleşmeye uygun olarak  gönderilen  mallar  alıcının 

bulunduğu ülke gümrüğüne gelir. 

3. Vesaikin gönderilmesi ;

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, vesaik mukabili ödeme işleminde muhatabın 

bulunduğu  ülke  gümrüğüne  gelen  malların  muhatap  tarafından  gümrükten 

çekilebilmesi için gerekli olan vesaik, amir tarafından muhataba gönderilmektedir. 

Bu işlem ise şu şekilde yapılmaktadır;
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a. Amir (ihracatçı) vesaiki muhatabın (alıcının) bulunduğu ülkede, muhataba ibraz 

etmesi  için  kendi  bankasına  (gönderi  bankası)  tevdi  eder  ve  bunları  mal 

bedelinin  tahsili  karşılığında  teslim edilmek  üzere  muhataba  iletmesini  ister. 

Burada ihracatçının tevdi ettiği belgeler fatura, konşimento, gümrük kağıtları, 

sigorta poliçesi, menşe şehadetnamesi vb. gibi belgelerdir.27 İhracatçı, alıcı ile 

akdettiği 

25 Eryürek, a.g.e, s. 23
26 Bkz. (çevrimiçi) http://www.credittoday.net/public/1540.cfm.11.9.2005
27 Tekinalp, a.g.e, s. 484

sözleşme  gereğince  bu  belgelerin,  mal  bedelinin  peşin  ödenmesi,  alıcısına 

göndereceği bir poliçenin alıcısı tarafından kabul edilmesi veya alıcısının kabulü ile 

birlikte bir bankanın da aval vermesi ya da bir çek, bono veya adi senet ya da bir 

taahhütname verilmesi şartı ile alıcıya teslimini isteyebilir. 

b. Ticarete konu mallara ilişkin belgeler, ihracatçının bankasınca (römiz bankası) 

teslim  alındığında,  ihracatçının  bankası  bir  römiz  mektubu  hazırlamaktadır.  Bu 

mektupta; hangi sayıda hangi belgelerin alıcıya gönderildiği, alıcı ve satıcıya ilişkin 

bilgiler,  tarafların  bankalarının  isimleri,  belgelerin  hangi  şartlarla  alıcıya  teslim 

edileceği ve ihracata konu mallarla ilgili çeşitli açıklamalar bulunur.28 İhracatçının 

bankası, bu belgeleri yukarıda da ifade edildiği üzere bir “tahsil emri” ekinde alıcının 

bankasına (tahsil bankasına) gönderir. Buradaki tahsil emrinde, ihracatçının talebine 

göre  ya  mal  bedelinin  peşin  tahsili  ya  da  ihracatçının  gönderdiği  poliçenin  alıcı 

tarafından kabulü veya bunun yanında  bir  bankaca aval  verilmesi  şartı  ile  ya da 

alıcının mal bedelini ödeyeceğine dair bir taahhüdü, alıcı bankasının garantisi ya da 

ödemenin bono, çek gibi bir kambiyo senedi keşidesi ile yapılması şartı ile vesaikin 

alıcıya  teslim  edilmesi  talimatı  yer  almaktadır.  Burada  gönderen  banka,  aldığı 

vesaikin  amir  tarafından  verilen  talimatta  öngörülenler  olup  olmadığını  ve  bir 

eksiklik olup olmadığını kontrol edecek ve uyumsuzluk var ise, durumu derhal amire 

bildirecektir.

4. Vesaikin muhataba ibrazı ;
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Bundan  sonraki  aşama  tahsil  bankasına  gönderilen  vesaikin  mal  bedelinin 

ödenmesi  ya  da  gönderilen  poliçenin  kabulü  (ya  da  diğer  şartlar)  karşılığında 

muhataba teslimidir. Bunun aşamaları ise şu şekilde özetlenebilir;

a. Gönderi  bankasından,  tahsil  talimatı  ekinde  vesaiki  alan  tahsil  bankası  şayet 

vesaiki doğrudan muhataba ibraz etmeyecekse, yani aynı zamanda ibraz bankası

28 Murat Canıtez, Ömer Okan Fettahlıoğlu, “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Factoring-Forfaiting 
İşlemleri”,  Dış Ticaret: İşlemler ve Uygulamalar, Editörler: Çetin Bedestenci, Murat Canıtez, 3. 
Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara 2004, s. 99.

işlevini görmeyecekse, aldığı vesaiki talimat gereği bedelin tahsilini ya da poliçenin 

kabulünü  müteakip  muhataba  teslimi  için  muhatabın  bulunduğu  yerdeki  ibraz 

bankasına gönderir ve bu bankaya talimat verir. Ancak, tahsil bankası, aynı zamanda 

muhatabın  ülkesinde  yerleşik  bir  banka  olabilmekte  ve  ibraz  bankası  işlevini  de 

görmektedir.  Bu  halde,  gönderi  bankasından  vesaiki  alan  tahsil  bankası  (aynı 

zamanda ibraz bankası olarak), bir ihbar mektubu düzenler ve muhataba gönderir.

  

b. İhbarı alan muhatap, bankasına giderek vesaiki teslim alacaktır. Vesaik, ödeme 

karşılığı teslim edilecek ise mal bedelini ödeyecek, bir poliçenin kabulü karşılığı 

teslim edilecekse de poliçeyi kabul edecektir.29 

Vesaik Mukabili Ödeme işleminde konşimentonun, ibraz bankası adına keşide 

edilmesi,  başka  bir  deyişle  konşimentonun  “consignee”  denilen  bölümünde 

ithalatçının bankasının isim, unvan ve adresinin, “notify” bölümünde ise ithalatçının 

isim,  unvan  ve  adresinin  bulunması  gerekecektir.  Mal  bedeli  ödendiğinde  banka 

vesaiki ithalatçıya verecek, konşimentoyu da ona ciro edecektir. İthalatçı bu suretle 

vesaiki temellük etmiş olacak ve malları gümrükten çekebilecektir.30 Nitekim Türk 

Parasının  Kıymetini  Koruma  Hakkında  32  Sayılı  Karara  İlişkin  Hazine 

Müsteşarlığının 20 Haziran 1991 Tarih ve 20907 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

91-32-5 Sayılı Tebliği’nin md 16 hükmünde bu konuda bir düzenleme yer almıştır. 

Anılan düzenlemeye göre :

“Bakanlar  Kurulu'nca  ilan  edilmiş  ve  edilecek  tutarlarda  Destekleme  ve  Fiyat  

İstikrar  Fonu'na  prim  kesintisi  yapılan  malların  ihracatının  bankalar  veya  özel  finans 
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kurumları aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bankalar veya özel finans kurumlarınca ihracat  

bedelleri tahsil edilmeksizin veya tahsili garanti altına alınmaksızın vesaikin muhabirlerce  

alıcılara teslim edilmemesinin sağlanması zorunludur.

29 Abdurrahman Özalp,  Uluslararası  Yeni Kurallar Işığında Dış Ticaret’te  Teslim ve Ödeme 
Şekilleri: Genel ve Bankalar Uygulaması, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2004, s. 44. 
30  Atilla  Bağrıaçık-Seyfettin  Kantekin,  İhracat  İthalatlarda  Akreditif  İşlemleri  Örnek 
Uygulamalar, İstanbul 1998, s. 76.

Sözkonusu  ürünlerin  ihracatının  bankalar  veya  özel  finans  kurumları  aracılığı  ile  

yapılmasını ve konişmento veya diğer taşıma vesaikinde aracı bankanın veya özel finans 

kurumunun belirtilmesini teminen;

- Deniz yoluyla nakliyatta, nakliyat acentalarınca tam takım konişmentonun Türkiye'deki  

aracı banka veya özel finans kurumu adına,

-  Hava,  kara  ve  demiryolu  ile  nakliyatta  ise  nakliyat  acentalarınca  kara  konişmentosu,  

nakliyeci  makbuzu ve  hamule  senedi  gibi  belgelerin  Türkiye'deki  aracı  banka veya özel  

finans kurumunun talimatında gösterilen hariçteki muhabir banka adına,

düzenlenmesi zorunludur.

Gümrük idarelerince belgelerin belirtilen şartlara uygun olarak düzenlendiği kontrol edilir  

ve vesaiki bu şartlara uygun olarak düzenlenmeyen ihracata izin verilmez.

Anılan  düzenleme  ile  ihraç  edilen  mal  bedellerinin  ödenmesinin  temini 

amaçlanmıştır.

Vesaiki  alan  muhatap,  gümrükten  mallarını  çekerek  satım  konusu  emtiayı 

teslim almış olur.  Bundan sonra mal bedelini  tahsil  eden ya da muhatabın kabul 

ettiği  poliçeyi  alan  tahsil  bankası,  bu  bedeli  ya  da  poliçeyi  aldığı  yolla  tahsil 

bankasından  almışsa  ona,  doğrudan  gönderi  bankasından  almışsa  bu  bankaya, 

komisyon ve masraflarını düştükten sonra geri gönderir. Gönderi bankası da, gelen 

mal bedelini amirin kullanımına hazır tutar (MTO 522 md 16). Amir, mal bedelini 

almışsa sorun kalmamıştır. Mal satılmış, bedeli de ödenmiştir. Ancak, vesaik semen 

karşılığı değil de, poliçenin kabulü ya da diğer bir kambiyo veya banka taahhüdü 

karşılığı muhataba teslim edilmişse amir, gelen poliçenin ya da keşide edilen diğer 

kambiyo  senedinin  vadesini  bekleyerek  muhatabın  bedeli  ödemesini  beklemek 
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zorunda  kalacaktır.  Uygulamada  çoğunlukla  kabul  edilmiş  poliçeyi  alan  amir, 

vadesini beklemeksizin belirli bir iskonto ile bu poliçenin tahsili yoluna gitmektedir.

Yabancı  kaynaklarda  da,  vesaikin,  mal  bedelinin  ödenmesi  karşılığı  teslim 

(documents against payment = D/P veya cash against documents = C.a.D) yerine, bir 

poliçenin kabulü (documents against acceptance = D/A) ya da ithalatçı tarafından 

mal bedelinin ödeneceğine dair bir taahhütname (letter of undertaking) de 

verilebileceği  ifade  olunmaktadır.  Burada  anılan  ödeme  taahhüdünün  şekli  ibraz 

bankası ya da muhatap tarafından belirlenebilecektir. Bu mektupla muhatap, belirli 

bir tarihte mal bedelini ödeyeceğini garanti etmektedir.31

D. MTO 522 sayılı broşür hükümleri

Yukarıda  ifade  ettiğimiz  üzere  vesaik  mukabili  ödeme  işleminin  usul  ve 

esasları  hakkındaki uluslararası  kurallar  MTO 522 sayılı  broşürde düzenlenmiştir. 

Milletlerarası  Ticaret  Odası  tarafından  hazırlanarak  yayınlanan  bu  broşüre, 

aralarında  Türkiye’nin  de  bulunduğu  124  dolayında  ülke,  bankalar  birliği 

organizasyonları  aracılığı  ile  ya  da  bankaların  münferit  katılımı  yolu  ile  iştirak 

etmişlerdir.32 Dolayısı  ile  bu  broşür  niteliği  itibari  ile  bir  çok  taraflı  uluslararası 

antlaşma değildir. Broşürün bir uluslararası antlaşma olmadığı yolunda görüş birliği 

bulunmakta  olmasına  rağmen,  bu  düzenlemenin  hukuki  niteliği  hususunda  çeşitli 

görüşler ileri sürülmüştür.33 Anılan düzenlemeye ülkelerin hangi hukuki esasa göre 

geçerlilik tanıdıkları  ve mahkemelerin hangi  nedenlerle bu kuralları  uyguladıkları 

hususundaki görüşleri şu şekilde özetleyebiliriz:  

1. Ticari teamül görüşü : Buna göre,  MTO yeknesak kuralları ticari teamüldür. 

MTO bu uluslararası teamül kurallarını yazılı hale getirmiştir.34 

“Özellikle Alman Federal Mahkemesi (BGH, WM 1958, 456) ve doktrinde bir grup yazar 

Birörnek Kuralların ticari teamül niteliğinde kurallar olduğunu ileri sürmektedir.”35 

Türk hukukunda yeknesak kurallar genellikle teamül olarak kabul edilmektedir.36
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31(çevrimiçi)http://www.ubs.com/1/e/ubs_ch/bb_ch/finance/trade_exportfinance/documentar_inkasso
/inkassoarten.html. 11.9.2005.
32 Aysel Çelikel-Cemal Şanlı, Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, 11. Bası, İstanbul, Beta, 
2003, s. 502.
33 Erdoğan Göğer,  Akreditif Muamelesi ve Hukuki Mahiyeti, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku 
Enstitüsü, 2. Bası, 1980, s. 42. 
34 A.e. s. 42’den naklen.
35 Arslan Kaya, Belgeli Akreditifte Lehtarın Hukuki Durumu, 1. Baskı, İstanbul, Beta 1995, s.23. 
Vahit Doğan,  Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif,  2. Baskı, Ankara, Seçkin, 
2005, s.32-33. 
36 Tekinalp, a.g.e. s. 48.

2. Örf ve adet hukuku görüşü : Bu kuralların ticari teamüllerden daha ileri düzeyde 

olduğunu, bunların örf  ve adet  hukukunun tipik bir  örneğini oluşturduğunu ifade 

etmektedir. Buna göre, bu kurallara ayrıca bir atıfta bulunulmasına gerek olmadan, 

yasada hüküm bulunmayan hallerde, ikinci derece pozitif hukuk normu olarak bu 

kurallar doğrudan doğruya uygulanacaktır.37 

3. Özel hukuk normu görüşü : Bu görüşe göre, bu kurallar kendine özgü nitelikte 

uluslararası  özel  hukuk  normu  benzeri  hükümlerdir.  Bu  görüştekiler  yeknesak 

kuralların  sui  generis  (nevi  şahsına  münhasır)  bir  hukuki  düzenleme  olduğunu 

belirtmekte ve şöyle devam etmektedir: 

“Yeknesak Kuralları klasik düşünce biçiminin kalıplarına sokmak güçtür. Yeknesak 

Kurallar devletin zımni (örtülü) rızalarına dayanarak, yasa gibi uygulanmaktadır. Bir metnin 

yasa gibi uygulanması için her halde yasama meclisinden çıkmasına gerek yoktur.”38 

Akreditife  ilişkin  yeknesak  kuralların  hukuki  niteliği  tartışmalarında  ileri 

sürülen  bu  görüşe  göre  yeknesak  kurallarda  düzenlenmemiş  olan  meselelerde 

kanunlar ihtilafı kurallarının uygulanması ile sonuca varılacaktır.39 

4.  Genel  işlem  şartı  görüşü  : Bu  kuralları  bir  genel  işlem  şartnamesi  olarak 

görmektedir.40 Bu görüşe göre; 

“Bankacılık,  sigortacılık  ve  ulaştırma  alanlarında  genel  şartname  bilinen  bir 

kavramdır. Her kurum veya kurumlar birliği kendi işlemlerine uygulayacağı ilkeleri saptar. 

Bu ilkelerin toplu biçimde bir birlik veya oda tarafından da saptanması olanağı vardır.”41 
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37 Göğer, a.g.e., s. 42 ve Kaya, a.g.e., s. 22.
38 Göğer, a.g.e, s. 42’den naklen. 
39 Doğan, a.g.e., s 35
40 Kaya, a.g.e., s.24. yazara göre “…Birörnek Kurallar, gerek, pozitif bir hukuk hükmü ve gerek örf 
ve adet hukuku kuralları şeklinde, akreditif işlemi ile ilgili olarak doğrudan uygulanma imkanı olan 
hükümler niteliğinde değildir. Bu kuralların düzenleniş ve uygulanış biçimleri dikkate alınarak, genel 
işlem şartı olarak kabul edilmesi gerekir.”
41 Göğer, a.g.e.  s. 41. Bozovalı a.g.e., s. 185. 

Buna  göre  yeknesak  kurallar,  bir  sözleşmenin  şartlarını  taşıyor  olması, 

sözleşmenin  kurulmasından  önce  ve  birden  fazla  sözleşmeye  uygulanmak  üzere 

önceden hazırlanması ve diğer tarafa sunulması özellikleri nedeniyle genel işlem 

şartlarının  tanımı  ile  uyuşmaktadır.  Bu  ilişkide  bankaların  bu  şartları  bütün 

müşterilerine kabul ettirmesi de genel işlem şartı niteliğini pekiştirmektedir.42

5.  Lex  Marcatoria  görüşü  : “Lex  Marcatoria  (Milletlerarası  Ticaret  Hukuku), 

milletlerarası  ticari  ilişkileri  düzenlemek  amacıyla  geliştirilmiş  bulunan  kurallar  ile  bu 

ticaretteki  beynelmilel  bir  kabule  mazhar  olmuş  (veya  en  azından  yaygın  biçimde 

benimsenmiş)  ticari örf, adet ve teamülleri kapsar. Bunların bir kısmı genel, bir kısmı ise 

milletlerarası ticaretin muayyen ve sınırlı alanları ile ilgilidir.”43

Milletlerarası ticari ilişkinin,  milli hukuk düzenine değil, milletlerarası ticaret 

hukukuna tabi olması gerektiği düşüncesinde olanlar, MTO’nun yeknesak kurallarını 

anılan  milletlerarası  ticaret  hukukunun  iyi  bir  örneğini  oluşturduğunu  ifade 

etmektedirler.  Ancak  bu  düşünce  beraberinde  pek  çok  tartışmayı  da  beraberinde 

getirmektedir.  Lex  mercatoria  içerik  olarak  milletlerarası  ticaret  hukuku alanında 

uygulamaya gelebilecek yeknesak kurallardan oluşmaktadır. Ancak,  lex mercatoria 

olarak ifade edilen kuralların nelerden oluşacağı, özellikle milletlerarası ticari örf ve

42 Doğan,  a.g.e., s. 34-35. Göğer,  a.g.e.,  s. 43, dn. 30’da, genel işlem şarlarının hukuki niteliğinin 
tartışmalı olduğunu; bir görüşe göre bunların hukuk normu sayılması gerektiği halde, karşı görüşün 
genel  işlem  şartlarının  hukuk  normu  sayılamayacağını  ileri  sürdüğünü  ifade  ettikten  sonra, 
“uluslararası  bir  kuruluşun  hazırladığı  Yeknesak  Kuralları  tekil  şirketlerin  veya  ticari  birliklerin 
hazırladıkları sıradan genel işlem şartnamesi olarak kabul etmek güçtür. Genel işlem şartnamesi ikiye 
ayrılmalıdır.  Uluslar  arası  kuruluşlar  tarafından  getirilen  hukuk  normu  niteliğindeki  genel  işlem 
şartnamesi bir yanda, şirketlerin veya birliklerin hazırladıkları genel işlem şartnamesi diğer yandadır. 
Bunlardan birincisi, yasa koyucu tarafından çıkarılmamış dahi olsa hukuk normu sayılmalıdır. Hukuk 
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normu olmak için herhalde yasa koyucu tarafından çıkarılma zorunluluğu olmadığı ise bilinen bir 
gerçektir” demek suretiyle genel işlem şartları arasında bir ayırıma gitmiştir. 
43 Cemal Şanlı,  Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk,  Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1986,. s. 314. Anılan eserde, dn. 702’de anılan yazarlara atıfla 
lex  mercatorianın  çeşitli  tanım  ve  kapsamları  şu  şekilde  ifade  edilmiştir:  “Milletlerarası  Ticaret 
Hukuku,  farklı  ülkeleri  ilgilendiren  özel  ticari  ilişkileri  düzenleyen  kurallar  topluluğu  olarak  da 
tanımlanmıştır  (Goldstajn,  The  New  Law  Merchant  Reconsidered,  171).  Milletlerarası  Ticaret 
Hukukunun  muhtevası  ve  kaynakları,  genel  olarak  hukukçular  tarafından  farklı  şekillerde 
açıklanmıştır. Prof. Schmitthoff’ göre bu Hukuk’un kapsam veya kaynağını, ‘Milletlerarası Mevzuat’ 
(International Legislation) olarak adlandırılan, milletlerarası ticareti düzenlemek amacıyla devletlerce 
yürürlüğe  konan  Konvansiyon  ve  Yeknesak  Kanun  Sözleşmeleri  ile  milletlerarası  ticari  örf 
(International Commercial Custom), adet ve tatbikatlar teşkil eder (The Law of Int. Trade, Its Growth, 

adetlerin  dışında  nelerin  bu  kapsamda  değerlendirileceği  konusunda  farklı 

yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu konudaki en kapsamlı yaklaşıma göre, anlaşmalar, 

genel  hukuk prensipleri,  devletler  hukuku kuralları,  uygulamada ortaya  çıkan  tip 

sözleşmeler, uluslararası organizasyonların kuralları, uluslararası alanda cari kurallar 

bu kapsamda sayılmaktadır. Bu konudaki dar yoruma göre ise; genel esaslardan ve 

hiçbir milli hukuk ile özel irtibatı olmadan kendiliğinden ortaya çıkan ve gelişen örf 

ve  adet  kuralları  bu  kapsamda  sayılmalıdır.  Üçüncü  bir  yaklaşıma  göre  ise  lex 

mercatoria milletlerarası ticari örf ve adet kurallarından oluşmaktadır. Burada anılan 

ticari örf ve adet ise her ticaret alının kendine özgü örf ve adetleri ile milletlerarası 

ticari  ilişkilerde  genel  olarak  kullanıldığı  bilinen  kurallardır.  INCOTERMS  ve 

Belgeli Akreditife İlişkin Yeknesak Kurallar buna örnek olarak gösterilmektedir.44

Buna göre,  milletlerarası  ticaret  hukukunun kapsamına giren kuralların bir 

kısmı,  milletlerarası  konvansiyon  veya  belgelere  ithal  edilerek,  yazılı  ve  maddi 

kurallar  haline  gelmişlerdir.  Bunlara,  “Milletlerarası  Mevzuat  (International 

Legislation)” adı verilmektedir. Diğer bazı normlar ise bir konvansiyon niteliğinde 

olmayan,  bazı  milletlerarası  karakterli  kuruluşlarca  ortaya  konan  uygulama 

kodlarında bir araya toplanarak yazılı hale getirilmişlerdir.  Bunlara da “uygulama 

kodları” adı verilmiştir. Milletlerarası ticaret hukukunun diğer normları ise, örf, adet, 

Formulation  and  Operation,  15,16.  Aynı  yönde  bkz  :   Goldstajn,  The  New  Law  Merchant 
Reconsidered,  183).  Prof.  Sanders’e  göre  ise  bu  Hukuk’un  kapsamına  sadece,  ticari  ilişkileri 
milletlerarası  planda  düzenlemek  amacıyla  çıkarılmış  bulunan  kural  ve  tatbikatlar  dahildir. 
Dolayısıyle,  milletlerarası  ticareti  düzenlemek  amacıyla  devletlerce  çıkarılmış  bulunan  kanunlar 
(mesela;  Amerikan,  Çek,  Bulgar  ve  Macar  Milletlerarası  veya  Dış  Ticaret  Kanunları  gibi)  bu 
Hukukun kapsamına girmez (Jakubowski, The Autonomy of ınt. Trade Law and Its Influence on the 
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Interpretation and Application Of Its Rules, 208). Bazılarına göre de; Milletlerarası Ticaret Hukuku, 
sadece bağımsız devletlerce milletlerarası ticareti düzenlemek amacıyla çıkarılmış bulunan kuralları 
ifade  zımnında  kullanılıyorsa  kabul  edilmeli;  milletlerarası  ticaret  camiasının  kendi  kural  ve 
uygulamaları  üzerinde  geliştiği  söylenen  bağımsız  bir  Lex  Mercatoria’yı  ifade  ediyorsa 
reddedilmelidir. Enderlein, F.; (Lex Marcatoria ile ilgili tartışmalar), New Directions in Int. Trade 
Law, 451).” Yazara göre ise, lex mercatoria’nın kaynak ve kapsamı hukuk kavramının tanımına bağlı 
bulunmaktadır.   
Bu terim çeşitli kaynaklarda “lex mercatoria” olarak ifade edilirken (bkz: Kaya,  a.g.e., 22; Doğan, 
a.g.e., 33); yukarıda anılan eserde “lex marcatoria” olarak yazılmıştır.    

44 Doğan a.g.e., s. 33-34. Şanlı, Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, s. 314-315, dn. 702

teamül  ve  tatbikatlardan oluşmaktadır.  MTO’nun yeknesak kuralları  da,  yukarıda 

anılan “uygulama kodları”nın bir örneğini teşkil etmektedir.45 

“Bu  ve  buna  benzer  kodların  amacı,  ilgili  oldukları  milletlerarası  ticaret  alanını 

düzenlemektir. Bu düzenlemelerin gerek şekli ve maddi kaynakları ve gerekse düzenleyen 

kişi  ve  kuruluşların  nitelikleri  dikkate  alındığında;  bunların  gerçek Milletlerarası  Ticaret 

Hukuku normları oldukları söylenebilir. Bu sebeple, söz konusu uygulama kodları,  daha 

evvel bahsettiğimiz Genel Şartlar ve Standart Sözleşme tiplerinden farklı olarak, taraflarca 

kendilerine  herhangi  bir  atıf  yapılsın  veya  yapılmasın,  hakemlerce  somut  bir  olayda 

doğrudan  uygulanabilir.  Bu  uygulamanın  sebebi,  ilgili  kodların,  ihtilaf  konusu  ilişkiyi 

milletlerarası  planda  düzenleyen  örf,  adet,  teamül  ve  tatbikatları  formüle  eden  maddi 

normlar teşkil etmesi ve bu sebeple somut olayın özelliklerine uygun düşmesidir.”46  

Lex mercatoria  teorisinin pek çok eleştiriye maruz kaldığı  ve  bunların  da 

özetle “milli hukuk sistemleri dışında lex mercatoria’ya hukuk sistemi olma niteliği 

verebilecek bir milletlerarası otoritenin bulunmaması, lex mercatoria’nın kurallarının 

tespit edilememesi, lex mercatoria’ya göre verilen kararların denetlenmesi sorunu ve 

bu kararların bağlayıcı gücü bulunmayacağı” şeklinde ifade edilmiştir.47

45 Şanlı, A.e.,  s. 324-325. Yazara göre yeknesak düzenlemeler, milletlerarası ticaret hakemlerinin 
Milletlerarası  Ticaret  Hukuku’nun  maddi  normları  olarak  doğrudan  uygulayabilecekleri  esas 
uygulama  kodlarıdır.  s.  335-336.  “…hakemlerin  bunları  zorunlu  olarak  uyguladıkları  veya 
uygulayacaklarını  söylemek  de  güçtür.  Kanaatimizce,  tarafların  seçmeleri  durumu  hariç,  Lex 
Marcatoria’nın  uygulanma  sebebi,  bunların;  ihtilaf  konusu  meselenin  mahiyet  ve  özelliğine, 
milletlerarası  ticaretin  ihtiyaçlarına,  tarafların  beklentilerine  ve  milletlerarası  ticari  tahkim 
müessesesinin hukuki niteliğine uygun düşmesidir. Bir başka ifade ile, Lex Marcatoria, hakemlerce 
sadece dava konusu somut olayın çözümü bakımından en uygun hukuk normları olmaları sebebiyle 
uygulanmaktadır. A.e., s. 322. 
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46 Şanlı,  A.e., s. 337.  “Bunların hukuk normu vasfını iktisap ettiklerinden şüphe etmemek gerekir. 
Bilindiği gibi, hukuk, sadece mahalli devletlerin iradesinden kaynaklanan kurallardan ibaret değildir. 
Kaldı  ki;  yukarıda  bahsettiğimiz  Vesikalı  Krediler  Hakkında  Yeknesak Kurallar  ve Teamüller  ve 
INCOTERMS ler v.s. gibi MTO tarafından kodifiye edilmiş olan bazı uygulama kodları,  mahalli 
ülkelerde, mahalli devletin zımni rızası desteğinde uygulanmaktadır.” A.e., s. 338.  Ancak uygulama 
kodları adı altında değerlendirilen genel şartlar ve standart sözleşmeler, bağımsız bir Milletlerarası 
Ticaret  Hukuku’nun  gelişmesi  için  önemli  bir  kaynak  ve  ilgili  sektördeki  ortak  uygulamaları 
yansıttıkları halde, bunların, hakemlerce bir ihtilafın çözümünde doğrudan uygulanamayacaklardır. 
A.e., s. 334.
47 Ziya Akıncı, Milletlerarası Özel Hukukta İnşaat Sözleşmeleri, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, No : 73, 1996, s. 14. Yazara göre, “lex mercatoria teorisi, teorik 
ve  uygulama açısından  değerlendirildiğinde,  sözkonusu  teorinin  milli  hukuklar  dışında,  özerk  bir 
hukuk sistemi olduğunu kabulde karşılaşılan tereddütlerin yanı sıra, lex mercatoria’nın fiilen nasıl 
uygulanacağı,  kaynaklarının  ve  kurallarının  nasıl  tespit  edilip,  boşluklarının  nasıl  doldurulacağı, 
ayrıca, lex mercatoria uygulanarak çözümlenen uyuşmazlıklara, hakem kararının verildiği yer ve 

Lex mercatoria olarak ifade edilen kuralların, bir uyuşmazlığa doğrudan uygulanıp, 

uygulanamayacakları  hususunda  ise,  uyuşmazlığın  milli  mahkemeler  önünde 

çözülmesi  ile  milletlerarası  ticaret  hakemleri  çözülmesine  göre  farklı  sonuçlara 

varılmaktadır.48  Buna göre, uyuşmazlık milli mahkemeler önünde çözümlenecekse, 

esasa uygulanacak hukuk lex fori’nin kanunlar ihtilafı kurallarına göre belirleneceği 

için,  uyuşmazlığa  bakan  mahkemenin  milli  hukukuna  göre,  lex  mercartoria’nın 

bağımsız  bir  hukuk  sistemi  olarak  kabul  edilmesi  ve  ilgili  milli  hukukun,  bu 

uyuşmazlığa  lex  mercatoria’nın  uygulanmasını  öngörmesi  gerekecektir.49 

Uyuşmazlığın  tahkim  yolu  çözümlenmesi  durumunda  ise,  hakemler  devlet 

yargısında olduğu gibi bir lex fori ile mutlak olarak bağlı olmadıklarından, farklı 

çözüm  yollarını  dikkate  alabilecekler  ve  lex  mercatoria’yı  doğrudan 

uygulayabileceklerdir.50

Lex mercatoria’nın bu şekilde hakemlerce,  önlerindeki bir  uyuşmazlığa doğrudan 

uygulanması, “Maddi Devletler Hususi Hukuku” metodu ile açıklanmaktadır. Buna 

göre,  klasik  kanunlar  ihtilafı  doktrinine  göre,  yabancılık  unsuru  içeren  hukuki 

ilişkilere uygulanacak olan hukukun belirlenmesi için, öncelikle anılan hukuki ilişki 

belirli bir hukuk kategorisine dahil edilmekte, bundan sonra, bu kategori için ilgili iç 

tenfiz edileceği yer hukuk-larınca nasıl yaklaşılacağı meseleleri karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla 
bugün  için  uyuşmazlığın  lex  mercatoria’ya  göre  çözümlenmesi  bir  çok  tereddütleri  beraberinde 
getirecektir.”  s.  22-23.  Lex  Mercatoria  teorisinin  farklı  hukuk  sistemlerindeki  gelişimi  ve  çeşitli 
hukuk mevzuatları açısından incelenmesi konusunda bkz: A.e., s. 15 vd. ve Şanlı, Tahkimde Esasa 
Uygulanacak  Hukuk,  s.  314  vd.  Ayrıca  Akıncı,  FIDIC  kurallarının,  taraflarca  bunlara  atıf 
yapılmaması halinde, lex mercatoria olarak uygulanamayacağını ifade etmektedir. Akıncı, a.g.e. s. 31. 
Aynı yönde Yargıtay kararlar için A.e., s. 31, dn. 80. 
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48 Şanlı, Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, s. 332 vd. Akıncı, A.g. e., s. 22.. Bahattin Bahadır 
Erdem,  Incoterm’in Uluslararası Satımlarda Uygulanacak Hukuka Etkisi ve Hukuki Niteliği, 
MHB-Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 10, Sayı 1-2, 1990, İstanbul 
1993, s. 73. vd.
49  Akıncı,  a.g.e., s.  22.  Erdem,  a.g.e.,  s.  77-79.  Yazar,  Incoterms  normlarının  uygulanabilme 
koşullarını  incelediği  makalesinde,  bunların,  gerçek  birer  Milletlerarası  Ticaret  Hukuku  normu 
olduklarını kabul etmekle birlikte; milli mahkeme hakimlerinin uygulamak zorunda oldukları bir lex 
fori’leri  olduğu,  bu  nedenle  de  satım  akdindeki  ticari  terimlerin  öncelikle  lex  fori’de  bulunan 
hükümlere göre yorumlanması gerektiğini, ancak, burada bir hüküm yer almıyorsa ve bu hukuk ticari 
örf ve adet  kurallarını bir hukuk kaynağı olarak kabul etmişse (örneğin TTK md1/2’de olduğu gibi) 
hakim, taraflarca atıf yapılmasa da bu kuralları uygulayabileceğini ifade etmektedir. Zira, bu kurallar, 
milletlerarası  ticari  terimlerin  içeriği  konusunda,  Milletlerlarası  Ticaret  Hukukunda  ki  örf,  adet, 
teamül ve tatbikatları formüle eden normlardır.
50 Akıncı, a.g.e., s. 22. Erdem, a.g.e., s. 73 vd.

hukukta  kabul  edilmiş  bir  bağlama  noktası  aracılığı  ile  uygulanacak  hukuk 

belirlenmektedir.  Bu  işleyişi  “yasalar  çatışması  kuralı”  gerçekleştirmektedir.  Bu 

mekanizmada,  davaya  konu hukuki  ilişki,  çeşitli  hukuk kategorileri  için  önceden 

hazırlanmış bir bağlama noktası esas alınarak, belirli  bir mahalli hukuk sistemine 

bağlandığında,  bu  hukuki  ilişki,  anılan  hukuk  sisteminin  iç  hukuk  kurallarının 

mahalli  ilişkileri  düzenlemek  için  öngördüğü  kurallara  göre  bir  karara 

bağlanmaktadır.  Ancak, mahalli hukuk sistemlerinin esas olarak, mahalli ilişkileri 

ve  bu  ilişkilerdeki  menfaatler  dengesini  düzenledikleri;  oysa  yabancılık  unsuru 

taşıyan  milletlerarası  ticari  ilişkilerde,  mahalli  hukukun  öngörmediği  ya  da 

düzenlemediği  farklı  menfaat  dengeleri  olduğu;  bu  nedenle  de  klasik  kanunlar 

ihtilafı doktrini esasına göre belirlenen mahalli hukukun, yabancılık unsuru taşıyan 

bir  milletlerarası  ticaret  ilişkisine uygulanmasının,  çok defa ilgili  hukuki ilişkinin 

mahiyetine  uygun  düşmeyen  sonuçlara  yol  açtığı  ifade  edilmektedir.  Bu  ise, 

milletlerarası özel hukuktan beklenen amaca uygun düşmemektedir. Bu nedenle de, 

Devletler  Hususi  Hukuku’nda  uygulanacak  hukukun  tespiti  hususunda  yeni 

metotların geliştirilmesine neden olmuştur.51

 

“Kanunlar  ihtilafı  metoduna  alternatif  olarak,  hassaten  milletlerarası  karakterli  hukuki 

münasebetler için sevkedilmiş veya oluşturulmuş maddi normların doğrudan ihtilaf konusu 

ilişkiye  uygulanmasını  öngören  Maddi  Devletler  Hususi  Hukuku Metodu geliştirilmiştir. 

Burada,  uygulanacak  hukukun  tespitinde,  bizatihi  ihtilaf  konusu  ilişkinin  milletlerarası 

karakterinden, sosyal ve ekonomik realitesinden hareket edilmektedir. Gerçekten de; bazı 

özel  durumlarda, milletlerarası  ilişkilerde veya davaya bakan hakimin ülkesindeki  sosyal 
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münasebetlerde muayyen bir istikrarın korunması lüzumu, ihtilaf konusu yabancılık unsuru 

içeren bir ilişki için özel maddi hukuk normlarının oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu tür 

maddi Devletler Hususi Hukuk normları, daha önceden düzenlenmiş olarak lex fori’nin iç 

hukukunda mevcut  olabileceği  gibi,  ihtilafı  karara  bağlamak durumundaki  mahkemelerin 

içtihatları ile de ihdas olunabilir.”52    

51 Şanlı, Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk,  s. 315-319.
52  A.e.,  s.  319.  “maddi  Devletler  Hususi  Hukuku  metodu,  hakemlerin,  Milletlerarası  Ticaret 
Hukuku’nun maddi normlarını doğru uygulamalarına meşruiyet kazandıracak, onlara rehber ve emsal 
teşkil edecek alternatif bir metoddur.” A.e.,  s. 321.

İşte, milletlerarası ticaret hakemlerinin de, Milletlerarası Ticaret Hukuku’nun 

maddi  normlarını  doğrudan  uygulamaları,  yukarıda  anılan  metodla  izah 

edilebilecektir.53 

Taraflar,  yeknesak  kuralların  uygulanmaması  yolunda  açıkça  bir  anlaşma 

yapmamış iseler bu kurallar uygulanabilecek midir? Daha doğru anlatımla, yeknesak 

kuralların, ilgili ihtilafa doğrudan uygulanabilme gücü var mıdır? Bu sorunun cevabı 

da yukarıda kısaca özetlediğimiz “bu kuralların hukuki niteliği nedir?” sorusunun 

cevabına göre değerlendirilmek gerekecektir.

Konu hakkında MTO 522 sayılı broşürün md 1/1 hükmüne göre, bu kurallar; 

aksi taraflarca açıkça kararlaştırılmamış ise ve uygulandıkları yerin milli hukukunun 

emredici kurallarına aykırı değil iseler uygulanabileceklerdir. Şu halde, bu kuralların 

her  uluslararası  ticaret  ilişkisine  doğrudan  ve  kendiliğinden  uygulanabilmeleri 

mümkün olmamak gerekir.  Şayet taraflar  açıkça bu kuralların uygulanmayacağını 

kararlaştırmış  iseler  artık  uygulanmaları  mümkün  olamayacaktır.  Bir  uluslararası 

ticaret  ilişkisinin  taraflarının,  aralarındaki  ilişkiye  MTO  522  sayılı  broşür 

hükümlerinin  uygulanmasını  kararlaştırmaları  halinde  ise,  artık,  anılan  kurallar, 

taraflar  arasındaki  sözleşmenin  bir  parçası  haline  gelmektedirler.  Bu  metoda 

“incorporation”  adı  verilmektedir.  Bu  şekilde  taraflar,  yollamada  bulundukları 

metnin kendileri tarafından düzenlenmiş bir metin gibi, aralarındaki ilişkiye
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53 A.e., s. 320. “Gerçekten de; böyle bir metodun, ilk bakışta, herhangi bir lex fori’ye sahip olmayan 
milletlerarası  ticaret  hakemlerince  kullanılabileceği  şüphe  ile  karşılanabilir.  Çünkü,  yukarıda  da 
belirttiğimiz gibi,  böyle bir metodun kullanılabilmesi de her şeyden önce, milletlerarası karakterli 
hukuki münasebetleri düzenlemek için sevkedilmiş, özel hükümler içeren bir lex fori’nin veya somut 
ihtilafın  çözümü  için  özel  bir  hüküm  ihdas  etme  lüzumunu  empoze  eden  bir  hukuk  sisteminin 
mevcudiyetini  gerektirmektedir.  Kuşkusuz,  Milletlerarası  Ticaret  Hukuku,  milletlerarası  ticaret 
hakemlerinin  lex  fori’si  olarak  mütalaa  edilebilirse,  problem  yoktur.  Bu  Hukuk’un  doğrudan 
uygulanması, onların lex fori’si olması ile izah edilebilir. Bu da; Milletlerarası Ticaret Hukuku’nun, 
hakemler için bağlayıcılık gücüne sahip, otonom bir hukuk sistemi olarak geliştiğini veya mevcut 
olduğunu kabul etmekle mümkündür. Kanaatimizce, bugün için böyle bir iddia fazla radikal bulunsa 
dahi,  metodolojik  açıdan,  milletlerarası  ticaret  hakemlerinin,  Milletlerarası  Ticaret  Hukuku’nun 
maddi normlarını doğrudan uygulamalarını, maddi Devletler Hususi Hususi Hukuku metodu ile izah 
etmek yanlış olmaz. Milletlerarası ticaret hakemlerinin, taraf iradelerinin yokluğunda, uygulanacak 
kanunlar ihtilafı kural veya sistemini seçmede sahip oldukları serbesti, Kanunlar İhtilafı metodunun 
seçiminde de geçerli olmalıdır.”

uygulanmasını  kabul  etmektedirler.  Metnin  tamamının  seçilmesine  “actual 

incorporation”  denilmektedir.54 Burada   dikkat  edilecek  nokta,  incorporation  ile 

hukuk seçiminin birbirinden farklı kavramlar olduğu ve farklı hukuki sonuçlara yol 

açtığıdır.55 Özetle  hukuk  seçimi  ile  taraflar,  sözleşmenin  tamamını  ya  da  bir 

bölümünü56 belirli  bir  hukuk  düzeninin  mevcut  normlarına  tabi  kılarken, 

incorporation yönteminde, o hukuk düzeninin belirli normları sözleşmeye, “sözleşme 

hükümleri”  olarak  dahil  edilmektedir.  Dolayısı  ile  de,  bu  kurallar  sözleşmenin 

esasına uygulanacak hukuka tabi olmaktadır.

 Yine  yeknesak  kuralların  uygulanacağı  ülke  milli  hukukunun emredici  bir 

kaidesine  aykırılık  var  ise  de,  bu  kuralların  uygulanması  bahis  konusu 

olamayacaktır.  Yukarıda  da  ifade  ettiğimiz  üzere,  bu  kurallar,  bir  devletlerarası 

antlaşma ile kabul edilerek iç hukuk normu haline getirilmiş değillerdir. “Uluslararası 

özel  kuruluşlar  tarafından  hazırlanan  ve  genelde  ticaret  hayatının  içinde  olan,  onu 

yönlendiren  kuralların  yazılı  hale  getirilmesi  tek  başına  bunlara  hukuki  norm  niteliği 

kazandırmaz.”57 Bu  nedenle  de  iç  hukuk  normlarından  üstün  bir  yerleri  yoktur. 

Taraflar bu yeknesak kuralların uygulanmasını açıkça kabul etseler dahi, iç hukukun 

emredici hükümleri karşısında uygulanmaları mümkün olamayacaklardır. 

Yeknesak  kuralların  sui  generis  bir  niteliğe  sahip  olduğu  ve  yasa  gibi 

uygulandığı yolundaki görüşe, anılan kuralların doğrudan ve kendiliğinden her olaya 

54  Nuray  Ekşi,  Kanunlar  İhtilafı  Alanında  “Incorporation”,  MHB-Milletlerarası  Hukuk  ve 
Milletlerarası  Özel  Hukuk  Bülteni,  Yıl:19-20  /  Sayı:1-2  /  1999-2000,  Prof.  Dr.  Aysel  Çelikel’e 
Armağan,  İstanbul  2001,  s.  263. “Incorporation  kavramı,  kullanıldığı  hukuk  alanına  göre  farklı 
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anlamlara  gelmektedir.  Örneğin,  ticaret  hukuku  alanında,  şirketin  kurulması  anlamında 
kullanılmaktadır. Devletler hukuku alanında incorporation, milletlerarası örf ve adet hukukunu ülke 
hukukunun bir parçası olarak tanımlayan İngiliz uygulamasına özgü bir teori olarak ortaya çıkmış; 
daha sonra anlamı ve kapsamı konusunda çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Kanunlar ihtilafı alanında 
ise, incorporation, sözleşmeye dahil etme, sözleşmenin bir hükmü veya bir parçası haline getirme 
anlamlarında kullanılmaktadır.  
55 Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz: Ekşi, A.e., s. 266 vd. 
56 Sözleşmenin çeşitli kısımlarının farklı hukuk düzenlerine tabi kılınabileceği hakkında bkz: Ziya 
Akıncı,  Tarafların  Yetkili  Hukuku  Belirlememeleri  Durumunda  Sözleşmeye  Uygulanacak 
Hukuk, Ankara 1992, s. 15. Uluslararası ticarette, tarafların hukuk seçimi esnasında karşılaşacakları 
sorunlar  ve  dikkat  etmeleri  gereken  hususlar  hakkında  bkz:  Cemal  Şanlı,  Uluslararası  Ticari 
Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkları Çözüm Yolları, 3. Bası, İstanbul, Beta, 2005, sh. 40 vd.
57 Ekşi, a.g.e., s. 276. Yazar MTO tarafından düzenlenen Incoterms ve yeknesak kuralları da genel 
işlem şartları ya da standart sözleşmeler arasında ifade etmektedir. Bkz. A.e., s. 278-280 vd. 

uygulanabilmelerinin mümkün olmaması ve tarafların bu kuralların uygulanmaması 

yolundaki irade açıklamaları ile anılan kuralların uygulanma kabiliyetini yitirmesi 

nedenleriyle katılamıyoruz. Zira, yasa gibi uygulanmadan bahsedilebilmesi için, bu 

kuralların  iç  hukuk  yasalarının  en  temel  özellikleri  olan  taraf  iradesi  ile 

uygulanmalarının  engellenememesi  niteliğine  sahip  olmaları  aranmalıdır.  Yine 

yasalar düzenledikleri konularda ilgili olaya doğrudan ve kendiliğinden uygulanırlar. 

Tarafların bunların uygulanmasını istemesine gerek olmadığı gibi, uygulanmamasını 

isteme olanakları da kural olarak bulunmamaktadır. Oysa yeknesak kurallar, MTO 

522  sayılı  broşürde  de  yazılı  olduğu  gibi,  taraflar  istemezlerse 

uygulanamayacaklardır.  Aynı  şekilde  yeknesak  kuralların,  iç  hukukun  emredici 

kurallarına aykırı  olması halinde uygulanamayacak olmaları  da bunların yasalarla 

aynı yerde olmadıklarını göstermektedir. Yine bu kurallar, herhangi bir milli kanun 

koyucu  tarafından  da  ihdas  edilmiş  değildir.  Bunlar  resmi  bir  niteliği  olmayan 

Milletlerarası Ticaret Odası tarafından bira araya toplanmış bir kurallar manzumesi 

olarak  bir  yasa  gibi  veya  yasa  gücünde  değerlendirilemezler.  Aksi  MTO’nun 

devletlerin yanında ya da üstünde bir kanun koyma yetkisine sahip olduğu anlamına 

gelir ki, bunun kabulü mümkün değildir. Çünkü MTO kanun yapma yetkisini haiz 

olmadığı gibi,  bu amaçla devletlerin bir araya gelerek oluşturdukları  bir  örgüt de 

değildir.

Yeknesak  kuralların  lex  mercatoria  olarak  kabulüne  de  aynı  gerekçelerle 

katılamıyoruz : lex mercatoria’yı milletlerarası ticaretin bağımsız ve kendine özgü 

bir hukuk düzeni olduğunu kabul edersek, taraf iradeleri ile uygulanması önlenebilen 

ya  da  diğer  bir  anlatımı  ile  uygulanması  konusunda  hiçbir  zorlayıcılığı  ya  da 
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bağlayıcılığı olmayan bu kuralların milli hukuk düzenlerinden ayrı ve bağımsız bir 

düzen olduğunu söylemenin doğru olmayacağı düşüncesindeyiz. 

Yine  lex  mercatoria’yı  oluşturduğu ifade  edilen “milletlerarası  ticari  örf  ve 

adetler  ve  milletlerarası  anlaşmalar  milletlerarası  ticari  ilişkilerden  doğabilecek 

bütün hukuki problemlere çözüm bulabilecek nitelikte kapsamlı bir hukuki yapıyı 

haiz değildir. Bir kısım ihtilafların çözümü bakımından belirli bir milli hukuk düzeni 

ile bağlantı kurulması gereği zaman zaman ortaya çıkmaktadır.”58 

58 Doğan, a.g.e., 34

Nitekim  lex  mercotaria  görüşünün  de  pek  çok  eleştiriye  maruz  kaldığı 

anlaşılmaktadır.  “Uluslarüstü  bir  hukuk  normu görüşü  yüzeysel  bir  değerlendirme  olup, 

pozitif hukuk nitelemesi ile ilgili bir çok prensibi gözden kaçırmaktadır. Öncelikle, ABK 

hükümlerinde başta sözleşmenin kurulması ve nitelendirilmesi olmak üzere, muayyen bazı 

hususların tanziminde, iradi olarak bir boşluk bırakılmakta ve problemin çözümü konusunda 

bağlama kurallarından hareketle ulusal hukuklara yollama yapılmaktadır. Ayrıca, Birörnek 

Kurallarda düzenlenen bazı kuralların yorumu ve tamamlanmasının ulusal hukuklara göre 

yapılması  gereği  de  bizzat  bu  düzenlemeden  anlaşılmaktadır  (Örneğin,  ABK.  Mad.49). 

Özellikle soyutluk ilkesinin anlamının tespiti, lehdarın talebinin hakkın kötüye kullanılması 

halini oluşturması durumunda soyutluk prensibin istisnaları, def’i ve itiraz hakkının kapsamı 

ile  kullanılmasındaki  sınırlamaların  neler  olduğu  ulusal  hukuklarda  yer  alan  hükümlere 

uygun olarak yapılacaktır.”59      

Yeknesak kuralların bir  teamül ya da örf  ve adet hukuku olduğu yolundaki 

görüş hakkında ise şu tespitleri yapmak mümkündür. Öncelikle teamül ile örf ve adet

hukukunun  anlamı  ile  aralarındaki  farka  dikkat  çekmek  gerekmektedir.  Sözlük 

anlamı olarak teamül: gelenek, iş, bir işin oluşu, ötedenberi olagelen demektir.60  

“Örf, adet ve teamül konusunda müstekar bir terminoloji mevcut değildir. Mefhum 

bakımından ‘örf’  bilmek ve tanımak manasına gelir.  Adet  ise,  işlene-işlene itiyad haline 

gelen şey demektir. Örf’ü, aklıselimin iyi görüp bildiği şey olarak tarif etmek mümkündür. 

Adet ile teamül aynı manaya gelmektedir; yani, aralarında hiçbir fark yoktur. Fakat, ‘örf’ ile 

bunlar arasında fark vardır, çünkü örf, iyi olan şey manasına gelmesine mukabil, adet ve 

teamül iyi veya kötü bir itiyat olabilir.”61
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 “Örf ile adet ve teamül arasında bir de şu fark vardır: adet ve teamül, fiil ve harekete 

taalluk eylemesine mukabil, ‘örf’ sözle de olabilir.”62 

“Bir  olay  karşısında  ilgililerin  davranış  tarzının,  aynı  tip  olaylarda  sürekli  olarak 

tekrarlanması ile bir gelenek (teamül, adet) ortaya çıkmış olur.”63

59 Kaya, a.g.e, s. 22
60 Andreas von Tuhr,  Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Çev. Cevat Edege, Ankara, Yargıtay 
Yayınları No:15, 1983, 2. Baskı, C. I-II, s. 1035
61 İsmail Doğanay, Ticari Alım-Satım Akdi ve Nevileri, Ankara, Adalet Matbaacılık, 1993, s. 6-7
62 Doğanay, a.g.e., s.7
63  Kemal  Oğuzman,  Medeni  Hukuk  Dersleri:  Giriş-Kaynaklar-Temel  Kavramlar, 7.  Bası, 
İstanbul, Filiz Kitabevi, 1994, s.65

Dolayısı ile benzer olaylarda benzer davranışların tekrar edilmesi halinde bu 

davranışın  bir  teamül  haline  geldiğinden  bahsedilebilecektir.  Ancak  aşağıda  izah 

edeceğimiz  üzere,  Türk  hukukunda  teamüller  tek  başlarına  bir  hukuk  kaynağı 

olamazlar.  Bunun  anlamı,  bir  uyuşmazlığın  çözümünde  teamüllere  göre  hüküm 

kurulamayacağıdır.  Ancak  bazı  hallerde  sözleşmelerin  yorumunda  o  yerdeki 

adetlerin  de  nazara  alınması  gerekecektir.64  Nitekim  Türk  Ticaret  Kanunu  md  2 

hükmünde açıkça örf ve adet halini almamış teamüllerin hükme esas alınamayacağı; 

ancak bunların taraf iradelerinin yorumunda  nazara alınabileceği düzenlenmiştir. Bir 

teamülün hukuk kaynağı olabilmesi ve bir uyuşmazlığın çözümünde uygulanabilir 

bir norm olarak kabul edilebilmesi için bunun bir “örf ve adet hukuku” haline gelmiş 

olması gerekmektedir. Nitekim gerek Türk Medeni Kanununun md 1/2 hükmünde 

gerekse  Türk  Ticaret  Kanununun  md  1/2  hükmünde  mahkemenin  ilgili  olay 

hakkında kanunda bir hüküm yok ise ticari örf ve adete göre karar vermesi gereğini 

düzenlemiştir.  Dolayısı ile Türk hukuku bakımından örf ve adet hukuku kuralları 

kanununun bu açık atfı nedeniyle birer yürürlük kaynağıdırlar ve uyuşmazlıkların 

çözümünde mahkemelerce uygulanırlar.

Bir  teamülün  hangi  hallerde  örf  ve  adet  hukuku  haline  gelmiş  sayılacağı 

hususunda doktrinde farklı kriterler ileri sürülmüş ise de, iki hususun mutlaka var 

olması gerektiği konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. 

Bunlardan birincisi,  örf  ve adet kuralının maddi  unsuru da denilen aynı tip 

olaylarda  belirli  bir  davranış  tarzının  tekrarlanması  ile  bir  geleneğin  (teamülün) 
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ortaya  çıkmasıdır.65 Örf  ve  teamülün  gelip  geçici  olarak  değil,  başlangıcı  belirli 

olmayan uzun bir zamandan beri aynı şekilde uygulanıyor olması gereklidir.66 

Buradaki  uzun  zamanın  ne  kadar  olacağının  devirlere,  çevreye,  hayatın 

temposuna, konunun ortaya çıkış sıklığına göre değiştiği ifade edilmiştir.67 

64 Kemal Oğuzman-Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, İstanbul Filiz Kitabevi, 
2005, s.152.
65 Oğuzman, Medeni Hukuk Dersleri, s. 65.
66 Doğanay, a.g.e., s. 10.
67 Oğuzman, a.g.e., s. 65.

“Süreklilik,  örf ve adet  hukukunun maddi,  dış,  objektif öğesidir.  Süreklilik göstermeyen, 

gelip  geçici  teamüller  örf  ve  adet  hukuku  niteliğini  kazanamazlar.  Maddi  unsurun 

belirlenmesinde nasıl bir sürenin esas alınacağı konusu da karanlıkta kalmaktadır. Örf ve 

adet hukukunun bir kaynak olarak gösterilip düzenlendiği MK.1.md. metni ve gerekçesinden 

bu  sürenin  uygun  bir  süre  olarak  anlaşılması  gerekir.  Eski  hukukumuza  baktığımızda 

Mecellenin 41. md.‘adet ancak mttarit ve galip oldukta muteber olur’ hükmünün konulduğu 

ve  166.  md  âdetin,  ‘kadim  olması’  gerektiğinden  bahsetmekle,  örf  ve  adet  hukukunun 

genellik ve süreklilik niteliğine değinildiği görülmektedir. Örf ve adetin, hukuk niteliğini 

kazanabilmesi için öncesini bilen kimsenin bulunmaması gerekir. Kanuni Sultan Süleyman 

devrine ait bir kanunnamede buna ilişkin olarak; ‘Kadim kırk elli yıla denmez; kadim odur 

ki; anın evvelini, kimesne bilmeye’”68 

İkinci ihtilafsız kriter ise; toplumda yukarıdaki şekilde uzun bir zamandan beri 

uygulanan bu geleneğe uygun hareket  etmenin bir  zorunluluk olduğuna dair   bir 

kanaatin (opinio necessitatis) yerleşmiş olmasıdır.69 

“Gerek Medeni Kanunun ve gerekse mer’i Ticaret Kanununun hükümleri bakımından 

kanun ile aynı seviyede bulunması lazım gelen teamül ancak ve ancak örf ve adet hukuku 

derecesine  yükselmiş  olan  bir  teamüldür.  Teamülün  objektif  hukuk  kaidesi  seviyesine 

yükselebilmesi ise, buna riayetin kanun gibi mecburi olduğu hususundaki inancın tahakkuk 

etmesi  ile  mümkündür.  Maddenin  birinci  fıkrasında  (y.n.  4721  sayılı  Türk  Medeni 

Kanununda 2. fıkra olmuştur)  kanunda hilafına hüküm bulunmayan hallerde hükme esas 

tutulacak  teamülün  riayet  mecburiyeti  inancı  kazanarak  örf  ve  adet  hukuku  seviyesine 

yükselmiş  olan  teamül  olduğu  ifade  edilmiştir.  Ancak  örf  ve  ade  hukuku  seviyesine 

yükselmemiş  olan  teamüller  hükme  esas  ittihaz  edilmemekle  beraber,  bunların  irade 
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beyanlarının tefsirinde esas tutulması icap’eder. Bu cihet, açıkça ifade edilmemiş olmakla 

beraber BK. nun 18 inci maddesinden de çıkmakta ise de hiçbir tereddüde yer bırakmamak 

için  maddenin  birinci  fıkrasına  (irade  beyanlarının  tefsirinde  teamüllerin  dahi  nazara 

alınması esası mahfuzdur) hükmü ilave edilmiştir.”70  

68 Yasemin Işıktaç,  Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku, 2. Basım, İstanbul, Alkım 
Yayınevi, 1997, s. 55.
69 Oğuzman, a.g.e., s. 65
70 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adliye Encümeni Zabıtası, Gerekçe s. 360, (Doğanay, a.g.e., s. 6, 
dn. 4’ten naklen) 

Bu iki kriter yanında doktrinde bazı yazarlar bir teamülün örf ve adet hukuku 

halini  alabilmesi  için  “bu  kuralların  devletin  yaptırım gücü  ile  kuvvetlendirilmiş 

olmasını” da gerekli saymaktadırlar. Bu görüşte olanlara göre; 

“Devlet  desteği  ile  belirlenmemiş  bir  adetin  hukuk kuralının  başlıca  özelliği  olan 

‘hukukilik  unsurundan’  yoksun  olması  dolayısıyla  ‘örf  ve  daet  hukuku  kuralı’  haline 

dönüşmesi kabul edilemez, ayrıca bugün ülkemizde halen uygulanmakta olan bazı alelade 

örf ve adetler, düğün ve sünnetlerde hediye götürme, bayram ziyaretlerini vb. örneklerini 

göstererek  bunların  örf  ve  adet  ilkesi  niteliğini  taşımalarına  rağmen  yaptırımlarının 

olmaması  nedeniyle  bir  örf  ve  adet  hukuku  olarak  nitelendirilemeyeceklerini 

söylemektedirler.”71

Buna  karşı  diğer  görüşteki  yazarlar  ise,  verilen  bu  örneklerde  genel  inanç 

unsurunun tam olarak gerçekleşmediğini, bu nedenle de bu örneklerde sayılanların 

birer  örf  ve  adet  hukuku  niteliğini  kazanmış  davranışlar  olarak 

değerlendirilemeyeceğini,  yine  bir  davranışın  örf  ve  adet  hukuku  kuralı  haline 

gelmesi için mutlaka daha önce bir mahkeme ya da idari organ tarafından yaptırıma 

bağlanmış  olması  şartı  arandığında,  bir  ihtilafın  çözümünde  karar  verecek  olan 

yargıç o ihtilafa mevcut bir örf ve adet kuralını uygulayabilmek için mutlaka daha 

önce  bir  mahkeme  kararı  ya  da  idari  kararda  anılan  kuralın  uygulanıp 

uygulanmadığını  araştırmak  zorunda  kalacağını,  dolayısı  ile  de  yeni  örf  ve  adet 

kuralları  oluşamayacağını,  oysa  yargıçların  MK md 1  hükmü gereği  örf  ve  adet 

kurallarını  daha  önce  uygulanmış  ya  da  yaptırıma  bağlanmış  olup  olmadığını 

araştırmaksızın uygulamakla yükümlü olduklarını haklı olarak ifade etmektedirler.72
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Tez  konumuz  açısından  değerlendirilecek  olan  milletlerarası  örf  ve  adet 

hukukunun  oluşumu da  yukarıda  ifade  edildiği  şekilde,  belirli  olaylar  karşısında 

sürekli  olarak  aynı  kuralların  uygulanması  ve  milletlerarası  hukuk süjelerinin  bu 

kurallara uymak gerektiği hususunda bir inanca sahip olması ile oluşmaktadır.73 

71 Işıktaç,  a.g.e., s.58. Aynı görüşte İhsan Erdoğan,  Akreditif  Sözleşmeleri,  Ankara 2000, s. 48. 
Yazar,  MTO  522  sayılı  broşür  hükümlerinin  örf  ve  adet  hukuku  kuralı  olamayacağını 
gerekçelendirirken, örf ve adetin hukuk kuralı sayılabilmesi için devlet desteğinin gerekli olduğunu 
ifade etmektedir. 
72 Oğuzman, a.g.e., s. 65
73 Işıktaç, a.g.e., s. 87

Bu  açıklamalar  ışığında  MTO  522  sayılı  broşüründe  yer  alan  yeknesak 

kuralların  birer  teamül  ya  da  örf  ve  adet  hukuku  olarak  değerlendirilmesini 

yaptığımızda ise şu hususları ifade edebiliriz. 

Yeknesak kuralların yukarıdaki tanımlamalar karşısında birer örf ve adet kuralı 

olarak değerlendirilmesine katılamıyoruz. Zira, örf ve adet kuralının oluşumu için 

devletin  o  kuralı  bir  yaptırıma  bağlamış  olmasının  gerekmediğini  düşünmemizle 

birlikte;  bir  örf  ve  adet  kuralından  bahsedebilmek  için   herkesçe  kabul  edilen 

süreklilik  ve  zorunluluk  şartlarının  anılan  yeknesak  kurallar  bakımından 

gerçekleşmediği  görülmektedir.74 Süreklilik  için  aranan bilinmeyen bir  zamandan 

beri aynı şekilde uygulanma gereğinin yeknesak kurallar bakımından bulunmadığı 

söylenebilir.  Zira  bu kurallar  yakın sayılabilecek bir  zaman önce (1956)  ilk  defa 

yürürlüğe  konulmuşlar  ve  zaman  içinde  de  çeşitli  tarihlerde  yeniden  gözden 

geçirilmişlerdir.  Bu  gözden  geçirme  ve  revizyonlar  o  kadar  fazla  olmaktadır  ki, 

bankaların yaklaşık her on yılda bir bu şekilde kural değiştirilmesine karşı çıktıkları, 

zira bu sürelerde yapılan değişikliklere ayak uyduramadıklarını, eski kurala henüz 

adapte  olmuşken,  kuralın  değişmesi  nedeniyle  uygulamada  hatalar  yapıldığı  ve 

tazminat  talepleri  ile  karşı  karşıya  kaldıkları  eleştirilerinde  bulunduğu  ifade 

edilmektedir.75 Ancak burada şu hususu da ifade etmek gereklidir  ki,  uluslararası 

ticaret  gibi  son  derece  hızlı  gelişen  ve  dolayısıyla  da  koşul  ve  ihtiyaçları  aynı 

paralelde değişen bir  alanda süreklilik  şartının gerçekleşmesinin klasik anlamıyla 

“bilinmeyen bir zamandan beri uygulanma” şartına bağlamak doğru sayılmamalıdır. 

Özellikle teknoloji ve iletişimde son yarım yüzyılda alınan mesafe düşünüldüğünde, 

belirli  temel uygulamaların var olması şartı  ile süreklilik unsurunun gerçekleşmiş 

31



sayılması için her olayda aynı kuralın aynı şekilde uygulanmış olmasını aramamak 

daha doğru bir  yol  olacaktır.  Aksi  halde  bu alanda örf  ve adet  hukuku bir  yana 

teamül  oluşumundan  bile  bahsetmek  mümkün  olmayabilecektir.  Şu  halde  anılan 

yeknesak kurallar bakımından da süreklilik unsurunun bulunduğunu söylemenin 

74 Seza Reisoğlu, Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Akreditif, Ankara 1995, s. 48. 
ve bu sayfada dn 106. 
75 Ünal Somuncuoğlu, “Vesaik Mukabili İhracatta Mal Bedelinden Doğan Sorumluluklar”, İstanbul 
Barosu Dergisi, Sayı 4-5-6, 1989, s. 190-191

yanlış olmayacağı düşüncesindeyiz. Ancak, yukarıda ifade ettiğimiz üzere süreklilik 

bir kuralı tek başına örf ve adet hukuku kuralı haline getirmeye yetmemektedir. 

Burada  asıl  önemli  unsur  olan  psikolojik  unsur  yani  zorunluluk  bilincidir 

(opinio  juris  ya  da  opinio  necessitatis).  Şayet  uluslararası  hukuk  süjeleri  anılan 

yeknesak  kurallara  uymanın  zorunlu  olduğunu  da  düşünüyorlar  ise,  artık  bu 

kuralların  birer  örf  ve  adet  hukuku  kuralları  olduğundan  bahsedebiliriz.  Oysa 

yeknesak kurallar  bakımından bu  şartın  gerçekleşmesinin bizzat  MTO 522 sayılı 

broşür hükümleri gereği mümkün olmadığı görülmektedir. Zira anılan broşür de bu 

kurallara  uyulmanın  zorunlu  olmadığı,  tersine  tarafların  bu  kuralların 

uygulanmamasını istemeleri halinde uygulanamayacağını düzenlemektedir. Şu halde 

taraflar  istemedikleri  takdirde bu kurallara  uymayabileceklerini  bildikleri  için,  bu 

kurallara  uymanın  kendileri  için  bir  zorunluluk  olduğunu  düşündüklerinden 

bahsetmek  de  mümkün  olamayacaktır.  Bugün  her  ne  kadar  özellikle  bankaların 

vesaik  mukabili  ödeme  işlemine  aracılık  hizmeti  verecekleri  hemen  her  zaman, 

müşterileri ile yaptıkları sözleşmelerde işlemlerin MTO 522 sayılı broşüründe yer 

alan hükümlere tabi olacağına dair hükme yer veriyorlarsa da, bunun bankaların bu 

kurallara  uymanın  bir  zorunluluk  olduğu düşüncesinden değil,  yapılan  işlemlerin 

hangi  hükümlere  tabi  olacağını  önceden  belirlemenin  sağlayacağı  hukuki 

güvenlikten kaynaklandığını söylemek hatalı  olmayacaktır.  Gerçekten de,  Türk iç 

hukuk  mevzuatında  vesaik  mukabili  ödeme  işlemini  düzenleyen  özel  hükümler 

bulunmaması  nedeniyle,  bu  konuda  çıkabilecek  ihtilaflarda  hangi  kuralların 

uygulanacağı ya da bu işlemin hangi esas ve usullerle yapılacağının önceden işlemin 

tüm taraflarınca bilinmesinin gerekliliği  açıktır.  Bankalar açısından ise bu ihtiyaç 

çok daha güçlüdür. Zira, müşterileri ile girdikleri ilişkilerde en hafif kusurlarından 
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bile  sorumlu  tutulan  ve  imtiyaz  suretiyle  verilen  bir  işi  yapıyor  oldukları 

gerekçesiyle,  sözleşmelerinde  sorumluluklarını  bertaraf  eden  hükümlere  yer 

veremeyen (BK. md 99) bankaların, uluslararası ticari ilişkilere aracılık etme kararı 

verirken,  işin  başında  yapılacak  işlemin  usul  ve  esaslarını  ve  hangi  hallerde 

sorumluluklarına gidileceğini bilmek istemeleri kaçınılmazdır.

Bu halde anılan yeknesak kuralların birer örf ve adet hukuku kuralları olarak 

değerlendirilemeyeceğini, bu nedenle de gerek MK. gerekse TTK. hükümleri 

uyarınca  mahkemelerin  önlerine  gelen  bir  ihtilafta,  taraflarca  bu  kuralların 

uygulanması  yönünde  bir  irade  açıklaması  yok  ise,  iç  hukuk  normlarında 

uygulanacak  hüküm  bulunmadığı  gerekçesiyle  doğrudan  yeknesak  kuralları 

uygulamalarının  mümkün  olmadığını  düşünmekteyiz.  Olaya  bir  başka  açıdan  da 

bakacak  olursak,  MTO,  devletlerarası  anlaşmalarla  kurulmuş  bir  örgüt  olmayıp, 

uluslararası  ticareti  geliştirmek  için  dünya  özel  sektörü  tarafından  kurulmuş 

tamamen özel nitelikli bir örgüttür.76 Hiçbir resmi yanı olmayan bir örgüt tarafından 

bir  araya  getirilerek  bir  broşür  halinde  yayınlanmış  bir  kurallar  manzumesinin 

mahkemelerce  kendiliğinden  önlerindeki  bir  uyuşmazlığa  uygulanabilmeleri  de 

mümkün olmamak gerekir.   

Yeknesak kuralların ticari teamül olduğu yolundaki görüş, özellikle akreditife 

ilişkin  yeknesak  kuralların  hukuki  niteliği  tartışmalarında  Alman  doktrin  ve 

mahkeme kararlarında kabul edilmektedir.  Ancak Alman hukukunda, Türk-İsviçre 

hukukundan  farklı  olarak  teamüllerin  kanun  hükmü  gereği  uygulanması  söz 

konusudur. Yani Alman hukukunda ticari teamüllerin uygulanması taraf iradelerine 

değil, kanuna dayanmaktadır. Oysa Türk-İsviçre hukukunda ticari teamüllerin kural 

olarak normatif bir değeri bulunmamaktadır. Ancak taraflar bunların uygulanmasını 

kabul  etmişlerse  uygulanabilecekler,  bunun  dışında  kural  olarak  yalnızca  taraf 

iradelerinin yorumunda nazara alınabileceklerdir.77 Türk doktrininde de,  yeknesak 

kuralları genellikle teamül olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.78 Ancak, bu 

kuralların sadece taraflarca seçilmeleri halinde uygulanabilecek olmaları nedeniyle 

bunların bir kül olarak teamül kuralları olarak kabul edilmesinin de haklı olmadığı 

düşüncesindeyiz.  Her  ne  kadar,  yukarıda  ifade  ettiğimiz  üzere  teamülden 

bahsedebilmek  için  gerekli  olan  sürekli  uygulanma  unsurunun  bu  kurallar 
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bakımından  kabul  edilmesi  gerektiğini  ifade   etmişsek  de,  bunların 

uygulanabilmeleri ancak tarafların bu konudaki irade beyanlarına bağlı olmaktadır. 

Bu şekilde taraflar bir kere bu kuralların uygulanmasını seçtiklerinde ise bu kurallar 

artık  birer  sözleşme  şartı  haline  gelmekte  ve  sözleşme  hükmü  olarak 

uygulanmaktadırlar. Yeknesak kuralların ancak uluslararası ticaret hayatında aynı

 
76 Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması, s. 259. Ekşi, a.g.e., s. 279. 
77 Doğan, a.g.e., s. 32-33
78 Tekinalp, a.g.e., s.48. Bozovalı, a.g.e., s.185

şekilde  uygulanagelen  belirli  bazı  kurallarının  teamül  olduğundan  bahsedilebilir. 

Yoksa bu kuralların tamamının teamül olarak nitelenmesi yukarıda ifade ettiğimiz 

gerekçelerle  kabul  edilmemelidir.  Örneğin,  tahsil  emrinde  yer  alması  gereken 

kayıtlara  ilişkin  ayrıntılı  düzenlemelerin,  ticari  bir  teamül  olmaktan  çok,  pratik 

gereksinimlerle  yazılmış  kurallar  olduğu;  yine  bankaların  sorumsuzluğuna  dair 

kayıtların da ticari hayattaki bütün aktörlerce bu şekilde olması gerektiği yönündeki 

istekten ziyade, bankalar lehine düzenlemeler olduğu söylenebilir. Buna karşın mal 

bedelinin  vesaikin  ibrazı  karşılığı  yapılacağına  dair  kuralların  ise,  teamül  olarak 

nitelenmesi mümkündür. 

Görüşümüz;     

Bütün  bunların  yanında,  yeknesak  kuralların  bir  genel  işlem  şartı  olduğu 

yolundaki görüşe geldiğimiz de ise şu hususlar öne çıkmaktadır: Genel işlem şartları 

denildiğinde öncelikle, akit serbestisinin tek taraflı kullanıldığı haller olan iltihakî 

sözleşmeler ile genel işlem şartları ayırımı karşımıza çıkmaktadır. 

“Akit serbestisi,  akdin hükümlerinin taraflarca müzakere edilerek birlikte serbestçe 

tayin edileceğini farzediyorsa da, alışveriş hayatında çok kere, yapılacak akdin hükümlerini 

taraflardan biri önceden tespit etmekte diğer tarafa sadece akdi yapıp yapmama serbestisi 

kalmaktadır.  Bu  durum için  Fransız  Hukukunda  ‘Contrat  d’adhésion:  iltihakî  sözleşme’ 

deyimi, Alman Hukukunda ise ‘Allgemeine Ges.äftsbedingungen:genel işlem şartları veya 

‘Allgemeine Vertragsbendingungen:genel akit şartları’ deyimleri kullanılmaktadır. 
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Gerek Fransızca  gerek Almanca deyimler,  akdin hükümlerinin önceden bir  tarafca 

belirlendiği  halleri  ifade ediyorsa da gene de iltihakî sözleşmeler  ile  genel  işlem şartları 

ihtiva eden sözleşmeler arasında bir ayırım yapılabilir. 

Genel  işlem  şartları  iltihakî  sözleşmeleri  kapsamakta  ise  de,  ancak  akdin  bütün 

hükümlerinin önceden bir  tarafça  tespit  edildiği  hallerde iltihakî  sözleşmeden söz etmek 

isabetli olabilir. Akdin bazı hükümleri taraflarca özel olarak düzenlenip bazı hükümlerinde 

genel  işlem  şartlarına  yollama  yapılan  hallerde  artık  ‘iltihakî  sözleşme’  deyimi 

kullanılmamalıdır.”79 

79 Oğuzman-Öz, a.g.e., s. 21.

Türk  hukukunda  genel  işlem  şartları,  “sözleşme  taraflarından  birinin,  ileride 

kuracağı sözleşmelerde karşı akidine değiştirilmeden kabul edilmek üzere sunma niyetiyle, 

önceden, tek yanlı olarak saptadığı sözleşme koşullarıdır.”80 

Bu tanıma göre genel işlem şartlarının unsurlarını ise aşağıdaki şekilde ifade 

edilmektedir.81

-Bir sözleşmenin şartını oluşturmaları ; buna göre genel işlem şartları kural 

olarak  bir  sözleşmenin  koşulu  durumunda  olacak  ve  sözleşmenin  içeriğini 

oluşturacaklardır.  Bu  anlamda  olmak  üzere  uygulanmaları  tarafların  iradelerine 

dayanmayan  ya  da  uyulması  zorunlu  bulunan  şartların  genel  işlem  şartı  olarak 

kabulü mümkün olamayacaktır. 

-Sözleşmenin kurulmasından önce düzenlenmeleri ;  buna göre genel işlem 

şartlarından  bahsedebilmek  için  bunların  esas  sözleşme  kurulmadan  önce  yazıya 

dökülmüş ya da  yazılı  olmasa  bile  en azından sonradan yapılacak sözleşmelerde 

uygulanmak üzere belirlenmiş  olması  gereklidir.  Belirli  bir  sözleşme kurulduktan 

sonra  bu  sözleşmede  uygulanmak  üzere  düzenlenen  şartlar  ise  genel  işlem  şartı 

olarak kabul edilemeyecektir.

-Birden fazla sözleşme ilişkisinde kullanılmak üzere düzenlenmeleri ; genel 

işlem şartları tanımı uyarınca bir düzenlemenin bu şekilde nitelenebilmesi için bunun 

birden  fazla  sözleşmede  kullanılmak  üzere  düzenlenmiş  olması  gerekmektedir. 

Ancak burada  birden  fazla  kullanımın  fiilen  gerçekleşmesi  şartı  aranmamaktadır. 

Asıl olan genel işlem şartları hazırlanırken, amacın bunların birden fazla sözleşmeye 
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uygulanması  olmasıdır.  Alman  doktrin  ve  uygulamasında  genelde  en  az  üç  defa 

kullanılmak üzere düzenlenmeyi aramaktadır. Eğer belirli bir sözleşmede ya da bir 

defalık  uygulama için  düzenlenmiş  şartlar  varsa  bunları  genel  işlem şartı  olarak 

nitelemek mümkün olmayacaktır.

80 Yeşim Atamer, Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem 
Şartlarının Denetlenmesi, İstanbul, Beta, 2001 s. 61  
81 Atamer, a.g.e., s. 62 vd.ndan naklen.

-Genel  İşlem  Şartları  Kullanan  Tarafından  Sözleşmeye  Dahil  Edilmek 

Niyetiyle Karşı Akide Sunulmaları ; Yani ortada bir genel işlem şartının varlığından 

bahsedebilmek için, genel işlem şartı olarak değerlendirilecek hükümlerin, bunları 

kullanan  tarafından,  sözleşmeye dahil  edilmek maksadıyla  karşı  tarafa  sunulması 

gereklidir.  Burada  genel  işlem  şartlarını  kullanandan  anlaşılması  gereken  ise, 

sözleşmenin  kurulması  anında,  daha  önce  birden  fazla  sözleşme için  hazırlanmış 

bulunan genel  işlem şartlarını  karşı  tarafa sunan ve ilgili  sözleşmenin bir  parçası 

olmasını isteyen taraftır. Anılan tarafın genel işlem şartlarını bizzat hazırlamış ya da 

kaleme almış olması gerekmez. Yani taraflardan biri üçüncü bir kişi ya da kurum 

tarafından hazırlanmış olan genel işlem şartlarının kabulünü isteyebilir. Aynı şekilde 

karşı tarafın icabını genel işlem şartları çerçevesinde yapmak zorunda bırakan da bu 

anlamda genel işlem şartlarını kullanan kişidir. Genel işlem şartları bunu kullanan 

tarafından ilgili sözleşmeye tek yanlı olarak dahil edilmekte ve karşı taraf da bunları 

olduğu  gibi  kabul  etmektedir.  Dolayısı  ile  taraflar  arasında  bu  şartlar  hakkında 

herhangi bir pazarlık söz konusu olmamaktadır.  Aksi halde yani bu şartlara karşı 

tarafın  müdahalesine  izin  verilen  ya  da  şartların  tarafların  pazarlıkları  sonucu 

oluştuğu  hallerde  artık  genel  işlem  şartlarından  değil,  bireysel  anlaşmalardan 

bahsedilebilecektir.    

Genel  işlem  şartlarının  hukuki  niteliği  konusunda  ise  genellikle,  bunların 

“hukuki  norm”  olarak  değerlendirilemeyeceği  ifade  edilmektedir.  “Genel  işlem 

şartlarının,  somut bir  olay nazara alınmadan,  yasa benzeri  cümlelerle soyut  ve  karmaşık 

olarak  hazırlanması,  önceleri  Alman  Yüksek  Mahkemelerinin,  bunları  hukuki  normlar 

olarak  nitelemelerine  yol  açmış  idi.  Ancak  bunların  bir  hukuk  normu  olduğu  görüşü 

36



sonraları  tamamen  reddedilmiştir.  Zira  hukuki  normlar,  çıkarların  adil  olarak 

dengelenmesine hizmet ederler…Halbuki genel işlem şartlarında bu nitelik eksiktir…Hukuk 

felsefesine  ilişkin  bu  gerekçe  yanında,  genel  işlem  şartlarının  hukuk  normu  olmadığı 

düşüncesi,  teknik hukuk bakımından da desteklenmiştir. Bunları  hazırlayan müteşebbisin, 

objektif hukuk kuralları koymaya yetkili olmadığı açıktır…Genel işlem şartları örf ve adet 

hukuku  kuralı  da  sayılamazlar,  çünkü  uzun  sürmüş  devamlı  ve  toplu  bir  uygulama 

sonucunda oluşmuş değildirler.  Baskın ve isabetli  görüşe  göre,  sözleşmenin kurulmasına 

temel teşkil  edecek olan genel  işlem şartları,  hukuksal  bakımdan kıymetsizdirler.  Bunlar 

ancak, sözleşmenin içine 

girdikten,  kurulmuş  belirli  bir  sözleşmenin  muhtevasına  dahil  olduktan  sonra  hukuki 

bakımdan bir değer kazanır ve anlam ifade eder.”82      

Ancak yukarıda ifade  ettiğimiz  üzere,  uluslararası  bir  kuruluşun hazırladığı 

Yeknesak Kuralların, tekil şirket yada ticari birlikler tarafından hazırlanan sıradan 

genel işlem şartları ile bir tutulmaması ve birincilerin, bir yasa koyucu tarafından 

çıkarılmamış olsalar dahi hukuk normu olarak değerlendirilmesi gerektiği de ifade 

edilmektedir.83 Bizce, bu ayırım kabul edilse dahi, MTO 522 sayılı broşür hükümleri 

özelinde, anılan hükümlerin doğrudan uygulanabilecek bir hukuk normu olduklarını 

kabule imkan bulunmamaktadır.

Bu açıklamalar ışığında MTO 522 sayılı broşürde yer alan yeknesak kuralları 

değerlendirdiğimizde, bu kuralların yukarıdaki tanım ve özellikleri kapsadığını ve 

dolayısı ile bunların genel işlem şartları olarak değerlendirilmeleri ve tarafların bu 

kuralların  uygulanması  hususundaki  seçimleri  (incorporation)  nedeniyle,  birer 

sözleşme şartı olarak uygulanmalarının gerektiğini söyleyebiliriz. Zira, bu kurallar, 

taraflar  arasındaki  örneğin bir  mal  alım satım sözleşmesinin içeriğini  oluşturmak 

üzere  sözleşmeye  ithal  edilmektedirler.  Anılan  kurallar,  mal  bedelinin  hangi 

yöntemle ödeneceği hususundaki düzenlemeleri oluşturmaktadırlar. Yine yeknesak 

kuralların,  taraflar  arasındaki  sözleşme  kurulmadan  önce  hazırlandığı  ve  yazıya 

döküldüğü de tartışmasızdır.  Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, bu kurallar MTO 

tarafından hazırlanıp yazıya geçirilmişlerdir ve yıllardan beri de uygulanmaktadırlar. 

Yine bu özellikleri ile yeknesak kurallar, belirli bir sözleşme için değil, bütün ticari 
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akitlerde  mal  bedelinin  ödenmesi  konusunu  düzenlemek  üzere  vaz  edilmişlerdir. 

Yani  birden  fazla  sözleşme ilişkisinde  uygulanmak üzere  düzenlenmişlerdir.  Son 

olarak da, bu kurallar,  ilgili  taraflardan biri  tarafından (bu taraf genellikle ödeme 

işlemine aracılık eden banka olmaktadır) sözleşmeye dahil edilmek üzere karşı tarafa 

82  Tekinay-Akman-Burcuoğlu-Altop,  Tekinay  Borçlar  Hukuku  Genel  Hükümler,  7.  Baskı, 
İstanbul Filiz Kitabevi 1993, s. 157. Aynı yönde Atamer, a.g.e., 79-80. 
83 Bkz: yuk. dn. 42.

sunulmaktadır. Vesaik mukabili ödeme yönteminde aracılık hizmeti veren bankaların 

hemen tamamı, müşterileri ile yaptıkları sözleşmelere ya da müşterilerinden aldıkları 

müracaat formlarına yapılan işlemin “MTO 522 sayılı  broşür hükümlerine uygun 

olarak  yapılacağı”  kaydını  yerleştirmektedirler.  Dolayısı  ile,  anılan  yeknesak 

kuralların genel işlem şartları  olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Genel işlem şartlarının varlığından bahsedebilmek için, bu şartların mutlaka işlemin 

taraflarından biri tarafından hazırlanmasının gerekmemesi ve genel işlem şartlarının 

diğer tarafça tartışılmasına açık olmaması yani bir kül olarak kabulünün gerekmesi 

karşısında  yeknesak  kuralların  gerek  düzenleniş  gerekse  uygulanış  açısından  bu 

özellikleri haiz olduğu görülmektedir. Özellikle de yukarıda ifade ettiğimiz üzere, 

bankaların  müşterileri  ile  yaptıkları  sözleşmelerde  bu  kurallara  atıf  yaparak, 

müşterilerini bu kuralların uygulanmasını kabule zorlamaları anılan kuralların genel 

işlem şartı  niteliğini  pekiştirmektedir.  Yine,  bu  kuralların  ilgili  iç  hukukun amir 

hükümlerine  ters  düşmemesi  gereği  de  genel  işlem şartlarının  bir  özelliği  olarak 

ifade edilebilir. 

 

Şu  halde,  yeknesak  kuralları  genel  işlem  şartları  olarak  kabul  ettiğimizde, 

mahkeme önüne gelen  bir  uyuşmazlıkta  şayet  taraflar  bu  kuralların  uygulanması 

yönünde  açık  ya  da  zımni  bir  irade  beyanında  bulunmamışlarsa,  bu  kuralların 

doğrudan uygulanabilmeleri mümkün olamayacaktır.  Aynı şekilde, taraflar,  anılan 

kuralların uygulanmamasını da kararlaştırabileceklerdir.
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“Tahsile  İlişkin  Birörnek  Kurallar,  belge  karşılığı  ödeme  işlemine  kendiliğinden 

uygulanamaz. Bu kuralların tarafları bağlayabilmesi için, açıkça veya örtülü olarak kabul 

edilmiş bulunmaları ve emredici hükümlere aykırı olmamamaları gerekir.”84 

“Sözleşmede bunlara yer verilmesi sadece uluslararası ticarette kullanılan sözkonusu 

düzenlemenin sözleşme hükmü haline gelmesini sağlar.  Mahkeme veya hakemler de bu 

kuralları  sözleşme  klozu  olarak  uygular.  Ancak  bunların  sözleşme  hükmü  olarak 

uygulanabilmesi için, sözleşmede yer alan diğer hükümlerde olduğu gibi, bunların da lex 

obligationis’e göre geçerli olmaları gerekir. Diğer bir ifadeyle, genel işlem şartlarının veya 

84 Tekinalp, a.g.e., s. 484

tip sözleşmelerinin geçerliliği esasa uygulanacak hukuka (lex causae) tabidir”85

Ancak  bu  noktada  şu  hususu  da  vurgulamak  gerekir  ki,  anılan  yeknesak 

kuralların  ticari  teamül  halini  almış  bulunan  hükümleri  açısından  durum  biraz 

farklıdır.  Zira  Türk  hukuku  bakımından  ticari  teamüller  tarafların  iradesinin 

yorumunda  esas  alınabileceklerinden,  mahkeme  önüne  gelen  bir  uyuşmazlıkta, 

taraflar  anılan  yeknesak  kuralların  uygulanmasını  kabul  etmemişlerse  de,  taraf 

iradelerinin yorumunda anılan kuralların ticari teamül halini almış hükümlerinden 

yararlanabilecektir.86 Bu  da  elbette  her  somut  olayda  hakim  tarafından 

değerlendirilmesi gereken bir husustur. Örneğin, vesaik mukabili ödeme yönteminin 

kararlaştırıldığı bir olayda, ihracatçı vesaik ile birlikte bir poliçe ya da başkaca bir 

kıymetli  evrak göndermemişse,  tarafların  vesaikin,  mal  bedelinin peşin ödenmesi 

şartı ile teslimi hususunda anlaştığı yorumu yapılabilecektir.

Tahkim yargılaması bakımından da, yukarıdaki görüşlerimizi tekrar edebiliriz. 

Uyuşmazlığı çözmekle görevli milletlerarası ticaret hakemleri, şayet taraflar MTO 

522 sayılı broşür hükümlerinin uygulanmasını açık ya da örtülü bir şekilde kabul 

etmişlerse,  anılan hükümleri  uygulayabileceklerdir.  Ancak, taraflar  bu konuda bir 

seçim  yapmamışlarsa,  anılan  broşürün  birer  milletlerarası  ticaret  normu  olarak 

uygulanması mümkün olamayacaktır. Zira, yukarıda izaha çalıştığımız nedenlerle,
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85 Ekşi,  A.e., s.  276. Yazara göre, “…ICC, UNCITRAL, UNIDROIT başta olmak üzere bir çok 
uluslararası kuruluşun yanı sıra, çeşitli meslek birliklerinin ticari hayattaki son gelişmeleri dikkate 
alarak  hazırladığı  genel  işlem şartları,  standart  sözleşmeler  ve  model  kanunlar  sıkça  başvurulan 
metinler  olmuştur.  …Uluslararası  ticari  ilişkilerdeki  hakimiyetlerine  ve  önemlerine  rağmen genel 
işlem şartları,  standart sözleşmeler, broşürler ve model kanunlar devletin yarattığı hukuka eşdeğer 
sonuç doğurmazlar. Ticari hayattaki ihtiyaçları daha iyi şekilde karşılayan bu metinlerin uygulanması 
hususunda  tarafların  iradelerini  beyan  etmeleriyle  bunlar  sözleşmeye  incorporate  edilirler,  yani 
sözleşmenin  bir  parçası  veya  eki  haline  gelirler.  Sözleşme  hükmü  olarak  tarafları  bağlarlar. 
Mahkemeler veya hakemler de bunları sözleşme hükmü olarak dikkate alırlar.” A.e. s. 290. “Burada, 
Incorporation işlemi yapılırken; sözleşmeye ithal edilen kurallarla sözleşmenin esasına uygulanacak 
hukuk arasındaki ilişkiye azami ölçüde dikkat edilmelidir. Daha evvel belirttiğimiz gibi, sözleşmeye 
taraflarca ithal edilen kural ve kodların uygulanma imkanı, akit statüsünü teşkil eden milli  hukuk 
sistemine bağlıdır. Bu hukukun emredici kurallarına uygun düşmeyen kural ve kodlar uygulanamaz.” 
Cemal  Şanlı,  Uluslararası  Ticari  Akitlerin  Hazırlanması,  s.  54. Nitekim  Yargıtay  HGK., 
E.1979/11-1775,  K.  1981/563,  T.3.7.1981 tarihli  kararında;  taraflarca seçilen ve sözleşme hükmü 
haline getirilen Alman Taşıyıcı Genel Şartnamesi  Hükümleri’nin, TTK.nun 766. maddesinde yer alan 
emredici hükmü aykırı olduğundan uygulanamayacağına”  dair kararı ile bu hususu vurgulamıştır. 
Bkz. A.e. sh 54.

86 Kaya, a.g.e., s. 24. 

anılan  broşür  hükümlerinin,  doğrudan  uygulanabilen  birer  hukuk  normu  olarak 

nitelemeyeceğini  düşünmekteyiz.  Bunun  yanında,  anılan  broşür  hükümlerinin 

milletlerarası  ticaret  alanında  bir  teamül  haline  gelmiş  hükümlerinin,  hakemler 

tarafından da uygulanabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bugün uygulamada bankaların uluslararası ticarete ilişkin ödemelere aracılık 

ettiği bütün sözleşmelerinde MTO 522 sayılı kurallara atıf yaparak, müşterilerine de 

bu kuralları kabul ettirdiği görülmektedir. Bu şekilde, genel işlem şartı niteliğindeki 

bu kurallar taraflar arasındaki sözleşmenin bir parçası olmaktadırlar. 

Bu  açıklamalarımızdan  sonra  anılan  broşür  hükümlerine  baktığımızda  şu 

hükümler karşımıza çıkmaktadır.

Tahsil hakkında MTO 522 sayılı broşür hükümleri; 

Konuya ilişkin md 2-a hükmüne göre tahsil; bankaların ödeme ya da kabul 

almak, ödeme ya da kabul veya diğer şartlar karşılığında teslim etmek üzere vesaiki 

ibraz etmelidir.

Bu  maddede  vesaik  finansal  ve  ticari  vesaik  olarak  ikiye  ayrılmıştır.  Bu 

konuda yukarıda açıklama yapıldığından tekrar edilmeyecektir.
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Aynı maddede tahsilat da ikiye ayrılmıştır, 

-belgesiz tahsil ; mali belgelerin, ekinde ticari vesaik olmaksızın tahsili olarak 

tanımlanmıştır. 

-belgeli tahsil   ;  mali belgelerin, ekindeki ticari belgelerle tahsili ya da ekinde 

mali  belgeler  bulunmayan  ticari  belgelerin  tahsili  olarak  tanımlanmıştır.  Burada 

anılan belgelerin neler olabileceğine yukarıda değinilmişti.87 

  

87 bkz.:  yuk. 5 ve 6. sayfalar

Tahsil talimatı hakkında MTO 522 sayılı broşür hükümleri; 

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere vesaik mukabili ödeme işleminin başlangıcında 

amirden tahsil vesaikini alan gönderi bankası, bu vesaiki bir tahsil emri ekinde tahsil 

(ibraz) bankasına göndermektedir. Anılan bu tahsil emrinin içerik ve özellikleri de 

MTO 522 sayılı Broşürün md 4 hükmünde ayrıca düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Anılan  hükme  göre  tahsil  emrinin  özelliklerini  şu  şekilde  ifade  etmek 

mümkündür.

1. Öncelikle vesaikin mutlaka açık ve kesin bir “tahsil emri” ekinde gönderilmesi 

ve bu tahsil emrinin MTO 522 sayılı Broşüre tabi olduğuna dair kayıt bulunması 

gerekmektedir (md 4 /a-1).  

2. Bankalar  aldıkları  vesaik  içinde  herhangi  bir  talimat  olup  olmadığını 

araştırmayacaklardır  (4/a-2).  Bundan  kasıt  talimatın  yukarıda  ifade  edildiği 

üzere açık ve kesin olmasıdır. Tahsilatı yapması istenilen bankaya tam olarak 

muhatabın kim olduğu, mal bedeli, belgelerin mal bedelinin peşin ödenmesi mi, 

poliçe kabulü mü ya da başkaca bir ödeme yöntemi karşılığı mı teslim edileceği 

açık  ve  net  olarak  tahsil  talimatı  ile  bildirilmelidir.  Zira  ancak  bu  sayede 

bankanın  sorumluluğunun nerede  başlayıp  nerede  biteceği  ortaya  konmuş ve 

vesaikin yanlış bir  kişiye ya da tarafların anlaşmaları  haricinde bir  yöntemle 
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tesliminin  önüne  geçilebilecektir.  Bu  şekilde  açık  ve  net  bir  talimatı 

bulunmadığı hallerde bankayı sorumlu tutmak da mümkün olmayacaktır. 

3. Talimatta aksi yönde bir yetki verilmemişse, bankalar talimatı gönderen banka 

ya da kişi haricinde bir banka ya da kişinin talimatı ile hareket etmeyeceklerdir 

(4/a-3).  Dolayısı  buradan  tahsil  talimatında,  bankanın  yapacağı  işlemler 

bakımından kimlerden talimat alabileceğine dair yetki hükümleri bulunabileceği 

de anlaşılmaktadır.  Tahsil  talimatında bu tür bir yetkilendirme yapılmamışsa, 

banka sadece kendisine tahsil talimatını veren taraf veya bankanın talimatları ile 

bağlı olacaktır. 

Tahsil talimatı şu hususları içerebilecektir (md 4/b-1 ila 6 arası); 

Tahsilin  alındığı  banka  hakkında,  bankanın  tam  ünvanı,  posta,  SWİFT 

adresleri, teleks ve faks numaraları ile referansları da dahil ayrıntılı bilgiler; 

Amir hakkında, onun tam ismi, adresi ile mümkün ise  teleks, telefon ve faks 

numaraları dahil ayrıntılı bilgiler; 

  Aynı şekilde muhatap, ve ibraz bankası hakkında ayrıntılı bilgiler; 

  Tahsil edilecek meblağ ve döviz cinsi; 

  Talimat ekindeki belgelerin bir listesi ve her bir belgenin sayısal dökümü; 

Ödeme veya kabulün sağlanmasına ilişkin şartlar.  Vesaikin teslimine ilişkin 

şartlar; broşürde teslimin iki şekilde yapılacağı öngörülmüştür. Bunlardan ilki ödeme 

veya kabul karşılığı teslim, ikincisi de diğer şartlar karşılığı teslimdir. 

Ödeme karşılığı teslimde, teslim vesaikinin içinde ileri vadeli bir poliçe ya da 

muhatabın  kabulünü,  imzasını  ya  da  taahhüdünü  gerektiren  başkaca  bir  belge 

bulunmamakta, talimata göre vesaik ancak ve sadece mal bedelinin ödenmesi şartı 

ile muhataba teslim edilmektedir. Nitekim bu husus Broşürün md 7/a hükmünde de 

düzenlenmiştir. “Literatürde ‘Belgeli Tahsil’ olarak da adlandırılan bu ödeme türü, adından 

da anlaşılacağı gibi,  ihracatçının kendi bankasına teslim ettiği vesaikin, bu banka tarafından 

ithalatçının bankasına gönderilerek bedelin istenmesi şeklindedir.”88  
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Bunun yanında  amir,  teslim vesaiki  ile  birlikte  muhatabı  adına,  mal  bedeli 

kadar  bir  poliçe  keşide  ederek,  diğer  teslim  vesaiki  ile  birlikte  muhatabına 

gönderebilir. Bu halde tahsil talimatında teslimin bu poliçenin ödenmesi karşılığında 

yapılması belirtilebilir. 

Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme adı verilen bu ödeme türü uygulamada iki 

şekilde ortaya çıkmaktadır. Vesaikin kabul karşılığı teslimi ve kabullü tahsilat.

88 Osman Kemer, “Dış Ticarette Ödeme/Tahsil Şekilleri”,  Dış Ticaret Eğitimi,  Derleyen: Emine 
Koban, 2. Baskı,  İstanbul, Alfa, 2003, s. 70  

Vesaikin  kabul  karşılığı  teslimi  : burada  amir,  taraflar  arasında  önceden 

varılan anlaşma gereği teslim vesaiki ile birlikte ödeme vadesini içeren bir poliçe 

keşide  ederek  göndermektedir.   Muhatap,  vesaiki  işte  bu  poliçeyi  kabul  etmesi 

karşılığında teslim alabilecektir. Ödeme ise poliçenin kabul edildiği değil üzerinde 

yazılı  bulunan  vade  tarihinde  yapılacaktır.  Burada  poliçenin  sadece  muhatap 

tarafından kabulü yeterli bulunmuyorsa, bu poliçeye muhatabın bankası tarafından 

da aval verilmesi istenebilir. Bu şekilde anılan banka da poliçe üzerinde yazılı tutarı 

amire borçlanmış ve bu sayede mal bedeli teminata bağlanmış olmaktadır.89 

“Belgeleri poliçenin kabulü karşılığı teslim almakla alıcı, malları bedelini peşin olarak 

ödemeksizin  gümrükten çekme imkanına  sahip olur.  Böylece malları  derhal  satarak mal 

bedelini poliçe vadesinde ödeme kolaylığını elde eder.

Görüldüğü gibi,  satıcı  bu yolla alıcısına bir  kredi  tanımış olmaktadır.  Bu kredinin 

teminatı ise, alıcı tarafından kabul edilen poliçedir. Bu nedenle poliçe bedelinin vadesinde 

ödenmemesi riski satıcının üzerinde kalır.

Satıcı böyle bir riskten kurtulmak amacıyla poliçenin sadece alıcı tarafından kabulü 

ile yetinmeyip buna bir bankaca aval verilmesini isteyebilir.”90

Kabullü tahsilat : Bu ödeme şeklinin vesaikin kabul karşılığı tesliminden farkı, 

vesaikin poliçenin kabulü anında değil, vadesinde ödenmesi ile muhataba teslimidir. 

Yani burada da vesaik ile birlikte gelen poliçe muhatap tarafından kabul edilmekte 
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ve gerekli ise banka tarafından bu poliçeye aval verilmekte, ancak vesaik alınan bu 

kabul veya avale rağmen muhataba teslim edilmeyip, ibraz bankasında kalmaktadır. 

Poliçe  vadesi  içinde  muhatap  bedeli  ödediği  anda  ise  vesaiki  alabilecektir.91 Bu 

yöntemde mallar gümrüğe gelmiş olmasına rağmen poliçe vadesi gelip de mal bedeli 

ödeninceye kadar muhatap malları çekemeyecektir.

89 A.e., s. 71-72. 
90 Turhan Tumay, Dış Ticaret Banka Tekniği,  2. Basım, İstanbul 1987, s. 33
91 Kemer, a.g.e., s. 73. ve http://www.ubs.com/1/e/ubs_ch/bb_ch/finance/trade_exportfinance/
documentar_inkasso/inkassoarten.html

Konunun  açıklanabilmesi  için  Türk  Hukuku’nda  poliçe  hakkındaki 

düzenlemeye kısaca bir bakmak gerekirse şu hususlar ortaya çıkmaktadır:

Türk hukukunda poliçe, üçlü bir ilişkiyi düzenleyen bir kambiyo senedidir. Bu 

ilişkide  senedi  düzenleyen  (keşideci),  diğer  bir  kişiye  (muhatap)  poliçede  ismen 

gösterilmiş  olan  bir  kimseye  (lehdar)  belirli  bir  meblağı  ödemesi  emrini 

vermektedir.92 Bu ilişkide keşideci senedi düzenleyen ve ilk borçlusu olan kişidir. 

Lehdar ise senette alacaklı görünen kişidir (TTK md 583/6). TTK md 585 hükmüne 

göre  poliçe  bizzat  keşidecinin  emrine  de  keşide  edilebilir.  Yani  keşideci,  lehdar 

hanesine kendi ismini yazarak muhataba poliçe bedelini bizzat kendisine ödemesi 

emrini de verebilecektir. Muhatap ise poliçe bedelini ödeyecek olan kimsedir. Ancak 

muhatap,  kambiyo  ilişkisine  doğrudan  katılmamakta,  kendiliğinden  kambiyo 

taahhüdü  altına  girmiş  olmamaktadır.  Muhatap  ancak  poliçeyi  kabul  ederse  bu 

kambiyo  ilişkisine  dahil  olacak  ve  poliçe  bedelini  lehdara  borçlanmış  olacaktır. 

Muhatap poliçeyi kabul zorunda değildir ve kabule zorlanamaz, ancak bir defa kabul 

ettiğinde poliçenin esas borçlusu haline gelecektir.93 Burada anılan kabul, muhatabın 

senedin yüzüne kabul iradesini ortaya koyan (“kabul edilmiştir” veya benzeri) bir 

imza vazetmesidir.  Muhatabın senedin ön yüzüne sadece imza koyması  da kabul 

anlamındadır.94 Vesaik  mukabili  ödeme  işleminde  de,  amir  keşideci  sıfatı  ile 

muhatabı alıcı olan bir poliçe keşide etmekte ve bu poliçede lehdar olarak kendisini 
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gösterebilmektedir.  Bu  sayede  amir,  muhataba  poliçe  bedelini  (sözleşme  gereği 

alıcının ödemesi gerekli meblağ) kendisine ödemesi emrini vermektedir. İşte bu tür 

bir poliçenin de teslim vesaiki ile birlikte muhataba gönderilmesi halinde muhatap ya 

doğrudan poliçe bedelini ödeyerek vesaiki teslim alacak ya da ileri tarihli bir poliçe 

söz konusu ise poliçeyi sadece kabul ederek vesaiki alabilecektir. Bu noktada yine 

hukukumuzca poliçenin vadeleri konusundaki düzenlemeye bakarsak, hukukumuzda 

poliçe için dört tür vadenin öngörüldüğünü görmekteyiz. Bunlar; “muayyen günde”, 

“keşide tarihinden itibaren muayyen bir müddet sonra”, “görüldüğünde” ve 

92 Oğuz İmregün, Kara Ticareti Hukuku Dersleri: Genel Hükümler-Ortaklıklar-Kıymetli 
Evrak, 13. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2005, s. 538
93 Reha Poroy-Ünal Tekinalp,  Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 16.Bası, İstanbul, Arıkan 2005, 
s.117
94 A.e., s. 176-177

“görüldüğünden muayyen bir müddet sonra” vade şeklinde düzenlenmiştir. Şu halde 

muhatap örneğin görüldüğünde ödenecek bir poliçe söz konusu ise poliçeyi kabul 

ederek bedelini ödeyecek ve ilgili vesaiki ibraz bankasından teslim alarak mallarını 

gümrükten çekebilecektir.  Diğer  vadeler bakımından ise  muhatap sadece poliçeyi 

kabul ederek, ibraz bankasına geri verecek ve karşılığında vesaiki teslim alacaktır. 

Muhatap bu şekilde mal bedelini ödemeden malları teslim alacaktır. Mal bedelini ise 

poliçenin vadesi geldiğinde ödeyecektir.   

Bazı hallerde ise amir, muhatap ile arasındaki anlaşma gereğince gönderdiği 

poliçenin sadece muhatap tarafından kabulünü yeterli görmeyerek, poliçeye ayrıca 

ibraz  bankası  tarafından  “aval”  verilmesini  de  isteyebilir.  Bu  halde  muhatabın, 

vesaiki teslim alabilmesi için sadece poliçeyi kabulü yeterli olmayacak, ayrıca ibraz 

bankasının  da  bu  poliçeye  aval  vermesini  temin  etmesi  gerekecektir.  Bu  elbette 

muhatap  ile  ibraz  bankası  arasında  bir  gayrı  nakdi  kredi  ilişkisi  kurulmasını 

gerektirecek ve banka ile muhatap arasındaki ilişkiler bu kredi sözleşmesi hükümleri 

gereğince  gerçekleşecektir.  TTK.  hükümlerine  göre  aval  şerhi  poliçe  veya  alonj 

üzerine yazılabilir. Aval, “aval içindir” tabiri ile veya buna benzer bir ibare ile aval 

verenin imzasını taşımalıdır. Muhatap veya keşidecinin imzası dışında poliçenin ön 

yüzündeki her imza aval şerhi sayılır. Avalist, kimin için aval verdiğini belirtmelidir. 

Şayet bu husus belirtilmemişse aval, keşideci için verilmiş sayılır (TTK. md 613). 
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Türk hukukunda aval, poliçe ile sorumluluk taşıyan kişiler lehine verilen bir 

tür kefalettir. Ancak, aval ile kefaletin hükümleri birbirinden tamamen farklıdır. En 

önemli fark ise kefaletin, varlık ve geçerliliği asıl borca bağlı olmasına rağmen, yani 

asıl borçlunun sorumlu olmadığı hallerde kefilin de sorumlu olmamasına rağmen; 

avalin, tek taraflı ve bağımsız bir taahhüt olmasıdır. Aval, poliçe üzerine yazılı bir 

kambiyo taahhüdüdür. Aval verenin sorumluluğu feri değil, aval verdiği kişi ile aynı 

seviyededir. Avalist kimin lehine aval vermişse, onun yanında ve sırasında sorumlu 

olacaktır.95  

95 A.e., s. 177 ve İmregün, a.g.e., s. 554

Şu halde ibraz bankası, gelen poliçeye muhatap lehine aval vermekle poliçe 

bedelini  borçlanmış  olacaktır.  Bu  ilişki  yukarıda  ifade  ettiğimiz  üzere  banka  ile 

muhatap  arasındaki  kredi  sözleşmesi  ilişkisine  dayanacaktır.  Zira  bankanın  bu 

şekilde  muhatap  ile  birlikte  onun  lehine  borç  altına  girmesi  muhataba  kredi 

kullandırması anlamındadır.   4389 s.lı  Bankalar Kanunu md 11/1’de açıkça ifade 

edildiği  üzere  bir  gayrı  nakdi  kredi  türü  olan  aval,  anılan  kanun  gereği  “kredi” 

sayılmaktadır. Aynı şekilde vesaik mukabili ödeme işleminin bir özel finans kurumu 

aracılığı ile yapılması ve poliçeye özel finans kurumlarının aval vermesi halinde de 

bu  işlem  bir  kredi  sayılacaktır.  Nitekim  Özel  Finans  Kurumlarının  Kuruluş  ve 

Faaliyetleri  Hakkındaki  Yönetmelik  md  3  hükmünde  bu  işlemin  kredi  olarak 

niteleneceği  düzenlenmiştir.  Bu  noktada  özel  finans  kurumları  açısından  vesaik 

mukabili  ihracat  işlemine  ilişkin  şu  özel  düzenlenmeye  de  değinmek  gereklidir. 

Yukarıda anılan Yönetmeliğin, özel finans kurumlarının “fon toplama yöntemlerini” 

düzenleyen  md  21/e  fıkrasında,  “mal  karşılığı  vesaikin  finansmanı”  da  bir  fon 

toplama  yöntemi  olarak  düzenlenmiştir.  Burada  özel  finans  kurumlarının  genel 

çalışma  usulü  gereği,  Türkiye’deki  ithalatçı  yurtdışından  gelen  mal  bedelini 

ödeyerek vesaiki almak yerine, özel finans kurumu ile yapacağı sözleşme gereğince 

mal bedelinin özel finans kurumu tarafından peşin ödenmesi ve yapılan bu ödemenin 

sözleşme  şartları  gereğince  belirlenen  taksitlerle  ithalatçı  tarafından  özel  finans 

kurumuna borçlanılması söz konusu olmaktadır. Bu sayede ithalatçı malları hemen 
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alabilecek ve bedelini de taksitle ödeyecektir. İhracatçı da mal bedeline peşin olarak 

kavuşmuş olacaktır (bu husus 5411 s.lı kanunun 48. md.nde de düzenlenmiştir).

Diğer  şartlar  karşılığı  teslimden  anlaşılması  gereken  ise,  teslimin  yukarıda 

anılan ödeme ya da poliçe kabulünün dışında, bir taahhütname (letter of undertaking) 

karşılığı teslimidir. Örneğin, taraflar arasındaki sözleşme gereğince vesaikin teslimi, 

alıcının bir yazılı taahhüdüne bağlanmış olabilir. Bu halde alıcı ilgili taahhüdü ibraz 

bankasına  tevdi  ederek  vesaiki  teslim  alabilecektir  ya  da  teslim  bir  bankadan 

alınacak teminat mektubuna bağlanabilir. Bu halde de alıcı, ibraz bankasının veya 

başka  bir  bankanın  kendisine  vereceği  bir  teminat  mektubu  karşılığında  vesaiki 

teslim alabilecektir. Bu yöntem ihracatçı için alacağını temin bakımından güvenli bir 

yoldur. Zira, teminat mektubu niteliği itibari ile bir garanti taahhüdüdür. 

Teminat  mektubu,  bankaların  müşterilerine  verdikleri  bir  tür  gayrı  nakdi 

kredidir. Banka düzenlediği bir garanti belgesi ile, kendi saygınlığını müşterisinin 

kullanmasına izin vermektedir. Teminat mektubu ilişkisinde üç taraf bulunmaktadır. 

Bunlar; 

-Muhatap; teminat  mektubu  güvencesi  ile  iş  yapmak  isteyen  taraftır.  Teminat 

mektubu muhataba hitaben düzenlenmektedir.

-Lehdar; teminat mektubunun lehine verildiği, bankanın müşterisidir. Açık anlatımla 

edimi taahhüt edilen taraftır.

-Banka; teminat  mektubunu  veren  taraftır.  Banka  verdiği  teminat  mektubu  ile 

muhataba  (ihracatçıya),  lehdarın  (ithalatçının)  borcunu  ödemediğinin  kendisine 

yazılı olarak bildirilmesi halinde, başkaca hiçbir araştırma yapmadan, bir ihtar ya da 

protesto keşide edilmesini beklemeden, lehdar ile muhatap arasındaki herhangi bir 

davanın sonuçlanmasını beklemeden ilk talep anında ve bir defada teminat mektubu 

bedelini  ödemeyi  taahhüt  etmektedir.  Nitekim  teminat  mektuplarında  yer  alan 

“protesto  keşidesine,  hüküm  istihsaline  ve  borçlunun  rızasını  aramaya  gerek 

kalmaksızın”  ibaresi  nedeniyle,  1969 yılında Yargıtay İçtihadı  Birleştirme Kararı 

(R.G. /3 Ekim 1969/Sayı 13317)  ile Yargıtay, teminat mektuplarını BK. md 110 

hükmünde yer alan “üçüncü şahsın fiilini  taahhüt  olarak kabul etmiş ve “garanti 

akdi”nin  konusu  olduğu  görüşü  benimsenmiştir.  Teminat  mektupları  ise  taraflar 

arasındaki  sözleşmeye  göre  vadeli  ya  davadesiz  olabilecektir.  Vadeli  teminat 
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mektupları,  üzerinde  belirli  bir  geçerlik  süresi  bulunan  mektuplardır.  Vadesiz 

teminat mektupları ise belirli bir geçerlilik kaydı taşımamaktadırlar. Bu mektuplar 10 

yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi taraflarca öngörülen işin bitim 

tarihinden itibaren işlemeye başlar.96

“Türkiye-AB Gümrük Birliği ilişkisi 1996 yılında başladığından itibaren artık gümrük 

kapıları  klasik  işlevini  yitirmekte,  adeta  sanal  gümrükleme  devri  başlamakta,  bankalara 

ödenen komisyon ve diğer hizmet giderlerinin yüksek olmasının sonucu olarak, yeni bir tür 

Vesaik  Mukabili  ödeme  şekli  ortaya  çıkmıştır:  Teslimat  Karşılığı  Ödeme  (Cash  On 

Delivery). Bu tür vesaik mukabili ödeme şekli mal mukabili ödeme şekline benzese de, 

96 Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Baskı, İstanbul, Beta, 2002, s. 805 
dn. 24

burada  ihracatçı  malı  mal  mukabili  olarak  göndermemekte,  konşimentoyu  banka  yerine 

ithalatçının  nakliyecsi  adına  düzenlemektedir.  Nakliyeci  de,  ya  ithalatçının  mal  bedelini 

bankasına  yatırdığını  gösteren  döviz  alım  belgesini  görerek   ya  da  mal  bedelini  bizzat 

kendisi tahsil ederek malı ithalatçıya devretmekte ve tahsil ettiği bedeli de ihracatçıya banka 

aracılığıyla havale etmektedir.”97  

Bunların yanında tahsil talimatında; tahsil edilecek masraf ve komisyonlar ile 

bunlardan vazgeçilip vazgeçilmeyeceği (md 4-b/8); taraflarca öngörülmüşse oranı, 

dönemi  ve  hesaplama  esası  da  dahil  olmak  üzere  faiz  ve  bundan  vazgeçilip 

vazgeçilmeyeceği (md 4-b/9),

Ödeme yöntemi ve ödeme bildiriminin biçimi (md 4-b/10); 

Ödememe, kabul etmeme veya diğer şartları yerine getirmeme hallerinde izlenecek 

yola  ilişkin  talimat  (md 4-b/11);  burada  dikkat  edilmesi  gereken husus  özellikle 

ödemenin peşin yapılması yerine bir poliçe veya bono ile yapılmasının öngörüldüğü 

hallerde neler yapılacağının düzenlenmesidir. Örneğin, poliçenin kabul edilmemesi 

halinde kabul etmeme protestosu çekilip çekilmeyeceği, yine poliçe ya da bononun 

ödenmemesi  halinde  ödememe  protestosu  çekilip  çekilmeyeceği  hususunda 

talimatlar yer almalıdır. 
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Tahsil  talimatı  muhatabın  veya  ibrazın  yapılacağı  yerin  tam adresini  içermelidir. 

Adresin eksik ya da yanlış olması halinde tahsil bankası yükümlülük ve sorumluk 

üstlenmeksizin doğru adresi bulmaya çalışabilir (md 4-c/1).

Tahsil bankası eksik veya yanlış adres verilmesi sonucu meydana gelen herhangi bir 

gecikme için yükümlü ve sorumlu olmayacaktır. (md 4-c/2). 

 

Teslime ilişkin MTO 522 sayılı  broşür hükümleri; Bu konudaki  özel 

düzenleme MTO 522 md 7’de yer almıştır. Anılan madde ödeme karşılığı teslim ile 

kabul karşılığı teslim konularını düzenlemektedir. Buna göre, tahsil talimatı ileri bir 

vadede  ödenmesi  gerekli  bir  poliçeyi  içermiyorsa,  belgelerin  ödeme  karşılığı 

muhataba  teslimi  öngörülmüşse,  banka  mal  bedelini  almadan  vesaiki  teslim 

etmeyecektir (md 7/a). Eğer tahsil talimatı, ileriki tarihte ödemeli bir poliçeyi 

97 Kemer, a.g.e., s. 74’ten naklen

içeriyor veya kabul kredili ödeme (documents against acceptance)  varsa satıcı, alıcı 

adına bir poliçe keşideci edecek ve diğer belgelerle birlikte alıcıya gönderecektir. 

Alıcı da bu poliçeyi kabul ederek ya da kabul ile birlikte bir bankanın da avalini 

temin ederek belgeleri alabilecektir (md 7/b-c).98

Bir tahsil ileriki tarihte ödemeli bir poliçeyi içeriyor ancak tahsil talimatında 

vesaikin ödeme karşılığı teslimi öngörülüyorsa, vesaik ancak ödeme karşılığı teslim 

edilebilir.  Yukarıda  da  ifade  ettiğimiz  üzere  tahsil  talimatı  açık  ve  kesin  olmalı, 

vesaikin  hangi  şartlarla  teslim  edileceği  konusunda  bankayı  tereddüde  yer 

vermeyecek  şekilde  bilgilendirmelidir.  Aksi  halde  vesaikin  tesliminde  meydana 

gelecek  gecikmelerden  banka  hiçbir  şekilde  sorumlu  tutulamayacaktır.  Buradaki 

düzenleme aslında bu ödeme yönteminde bankaların rolünün doğal bir sonucudur. 

Burada bankalar taraflar arasındaki temel ilişkinin bir tarafı ya da ilgilisi değildirler. 

Bankalar sadece kendilerine teslim edilen evrakın şekil bakımından bir incelemesini 

yapacak ve kendilerine verilen talimatla bağlı  olarak işlev göreceklerdir.  Taraflar 

arasındaki temel borç ilişkisinin dayanağı olan sözleşme ve bu sözleşmenin taraflara 

yüklediği edimler bankaları ilgilendirmeyeceğinden ve bankalar bu işlemin sadece 

mal  bedelinin  ödenmesi  karşılığı  vesaikin  teslimi  aşamasında  faaliyette 
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bulunacaklarından,  ihracatçı  gönderdiği  mallara  ilişkin  vesaikin  hangi  hal  ve 

şartlarda ithalatçıya teslim edilmesini istediğini açık ve net olarak gönderi bankasına 

bildirmelidir. Bu şekilde gönderi bankası da amirden aldığı bu talimatlar gereğince 

tahsil  bankasına  göndereceği  tahsil  talimatında  bu  hususlara  yer  verecek  ve  bu 

sayede işlemin sağlıklı bir şekilde yürümesi sağlanacaktır. Nitekim MTO 522 sayılı 

broşürde de bu husus md 4-b/7’de açıkça ifade edilmiş ve belgelerin teslimine ilişkin 

şartların açık ve net bir şekilde ifade edilmesinin tahsil talimatını hazırlayan tarafın 

sorumluluğunda  olduğu,  aksi  halde  bundan  kaynaklanacak  sonuçlardan  bankanın 

sorumlu  olmayacağı  bildirilmiştir.  Nitekim,  md  7-b’de  tahsil  talimatı  ekinde  bir 

poliçe gönderilmiş ancak tahsil talimatında açıkça teslimin ödeme karşılığı mı yoksa 

poliçenin  kabulü  karşılığı  mı  yapılacağına  dair  bir  kayıt  yer  almamışsa,  ithalatçı 

poliçeyi kabul ederek malları almak istese dahi, ibraz bankası ödeme yapılmadan 

98 Şanlı-Ekşi, a.g.e., s. 81-82

vesaiki teslim etmeyeceği, bu nedenle oluşacak gecikmelerden de bankanın sorumlu 

olmayacağı  düzenlenmiştir.  Türk Hukuku bakımından da TTK md 20 hükmünde 

düzenlenen “basiretli bir tacir gibi hareket etme” yükümünün de bir gereği olarak 

bankanın kendisine verilmiş açık bir talimat olmaksızın mal bedelini tahsil etmeden 

vesaiki alıcıya teslimi mümkün olmayacaktır.  Zira Yargıtay kararlarında da kabul 

edildiği  üzere99 bankalar  bu  konuda  en  hafif  kusurlarında  dahi  sorumlu 

tutulmaktadırlar.  Bu  durumda  ihracatçının  gönderi  bankasına  ve  onun  da  ibraz 

bankasına  yeni  bir  talimat  göndererek,  vesaikin  poliçenin  kabulü  karşılığı 

ödenmesini  istemesi  için  geçecek  sürede  ortaya  çıkacak  zararlardan  bankanın 

sorumlu  tutulması  mümkün  olmayacaktır.  Burada  şayet  taraflar  baştan  vesaikin 

ödeme karşılığı teslimi hususunda anlaşmışlarsa alıcı, ödeme yerine poliçe kabulü, 

çek verilmesi ya da başkaca bir şekilde vesaikin teslimi hususunda anlaşmışlarsa da 

talimatı eksik veren satıcı ortaya çıkan zarardan sorumlu olacaktır. 

Gönderi bankasının, tahsilde yer almayan bazı belgelerin (poliçeler, bonolar, 

makbuzlar,  taahhütnameler  ya  da  diğer  belgeler)  tahsil  bankası  ya  da  muhatap 

tarafından oluşturulması yönünde talimat verdiğinde; anılan bu belgelerin şekil ve 

metinleri gönderi bankası tarafından tayin edilmelidir. Aksi takdirde tahsil bankası, 
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kendisi  ya  da  muhatap  tarafından  sağlanan  bu  belgelerin  şekil  ve  metinlerinden 

sorumlu olmayacaktır (md 8). Bu hüküm de aslında tahsil emrinin açık ve net olması 

kaidesinin  bir  başka  anlatımıdır.  Uygulamada  vesaikin  tesliminin  ödeme  yerine 

yukarıda ifade edildiği  üzere muhatap tarafından keşide ya da kabul edilecek bir 

kambiyo senedinin,  bir  taahhütnamenin verilmesi şartına bağlanması halinde,   bu 

belgelerin amir tarafından düzenlenip tahsil emri ekinde gönderilmesi yerine örneğin 

muhatabın, amirin lehdar olduğu bir bono tanzim ve imza ederek vermesi ya da bir 

taahhütname  göndermesi  istenebilecektir.  İşte  bu  halde  muhatap  ya  da  tahsil 

bankasından istenen bu belgenin hangi  şekilde düzenleneceği  ve içeriğinde hangi 

kayıtların  yer  alacağının  tahsil  emrinde  belirlenmesi  gerekecektir.  Bono  örneği 

üzerinden gidersek, düzenlenmesi istenilen bu senedin vadesi, ödeme yeri, lehdarı 

gibi unsurlarının tahsil emri ekinde belirtilmesi gerekecektir. Tahsil emrinin bu 

99 Kararlar için bkz.: aş. s. 75 vd. 

açıklığı taşımaması halinde, muhatabın düzenleyerek gönderdiği belgenin tarafların 

daha  önceden  anlaştıkları  şekil  ve  içeriğe  uygun  olmamasından  tahsil  bankası 

sorumlu  tutulamayacaktır.  Örneğin,  muhatap  bononun  vadesini  amirin  isteğinden 

daha uzun bir süreye bağlamış ve bu şekilde vesaiki teslim almışsa, tahsil bankasına 

herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

İbraza ilişkin MTO 522 sayılı broşür hükümleri; bu konudaki düzenleme 

ise  md  5’te  yer  almaktadır.  Anılan  hükme  göre  ibraz;  belgelerin  ibraz  bankası 

tarafından  muhatabın  erişimine  hazır  hale  getirmesine  ilişkin  işlemler  (md  5-a) 

olarak tanımlanmış ve bu işlemler aynı maddede düzenlenmiştir. Buna göre, tahsil 

talimatı  muhatap  tarafından  yapılacak  işlemlerin  hangi  sürelerde  yapılması 

gerektiğine  dair  kesin  süreler  içermelidir.  İbraz,  vesaik  ve  muhatap  tarafından 

yapılacak  işlemler  bakımından “ilk  önce”,  “hemen”,  “acilen”  ve  benzeri  ifadeler 

kullanılmamalıdır. Bu ifadelerin tahsil emrinde yer alması halinde bankalar bunları 

dikkate almayacaktır (md 5-b). Vesaik muhataba alındığı şekilde ibraz edilecektir. 

Yani  tahsil  bankası  vesaiki  muhataba,  kendisine  geldiği  şekilde  aynen  ibraz 

edecektir.  Ancak,  bankalar  herhangi  bir  damga pulu yapıştırılması  konusunda bir 

yetki  almışlarsa  bu pulu  yapıştıracaklar;  tahsil  işlemi  için  bir  ciro  yapılması,  bir 
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mühür ya da benzeri bir işaret konulması gerekiyorsa da bunları tamamlayacaklardır 

(md 5-c).

Şayet  vesaik,  görüldüğünde  ödenecekse  ibraz  bankası  anılan  vesaiki 

gecikmeksizin ibraz etmek zorundadır. Şayet vesaik görüldüğünde ödenmeyecekse 

ibraz  bankası,  vesaikin  kabulü  gerekli  ise  gecikmeksizin  kabul  ibrazı 

gerçekleştirmeli,  kabul değil de ödeme gerekli ise de vadesini geçirmeden ödeme 

için ibraz etmelidir (md 6).

Ödemeye  İlişkin  MTO  522  sayılı  broşür  hükümleri; ödeme  hususu 

broşürün E bölümünde md 16-19 arasında düzenlenmiştir. Buna göre tahsil edilen 

tutarlar (masraf, komisyon ve harcamalar düşüldükten sonra) gecikmeksizin tahsil 

talimatında  yer  alan  hüküm  ve  şartlar  uyarınca  tahsil  emrini  gönderen  tarafın 

kullanımına hazır tutulacaktır (md 16). Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere tahsil 

bankası,  muhataptan  tahsil  ettiği  tutarı,  tahsil  talimatına  uymak  suretiyle  anılan 

tahsilat  için  yaptığı  masraflar  ve  kendi  komisyonunu  düştükten  sonra  gönderi 

bankasına  gönderecektir.  Gönderi  bankası  da,  bu  tutarı  amirin  kullanımına  hazır 

tutacaktır. Tahsil komisyonları veya masraflarının muhataba ait olduğu hususu tahsil 

talimatında yer aldığı halde muhatap bunları ödemeyi reddederse ibraz bankası md 

21-b  hükmü  uygulanmadığı  sürece  bu  komisyon  ve  masrafları  tahsil  etmeksizin 

tahsil talimatına göre ödeme, kabul veya diğer şartlar karşılığında belgeleri teslim 

edebilecektir.  Anılan md 21-b hükmüne göre ise,  tahsil  talimatında komisyon ve 

masraflardan  vazgeçilmeyeceğine  açıkça  yer  verilmişse  ve  muhatap  da  bunları 

ödemeyi reddederse ibraz bankası belgeleri teslim etmeyecek ve bu nedenle oluşacak 

gecikmeden doğan sonuçlardan da sorumlu olmayacaktır. Böyle bir durumda banka, 

durumu  tahsil  talimatını  aldığı  bankaya  gecikmeksizin  bilgilendirecektir.   Tahsil 

talimatında bu komisyon ve masrafların muhataptan alınması yolunda açık hüküm 

yoksa,  bunlar  tahsil  emrinin  alındığı  tarafa  ait  olacak  ve  tahsil  tutarından 

düşülecektir.

Yine  broşür  hükümlerine  göre,  vesaik  bedelinin  vesaikin  gönderildiği  ülke 

parası ile ya da başka bir ülke parası ile ödenmesinin kararlaştırılması mümkündür. 
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Ödemenin vesaikin gönderildiği ülke parası ile yapılması mümkün ise, tahsil 

talimatında aksi belirtilmemişse,  ibraz bankası sadece anılan para biriminin tahsil 

talimatında yer verilen şartlara uygun olarak amirin tasarrufuna hazır olması halinde 

bu para birimi ile ödeme yapmak zorundadır (md 17). Ödeme yabancı bir para birimi 

ile yapılabilecekse, yine aksi tahsil talimatında belirtilmemişse, tahsil bankası sadece 

bu  yabancı  para  biriminin  tahsil  talimatında  yer  aldığı  şekilde  derhal  havale 

edilebilmesi şartı ile yabancı para ödemesi karşılığı vesaiki teslim edebilir (md 18). 

Bu konudaki Türk Hukuku düzenlemesine baktığımızda bugün için ihracat ya 

da ithalat bedellerinin Türk parası ile de döviz ile de ödenmesinin mümkün olduğu 

görülmektedir. Konuya ilişkin düzenleme içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karar md 8 hükmünde ihracatın, md 9 hükmünde ise ithalatın 

Türk parası ile de döviz ile de yapılabileceği düzenlenmiştir. Anılan hükümler şu 

şekildedir; 

Md 8 -Ticari amaçlarla ihraç edilen malların bedelinin, bu Karar'da öngörülen özel haller 
ile Bakanlıkça uygun görülen mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler hariç, fiili ihraç 
tarihinden  itibaren  en  çok  180  gün  içinde  ihracatçılar  tarafından  yurda  getirilerek 
bankalara  veya  özel  finans  kurumlarına,  Türk  parası  olması  halinde  tevsiki,  döviz  ise 
satılması zorunludur.

Ancak; 

i) Söz konusu ihracat dövizlerinin en az % 70'inin fiili  ihraç tarihinden itibaren 90 gün 
içerisinde getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına satılması halinde bakiye % 
30'una tekabül eden kısmı üzerinde ihracatçı serbestçe tasarruf edebilir.

ii) Türkiye'de  yerleşik  kişilerin  yurtdışında  yerleşik  kişilere  yaptıkları  teknik  hizmet  
sözleşmelerine  istinaden  yurtdışındaki  kişilere  verdikleri  hizmetler  kapsamında  (tamir,  
bakım, montaj hizmetleri ve benzerleri dahil) ve sözleşmede belirtilen hizmet bedeli içinde 
yurtdışına götürecekleri yedek parça ve malzemelerin ihraç işlemleri yürürlükteki ihracat  
rejimi hükümlerine tabidir.

iii) İşlenmemiş altın ihracatında, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunlu değildir.

Md 9 - İthalat bedelleri, ithalata aracılık eden bankalar ve özel finans kurumlarının kendi  
kaynaklarından  ve  Bakanlıkça  belirlenecek  usuller  dahilinde  ilgililere  ait  döviz 
hesaplarından  bankacılık  teamüllerine  ve  alıcı  ile  satıcı  arasındaki  anlaşmalara  uygun 
şekilde Türk parası veya döviz olarak ödenir.

Kısmi Ödeme; MTO 522 sayılı broşür hükümlerine göre vesaik mukabili 

ödeme  yönteminde  kısmi  ödeme  yapılıp  yapılamayacağı  hususu  md  19’da 

düzenlenmiştir. Buna göre, belgesiz tahsillerde kısmi ödeme, ödeme yerinde geçerli 

olan  yasanın  yetki  verdiği  hal,  şart  ve  oranlarda  kabul  edilebilir.  Mali  belgeler 
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muhataba sadece ilgili ödemenin tamamı sağlandığında teslim edilecektir. (md 19-a). 

Belgeli  tahsiller  çerçevesinde kısmi ödemeler sadece tahsil  talimatında özel yetki 

varsa kabul edilecektir. Bununla beraber, aksine bir talimat bulunmadığı sürece ibraz 

bankası,  belgelerin  teslimindeki  herhangi  bir  gecikmeden  doğacak  sonuçlardan 

sorumlu olmayacaktır (md 19-b).

Her halukarda kısmi ödemeler md 17 ve 18 hükümlerinde uygun şekilde ise 

kabul  edilebilirler.  Kısmi  ödeme  kabul  edildiğinde  md  16’ya  uygun  hareket 

edilecektir  (md  19-c).  Türk  kambiyo  mevzuatı  açısından,  ihraç  edilen  malların 

bedellerinin  en  az  %  70’i  fiili  ihraç  tarihinden  itibaren  90  gün  içinde  yurda 

getirilmişse  kalan  %30’u  üzerinde  serbestçe  tasarruf  edilebileceğinden,  kısmi 

ödemenin  ancak  burada  sayılan  %  70’in  ödenmesi  şartı  ile  mümkün  olduğu 

görülmektedir.

Tahsil talimatından faizin de tahsil edileceği belirtilmiş, ancak muhatap faiz 

ödemeyi reddetmişse, ibraz bankası md 20-c maddesi uygulanmadığı sürece, faizi 

tahsil etmeden duruma göre ödeme, kabul ya da diğer şartlar karşılığında belgeleri 

teslim edebilecektir (md 20-a). Anılan md 20-c hükmüne göre ise, tahsil talimatında 

faizden vazgeçilmeyeceği açıkça belirtilmiş ve muhatap faiz ödemeyi reddetmişse, 

ibraz  bankası  belgeleri  teslim  etmeyecektir.  Bu  nedenle  meydana  gelecek 

gecikmelerden de banka sorumlu olmayacaktır. Faiz ödenmesi reddedildiğinde ibraz 

bankası,  durumu tahsil  talimatını  aldığı  bankaya  gecikmeksizin  bildirmelidir.  Bu 

maddelerde öngörüldüğü şekilde tahsil talimatında faiz tahsil edilmesi de istenmişse, 

faiz  oranının,  döneminin  ve  hesaplama  yönteminin  tahsil  talimatında  yer  alması 

gerekir (md 20-b). Bu husus da tahsil talimatının açık ve net olması gereğinin bir 

sonucudur. 

Belgelerin  İadesi;  MTO  522  sayılı  broşürün  md  26  hükmünde  işleme 

katılan  bankaların,  işlemin  mevcut  aşaması  ve  akıbeti  hakkında  (ödeme,  kabul, 

ödememe  ya  da  kabul  etmeme  gibi)  talimat  aldıkları  tarafa  gecikmeksizin  bilgi 

vermesi  gerektiği  düzenlenmiştir.  Buna  göre,  alıcının  vesaiki  teslim  almaması 

durumunda, ibraz bankası almama nedenleri ile birlikte bu durumu ve bundan sonra 

nasıl  hareket  etmesi  gerektiği  hususunda  talimat  beklediğini,  gönderi  bankasına 
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bildirecektir.  Bu ihbardan itibaren 60 gün içinde gönderi  bankasından bir  talimat 

gelmezse, ibraz bankası vesaiki geri  gönderebilecektir.  Bu halde ibraz bankasının 

herhangi bir sorumluluğu da olmayacaktır.

E. Taraflar Arasındaki İlişkiler;

1. Alıcı ile Satıcı Arasındaki Temel İlişki

Vesaik Mukabili ödeme ilişkisinin dışında yer alan ve alıcı ile satıcı arasında 

kurulmuş bulunan bu ilişki; alım-satım, eser, üstlenenin kendi malzemesi ile kendi 

yerinde  hazırlayıp  vereceği  eser  teslimi  sözleşmeleri  olabilmektedir.100 Taraflar 

arasındaki bu temel ilişkide taraflar, alım-satım  ya da teslimi kararlaştırılan esere ait 

100 Tekinalp, a.g.e., s. 486

mal bedelinin ödenmesi  şeklini  ayrıca kararlaştırmakta ve bunun vesaik mukabili 

ödeme şeklinde yapılmasına karar vermektedirler. Bu anlamda olmak üzere taraflar 

arasındaki temel ilişkiye uygulanacak hukuk ile ödeme şekline uygulanacak hukuk 

farklılık arz edebilecektir. Örneğin, temel ilişkiye taraflardan birinin milli hukuku 

uygulanırken,  ödeme  şekline,  yetkili  milli  hukukun  emredici  kurallarına  aykırı 

olmadığı müddetçe MTO 522 sayılı yeknesak kurallar uygulanacaktır. Ya da temel 

ilişkiye konu emtianın gönderilmesi hususunda INCOTERMS hükümlerine göre bir 

sonuca  varmamız  gerektiği  halde,  mal  bedelinin  ödenmesi  hususunda  MTO 522 

sayılı  broşür  hükümlerine  müracaat  edilmesi  gerekebilecektir.  Bir  örnek  vermek 

gerekirse;  Sif  Satış  şeklinin  uygulandığı  bir  uluslararası  mal  alım-satım 

sözleşmesinde  ödemenin  vesaik  mukabili  ödeme  şekli  ile  yapılmasının 

kararlaştırıldığı varsayımında; TTK md 1152/2 hükmüne göre alıcının, vesikaların 

kendisine  ibrazından  itibaren  üç  gün  içinde  bunları  incelemesi  gerekmektedir. 

Ödemenin vesaik mukabili ödeme yöntemi ile yapıldığı durumda ilgili vesaik önce 

tahsil  (ibraz)  bankasına gelecek ve öncelikle  bu banka tarafından anılan vesaikin 

tahsil  emrine  uygun  olup  olmadığı  da  incelenecektir.  İşte  bu  durumda  yukarıda 

anılan  TTK  md  1152  hükmündeki  alıcı  tarafından  yapılacak  incelemenin  süresi 

vesaikin tahsil  bankasının eline geçtiği  anda değil,  alıcı tarafından teslim alındığı 

andan  itibaren  başlayacaktır.  Zira,  vesaik  mukabili  ödeme  işleminde  bankaların 
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inceleme  yükümlülüğü  sadece  belgelerin  dış  görünümü  ile  sınırlıdır.  Bankalar, 

taraflar arasındaki Sif satış sözleşmesinin içeriği ve şartlarını bilemezler ve zaten de 

bununla  ilgilenmezler.  Dolayısı  ile  bankanın  yapacağı  inceleme  ile  alıcının 

incelemesinin amaç ve kapsamı  farklı  olacak ve  farklı  normlara  tabi  olacaktır.101 

Taraflar arasındaki temel ilişkinin dayanağı olan sözleşme ne olursa olsun, vesaik 

mukabili ödeme şeklinde kural, satıcının ediminin önce gelmesidir. Yani bu ilişkide 

satıcı öncelikle sözleşmeye konu malları yükleyip, ilgili vesaiki de bankası aracılığı 

ile alıcısına göndermeli,  banka da bu vesaiki ödeme ya da kabul karşılığı  alıcıya 

teslim etmelidir. Bu ilişkide satıcının edimi önce gelmektedir. 

101 Ercüment Erdem, SIF Satışlar-Cif Sales, 1. Bası, İstanbul 1999, s. 169 vd.

“Satıcının  bu  ediminin  önce  ifa  edilmesi  işin  niteliğinden  doğduğundan  satıcı 

ödemezlik  def’inden  yararlanamaz  (BK.81).  Satıcı,  anılan  edimi  yerine  getirmezse,  alıcı 

temel  ilişkiyi  oluşturan  sözleşmeden  –kural  olarak-  dönerek  satıcıdan  menfi  zararının 

tazminini isteyebilir.  Alıcı ‘ödeme’si geniş anlam taşır.  Şöyle ki,  temel ilişkiyi oluşturan 

sözleşmenin şartlarına göre ‘ödeme’, bazan belgeler karşılığında hemen nakit ödemesi bazan 

da çek ya da bono verilmesi ya da adi senet ile taahhüt altına girilmesi şeklinde gerçekleşir. 

Ödeme-çoğu kez- belgelerin alıcının emrine hazır bulunması yanında malların da istenilen 

yere gelmiş olması şartına bağlanır.

Alıcı,  belgelerin –ve şart  edilmişse-  malların geldiği  kendisine bildirildiği takdirde 

ödemeyi yapmakla ve belgeleri almakla yükümlüdür. Alıcıda, bu yükümü yerine getirmeme 

hakkı, ancak, satıcının ödeme talebi hakkın kötüye kullanılmasını oluşturuyorsa doğabilir; 

yoksa, alıcı, ancak mal bedelini ödedikten sonra sözleşmeden dönme, bedelin tenzili (BK 

202) gibi davalar açabilir. Alman öğretisinde, belge karşılığı ödeme şartının takas def’ini ve 

hapis hakkını bertaraf ettiği görüşünü savunur. İşlemin niteliğine ve menfaatler dengesine 

uyan bu yorumun Türk hukukunda da geçerlilik taşıdığı şüphesizdir.” 102 

Alıcı ile Satıcı arasındaki hukuki ilişki ve bu ilişkinin taraflara yükleyeceği hak 

ve borçlar,  anılan ilişkinin niteliğine göre değişecektir.  Malların üretim ve sevki, 

teslim  süresi,  teslim  yeri,  malın  muayene  süresi  ve  ayıp  ihbarları,  tarafların 
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sözleşmeden  dönme ya  da  sözleşmeyi  fesih  hakları  vb.  gibi  hususlar  da  taraflar 

arasındaki  esas  sözleşme  ve  bu  sözleşmenin  tabi  olduğu  kurallar  tarafından 

belirlenecektir. 

Aynı şekilde malın satıcı tarafından gönderilmesi hususunda satıcı ile nakliyeci 

arasındaki hukuki ilişki ve sonuçları da taraflar arasındaki taşıma sözleşmesi ile bu 

konudaki milli ve milletlerarası kanun ve sözleşmeler çerçevesinde belirlenecektir. 

Bu  konular  da  işbu  tez  çalışmamızın  konusu  dışında  olduğundan  ayrıntılarına 

girilmeyecektir.

Ancak, ifade etmek gerekir ki, satım şekli ya da ihracat türü ne olursa olsun 

102 Tekinalp, a.g.e., s. 486’dan naklen

Türk hukuku bakımından ihracata konu mal bedelinin yurda getirilmesi ihracatçının 

sorumluluğundadır  ve  kambiyo  mevzuatının  bu  konuda  öngördüğü  cezai 

müeyyidelerin muhatabı ihracatçıdır.103

Kural olarak, ihracat bedellerinin, mücbir sebepler hariç, fiili ihraç tarihinden 

itibaren  en  geç  180  gün  içinde  yurda  getirilmesi  ve  banka  ya  da  özel  finans 

kurumlarına Türk Lirası ise tevsiki, döviz ise de satılması zorunludur.

Türk hukukunda kural olarak vesaik mukabili ödeme yönteminde bankaların 

aracı olarak kullanılması, yani, vesaikin bankalar aracılığı ile muhataba gönderilmesi 

zorunluluğu bulunmamaktadır. İhracatçı, vesaiki doğrudan posta yolu ile ithalatçıya 

gönderebileceği gibi, nakliyecisi aracılığı ile de gönderebilecektir. Bunun istisnası, 

yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 

Sayılı Karara İlişkin Hazine Müsteşarlığının 20 Haziran 1991 Tarih ve 20907 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan 91-32-5 Sayılı Tebliği’nin md 16 hükmünde yer alan 

düzenlemedir.  Buna  göre,  Destekleme  ve  Fiyat  İstikrar  Fonu’na  prim  kesintisi 

yapılacak  malların  ihracında  bir  banka  ya  da  özel  finans  kurumunun  aracılığına 
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müracaat  edilmesi  ve  ihraç  bedeli  tahsil  edilmeden  ya  da  tahsili  garanti  altına 

alınmadan vesaikin alıcısına teslim edilmemesinin sağlanması zorunluluğudur.

Anılan  istisna  dışındaki  hallerde  vesaikin  nakliyeci  aracılığı  ile  alıcıya 

gönderilmesi ihtimalinde nakliyecinin, satıcı ile arasındaki taşıma sözleşmesindeki 

yükümlülükleri  ile  beraber  ilgili  vesaiki  ve  malları  da,  satıcının  talimatları 

doğrultusunda alıcıya teslim yükümlülüğü bulunmaktadır (TTK md 773). Nakliyeci, 

yardımcı  veya  ara  taşıyıcı   kullanmışsa,  yardımcının  kusurlarından  da  sorumlu 

olacaktır (TTK md 782 ve 784).104  

103 Somuncuoğlu, a.g.e., s. 191
104 Oğuz İmregün, Bilirkişi Raporları 2001 Yılı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2004, s.216 vd;  
1.Dosya içeriği mübrez belgelerden davacılardan Mithat Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin ürettiği 
konfeksiyonların,  GSD Dış  Ticaret  A.Ş.  aracılığı  ile,  The Royal  Bank of  Scotland  emrine,  “cas. 
against documents” kaydı ile, “ihbar edilecek/alıcı” olarak “TED Baker Ltd” gösterilip, bu kayıtları 
içeren tesellüm belgeleri  ve birisi  25.9.1998 tarihli  14.533,60 Llik,  ikincisi  16.574,79 L lik  GSD 
faturası ile, birincisi 07 OF ve 66/PV ikincisi 28 LB NUN 64 plaka sayılı araçlarla gönderilmek üzere 
davalı Nunner Uluslararası Nakliyat Turizm İthalat İhracat Ticaret AŞ’ye teslim edildiği tartışmalı 
değildir.      

Bu  noktada  emtiayı  temsil  eden  vesaikin  nakliyeci  ile  gönderilmesinin  aşağıda 

inceleyeceğimiz mal mukabili ödeme yöntemi ile karıştırılmaması gereklidir. Burada 

üzerinde durduğumuz yöntemde nakliyeci, kendisine teslim edilen vesaiki, satıcının 

talimatları  doğrultusunda ya  mal  bedelinin  bizzat  kendisine  ödenmesi  ya  da  mal 

bedelinin ilgili bankaya yatırıldığına dair belgenin ibrazı ya da bir poliçenin (veya 

diğer  bir  kambiyo senedi)  kabulü,  bir  taahhüt  ya  da  banka  garantisi  karşılığında 

alıcıya verecektir. Yani, nakliyeci ya mal bedelini tahsil edecek ya da tahsili temin 

için bir taahhüt alacaktır. Oysa aşağıda ifade edeceğimiz üzere mal mukabili ödeme

yönteminde vesaik  herhangi  bir  ödeme ya  da  taahhüt  olmaksızın  alıcısına  teslim 

edilmektedir

 

2. Bankalarla Kurulan İlişkiler

Yukarıda değindiğimiz üzere vesaik mukabili ödeme yönteminde kural olarak 

bankaların aracılığına başvurmak mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak, günümüzde 

bu işlemler büyük çoğunlukla bankalar aracılığı ile yapılmaktadır. Nitekim konuya 

ilişkin uluslararası kuralların bir arada bulunduğu MTO 522 sayılı broşür hükümleri 
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de işlemin bankalar aracılığı ile yapılması halini düzenlemektedir. Bir uluslararası 

ticaret ilişkisinin taraflarının mecbur olmadıkları halde bankaları aracı kılmalarının 

nedeni işlem güvenliği ihtiyacıdır.  Bu yöntemde özellikle riskli durumda bulunan 

ihracatçılar,  banka gibi  sürekli  bu tür işler  yapan bir  kurumun bilgi,  deneyim ve 

hizmetinden  yararlanarak,  mal  bedelini  bir  nebze  olsun  garanti  altına  almak 

istemektedirler.  Dolayısı  ile  bu işlemde bankaların  rolü alelade bir  posta  hizmeti 

vermekten ziyade, işlemin sağlıklı ve sorunsuz işleyebilmesi için yeterli bilgi ve 

2.Bu gibi dışsatımlarda, nakliyecinin görevi, emtiayı temsil eden vesaiki, muhatab bankaya teslim 
etmektir. Nakliyecinin, emtiayı, muhatab bankanın yazılı belgesi olmadan, ihbar edilen/alıcı olarak 
gösterilen kişiye teslim etmek yükümü ve hakkı yoktur.
İhbar edilen/alıcı, ancak, bankaya ödemede bulunup vesaiki alarak emtiayı çekebilir.
3.Nakliyeci, TTK. M. 784 uyarınca, taşımayı bizzat yapabileceği gibi, kısmen veya tamamen alt 
taşıyıcılar da kullanabilir. Ancak, gönderene karşı, alıcısına (teslim alacak kişiye) teslim edinceye 
kadar, sorumluluk nakliyeciye aittir. Alt taşıyıcıların herhangi bir kusur veya sorumu varsa, 
gönderene karşı sorumlu olan nakliyeci, bu alt taşıyıcıya rücu edebilir.  
Aynı şekilde, taşıyıcının malları, muhabir bankaların vesaiki teslim ettikleri şahıslara teslim etmeme 
nedeniyle sorumlu olacaklarına ve amir bankanın, vesaikin muhabir banka adına düzenlenmesini 
kontrol yükümlülüğüne dair; bkz. Yaşar Karayalçın, Özel Hukukda Meseleler ve Görüşler:Hukuki 
Mütalaalar (1975-1983), II, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1983, s. 38-39.  

deneyim desteğini  taraflara  sunmaktır.  Bankaların  bu  rolü  de  sorumluluklarını  o 

derece artırmaktadır.

Vesaik  Mukabili  Ödeme işleminde  karşımıza  en  az  iki  banka  çıkmaktadır. 

Bunlar gönderi bankası ile tahsil bankasıdır. Şayet tahsil bankası aynı zamanda ibraz 

bankası  işlevi  görmeyecekse,  ayrıca  bir  de  ibraz  bankasının  hizmeti  gündeme 

gelmektedir.  Yukarıda  anılan  temel  ilişkinin  taraflarından  ihracatçı,  sevk  ettiği 

mallarına ilişkin vesaiki kendi bankası olan gönderi bankasına vermekte bu banka da 

bir  tahsil  emri  ekinde  anılan  vesaiki  tahsil  (ve  ibraz)  bankasına  ileterek,  tahsil 

emrindeki şartlarla mal bedelinin ödenmesini temine aracılık etmektedir. Yukarıda 

ayrıntılarını açıkladığımız bu ilişkilerde, temel ilişkinin tarafları ile anılan bankalar 

arasında kurulan ilişkiler ile bu bankaların kendi arasındaki ilişkilerin hukuki niteliği 

ve  bu  ilişkiler  içerisindeki  tarafların  birbirlerine  karşı  hak  ve  borçları  tezimizin 

bundan sonraki bölümünde açıklanmaya çalışılacaktır.

a. Bankalarla Kurulan İlişkilere Genel Bakış;
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Vesaik Mukabili ödeme işleminde, öncelikle amirin, belgeleri tahsil için seçip 

görevlendirdiği gönderi bankası ile olan ilişkisi gündeme gelmektedir. Bundan sonra, 

gönderi  bankasının  anılan  belgeleri  tahsil  için  gönderdiği  tahsil  bankası  ile  olan 

irtibatı ve tahsil bankasının bir ibraz bankasını görevlendirmesi sonucu, amirin bu 

bankalarla olan ilişkileri de karşımıza çıkacaktır. Yine bu başlık altında, muhatabın 

belgeleri teslim alacağı banka ile olan ilişkisi ve son olarak bu işlemde görev alan 

bankaların birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları gündeme gelecektir.

Vesaik  mukabili  ödeme  işleminde  bankalarla  kurulan  ilişkilerde  karşımıza 

çıkan  ilk  kural,  işleme  katılan  bütün  bankaların  dürüstlük  kuralına  uymak  ve 

işlemlerinde  makul  bir  özen  göstermekle  yükümlü  olduklarıdır.  Bankaların  bu 

yükümlülüğü,  MTO  522  sayılı  broşürde  ifade  edildiği  gibi,  anılan  broşürün 

uygulanmayacağı  durumlarda  da,  MK.  md  2  ve  yine  BK  md  390  hükümleri 

bankaları bu yükümlülüğe sokmaktadır.

Aşağıda  ilgili  hükümlere  daha  yakından  baktığımızda  da  görüleceği  üzere, 

aslında bu işlemde bankalara verilen görev ve bankaların sorumlulukları son derece 

sınırlandırılmıştır.  Ancak bu  sınırlı  alan  içinde  de,  bütün  işlemlerinde  makul  bir 

özenle hareket etmeleri kendilerinden beklenmektedir. Örneğin, bankaların belgeleri 

inceleme yükümlülüğü,  sadece  belgelerin  tahsil  talimatında  sayılan  belgeler  olup 

olmadıklarını  incelemekle sınırlı  olduğu,  belgelerin  orijinalliği  ya da içeriklerinin 

gerçekliği  hakkında  bankalara  bir  sorumluluk  yüklenmediği  halde,  bankalar  bu 

incelemelerini  azami  bir  dikkat  ve  özenle  yapmak  ve  şayet  belgelerde  bir 

uyumsuzluk varsa durumu derhal talimat aldıkları tarafa iletmekle yükümlüdürler. 

Bankanın  bu  görevini  yerine  getirmemesi,  eksikliği  hiç  ya  da  zamanında 

bildirmemesi  nedeniyle  bir  zarar  ortaya  çıkarsa,  banka  bu  zarardan  sorumlu 

olacaktır.  

b. Amir ile Gönderi Bankası Arasındaki İlişkiler; 

Vesaik mukabili  ödeme işleminin amiri,  ilgili  vesaiki bir banka aracılığı  ile 

göndermek istediğinde muhatap olacağı ilk banka gönderi bankası olacaktır. Amir ile 
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gönderi bankası arasındaki ilişki bir vekalet ilişkisidir. Amir, mal bedelinin tahsili 

için  gönderi  bankasına  vekillik  vermektedir.105 Şayet  amir  ile  gönderi  bankası 

arasında yazılı bir sözleşme de yapılmışsa, taraflar arasındaki ilişkiler bu sözleşme 

hükümleri106 ve  Borçlar  Kanununun  386  vd.  maddelerinde  düzenlenen  vekalet 

hükümleri  çerçevesinde yorumlanacaktır.  Türk bankacılık  hukuku uygulamasında, 

vesaik mukabili ödeme işlemine aracılık hizmeti veren bankalar, müşterilerinden bu 

105 Tekinalp, a.g.e., s. 484 ve 489 “Sözleşmeye konu oluşturan vekillik alıcıdan mal bedelinin tahsili 
karşılığında belgelerin verilmesi olup, bu tahsilin yapılacağı garantisini içermez. Ayrıca, böyle bir 
taahhüt varsa da bu vekalet sözleşmesinin dışında mütalaa edilmelidir.”  (y.n. şayet gönderi bankası, 
amire mal bedelinin tahsili garantisi de veriyorsa, burada artık banka ile amir arasında bir gayrı nakdi 
kredi  ilişkisi  kurulmuş olacak ve tarafların  hak ve borçları  da karşılıklı  imzaladıkları  genel  kredi 
sözleşmesi hükümleri çerçevesinde belirlenecektir.)
106 Somuncuoğlu, a.g.e, s.194. Yazara göre, amir Türk Parasının Kıymetini Korunması Hakkındaki 
mevzuat uyarınca bir mecburiyeti olmadığı halde, ihracatı bir banka aracılığı ile yapmayı seçmesi 
halinde, şayet başvurulan banka da bu aracılığı kabul etmişse, taraflar arasında bir Sözlü İhracata 
Aracılık Sözleşmesi akdolunmuş olmaktadır.  
Banka  ile  müşterisi  arasında  yapılan  vesaik  mukabili  ithalat  ve  ihracatta  ödeme  işlemine  ilişkin 
sözleşmeleri;  “bankanın  müşteri  hizmetinin  ifasına  yönelik  yaptığı  sözleşmeler”  olarak 
adlandırıldığına dair bkz. İbrahim Kaplan, Banka Sözleşmeleri Hukuku, C. I Ankara 1996, s. 128. 

işleme ilişkin olarak aldıkları talep formunda MTO 522 sayılı broşür hükümlerine 

atıf yapmak suretiyle, anılan hükümlerin uygulanmasının kabulünü talep etmektedir. 

Bu  nedenle  de  işlemler  anılan  broşür  hükümlerine  göre  yapılmakta,  tarafların 

birbirlerine  karşı  hak  ve  yükümlülükleri  de  bu  broşür  hükümlerine  göre 

düzenlenmektedir.  Yukarıda MTO 522 sayılı  broşürün belgelerin ibrazı  ve tahsili 

gibi  hükümlerine  yer  vermiştik.  Aşağıda  anılan  broşürün  bankaların 

yükümlülüklerine ilişkin hükümleri yer alacaktır.

c. Gönderi Bankası ile Tahsil veya İbraz Bankası Arasındaki  

İlişkiler;

Şayet amir bir  tahsil  bankası  tayin etmemişse,  gönderi  bankası,   MTO 522 

sayılı broşür hükümlerinin uygulanması ihtimalinde anılan hükümlere aksi durumda 

da amir ile arasındaki vekalet ilişkisinden kaynaklanan yetkilerine dayanarak, tahsil 

işleminin  gerçekleştirilmesi  için  belgelerin  gönderileceği  bir  tahsil  bankası  tayin 

edecektir. Burada, gönderi bankası ile tahsil bankası arasındaki ilişki de vekalet akdi 
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hükümlerine  göre  yorumlanacaktır.107 Bu ilişkide  gönderi  bankası,  vekalet  veren, 

tahsil bankası da vekil durumundadır. Zira gönderi bankası, amirden aldığı talimata 

istinaden  hazırladığı  bir  römiz  mektubu  ekinde  tahsil  evrakını,  tahsil  bankasına 

göndererek, anılan römiz mektubundaki şartlar dairesinde ilgili vesaikin muhataba 

teslimi için tahsil bankasına bir talimat ve yetki vermektedir. Tahsil bankası da aldığı 

bu  talimat  ve  yetkiye  istinaden,  kendisine  tahmil  edilen  hizmeti  ifa  için,  vesaiki 

muhataba  teslim  edecek  ya  da  belgeleri  muhataba  ibraz  etmesi  için  bir  ibraz 

bankasına gönderecektir. İşleme ibraz bankasının katılması halinde de, gönderi 

107 Tekinalp, a.g.e, s. 490. Amir banka ile muhatap banka arasındaki ilişkinin vekalet olduğuna dair 
Yaşar Karayalçın,  Özel Hukukda Meseleler ve Görüşler: Hukuki Mütalaalar (1988-1991), IV, 
Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1992, s. 29. Yazar bir akreditif işlemine dair 
Canan Hanioğlu ve Ülker Gedikoğlu ile birlikte verdiği bu raporunda akreditife katılan amir banka ile 
muhabir banka arasında bir vekalet ilişkisi kurulacağını ve bu ilişkide yurtdışındaki muhabir bankanın 
vekil  olarak  hesap  vermekle  (BK.  392)  yani  “müvekkilinin  hukuki  durumunu  ve  haklarını 
kullanabilmesi için esaslı bütün olaylar hakkında tam ve gerçeğe uygun bilgi vermekle yükümlü” 
olduğunu “bu yükümlülüğün de sadakat ve özen borçlarının bir parçası sayılabileceğini (Tandoğan, 
Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri C II, 3 bası, 1987, s.481)” ifade etmektedir. Aynı esaslar vesaik 
mukabili ödeme ilişkisine katılan gönderi ve ibraz bankaları arasındaki ilişki bakımından da geçerli 
kabul edilebilir.
  

bankası ile ibraz bankası ya da tahsil bankası ile ibraz bankası arasında da bir vekalet 

ilişkisi  kurulmuş  olmaktadır.  Burada  ibraz  bankası  diğer  bankaların  vekili 

konumundadır.

d. Bankalar ile Muhatap Arasındaki İlişkiler;

Vesaik mukabili ödeme işleminde kural olarak, bankalar ile muhatap arasında 

bir  sözleşme  ilişkisi  kurulmamaktadır.  Zira,  şayet  amir  ile  muhatap  aralarındaki 

temel ilişkide özel olarak, vesaik mukabili ödeme işleminin hangi bankalar aracılığı 

ile gerçekleştirileceğini kararlaştırmamışlarsa, amir kendi inisiyatifi ile vesaiki, tahsil 

için teslim edeceği gönderi bankasını tayin etmektedir. 

Yine tahsil ve ibraz bankası da ya amir ya da gönderi bankası tarafından tayin 

edilmektedir. Uygulamada hatta, tahsil (veya ibraz) bankası dahi, kendilerinin bu tür 

bir  ödeme işlemine aracılık  etme hususunda seçildiklerinden ancak tahsil  vesaiki 

kendilerine ulaştığında haberdar olmaktadırlar. 

62



Bu nedenlerle de, bankalar ile muhatap arasında bir sözleşme ilişkisi kurulması 

söz konusu olmamaktadır. Ancak, vesaikin tesliminin, tahsil (yada ibraz) bankasının 

taahhüdü ya da vesaik ile gelen poliçeye bu banka tarafından aval vermesi karşılığı 

tesliminin öngörüldüğü hallerde, bu taahhüdü ya da avali veren banka ile muhatap 

arasında bir  gayrı  nakdi kredi ilişkisi  kurulmuş olacaktır.  Bu da taraflar  arasında 

imzalanacak bir  genel  kredi  sözleşmesini  gerektirecek ve ilişkilerde  bu sözleşme 

hükümleri de uygulanacaktır.

“Vesaik  veya  mal  mukabili  Türkiye’ye  yapılan  ithalatta,  yurtdışındaki  satıcı, 

Türkiye’deki ithalatçıya bir döviz kredisi açmaktadır. Bu tür bir kredi 32 sayılı kararın 17/a 

maddesinde öngörülen bir kredi türüdür.

Satıcının burada bir garanti istemesi halinde, Türkiye’deki banka doğrudan döviz üzerine bir 

teminat mektubu düzenlemekte veya teminat mektubunu düzenleyen bankaya kontrgaranti 

vermektedir. Tespit edilen esas ve sürelere uygun olarak vesaik ve mal mukabili ithalat için, 

Türkiye’deki bankalar herhangi bir izne gerek olmaksızın, dışarıda yerleşik kişilere hitaben 

teminat mektubu veya kontrgaranti düzenleyebileceklerdir.”108

Yine, tahsil ya da ibraz bankasının belgelerin incelenmesi hususunda muhataba 

karşı  bir  yükümlülüğü  kural  olarak  bulunmamasına  rağmen,  anılan  bankalar 

muhataba karşı, ayrı bir sözleşme ile böyle bir yükümlülük üstlenebilirler.109

Bu noktada ifade etmek gerekir ki, bankalar ile muhatap arasında sözleşmeye 

dayalı  bir  ilişki  kurulmamış  olması,  anılan  bankaların  muhataba  karşı  hiçbir 

sorumluluk  üstlenmeyecekleri  şeklinde  de  yorumlanmamalıdır.  Zira,  bu  ilişkide 

bankaların ilişki kurdukları herkese (aralarında bir akdi ilişki olsun ya da olmasın) 

karşı, bir takım yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunun en somut ifadesi MK md 2 ve 

yine MTO md 9 hükümleridir.  Bankalar muhataba karşı da, dürüstlük kurallarına 

uygun davranmak ve işlemlerine makul bir özen göstermek zorundadır.

 

3. Bankaların Sorumluğu:
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Vesaik mukabili ödeme işlemine çeşitli sıfatlarla taraf olan bankaların amir, 

muhatap ve birbirilerine karşı yükümlülükleri ile hangi hallerde diğer tarafa karşı 

sorumlu olacakları tezimizin bundan sonraki bölümünde incelenmeye çalışılacaktır. 

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, bugün bankacılık uygulamasında, vesaik 

mukabili ödeme işlemine aracılık eden bankalar, müşterilerinden aldıkları başvuru 

formlarında MTO 522 sayılı broşür hükümlerinin uygulanmasının kabul edildiğine 

dair beyan aldıkları için, öncelikle anılan broşür hükümlerinin bankalara getirdiği 

yükümlülükler  ele  alınacak,  bundan  sonra  da  Türk  hukukunda  genel  olarak 

bankaların  sorumluluğuna  ilişkin  kural  ve  görüşler  ile  vesaik  mukabili  ödeme 

işleminde bu kuralların uygulanma alanı ele alınacaktır.

108 Seza Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler,4.Baskı Ankara 2003, s. 460
109 Tekinalp, a.g.e., s. 490

Ancak, bu noktada ifade etmek gerekir ki, MTO 522 sayılı broşür hükümleri, 

milli  hukukların  emredici  hükümlerine  aykırı  oldukları  müddetçe 

uygulanamayacaktır  (MTO 522 md 1/a). Dolayısı  ile Türk hukukunun bankaların 

sorumluluğu  ve  bu  sorumluluğun  sınırlanması  hakkındaki  emredici  kuralları  ile 

MTO 522 sayılı broşür hükümleri arasında bir ihtilaf olduğunda artık anılan broşür 

hükümlerinin uygulanması mümkün olamayacaktır. 

a. MTO 522 Sayılı broşür hükümlerine göre bankaların 

yükümlülükleri;

(1).  Genel  olarak  : Öncelikle  ifade  edilmelidir  ki,  anılan  broşür 

hükümlerine  göre,  bankaların  bu  işlemdeki  yükümlülüğü  en  genel  anlamı  ile 

belgelerin  ilgilisine  ulaştırılması  ve  mal  bedelinin  ya  da  önceden kararlaştırılmış 

şekilde düzenlenen ödeme taahhüdünün alınması karşılığında alıcısına tesliminden 

ibarettir.  Bankalar,  gönderilen malların  kalite,  nitelik,  adet  ve özellikleri  ile  ilgili 

hiçbir yükümlülük üstlenmedikleri gibi; kendileri kabul etmedikleri sürece de mal 

bedelinin  ödenmesinden  de  sorumlu  değildirler.  İlgili  maddeler  yakından 
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incelendiğinde  de  görüleceği  üzere  bankaların  sorumluluğunun  büyük  oranda 

sınırlandırıldığı görülmektedir. 

Bankaların vesaik mukabili ödeme şeklindeki temel yükümlülükleri, dürüstlük 

kurallarına uymak ve makul bir özen göstermek zorunluluğudur. Bu husus broşürün 

md  9  hükmünde  vurgulanmıştır.  Burada  bahsedilen  yükümlülük,  Türk  Medeni 

Kanununun  md  2  hükmünde  de  dürüstlük  kuralı  olarak  düzenlenmiştir.  Ancak 

broşürde dikkati çeken nokta bankanın göstereceği özenin “makul” bir özen olarak 

belirtilmiş olmasıdır. Buradaki “makul” teriminin, Türk Hukuku açısından, bankanın 

üstlendiği  edimin  gerekli  kıldığı  azami  özen  olarak  anlaşılması  gerektiği 

düşüncesindeyiz. Zira, Türk hukuku bakımından bankalar, gerek tacir sıfatını haiz 

olmaları  ve  gerekse  hükümetçe  verilmiş  bir  imtiyazla  kurulmuş  olmalarından 

kaynaklanan birer güven kurumu olmaları nedeniyle, bütün faaliyetlerinde basiretli 

bir tacir gibi davranmak ve azami gayret ve özeni göstermekle yükümlüdürler. 

(2). Mala ilişkin yükümlülükler : Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, bu 

işlemde bankalar, vesaikin temsil ettiği malın nitelik, kalite ve özellikleri ile ilgili 

hiçbir  sorumluluk  üstlenmemektedirler.  Bunun  yanında  bankaların  ön  onayı 

olmaksızın malların doğrudan bankalara gönderilmesi de mümkün değildir.  Şayet 

amir  malları,  bankanın  onayı  olmaksızın  anılan  bankaya  göndermişse,  banka  bu 

malları  teslim  almak  zorunda  değildir.  Mallar  gönderenin  risk  ve  sorumluluğu 

altında olacaktır (MTO 522 md 10a).

Bankalar,  vesaikin  ilgili  olduğu  malların  depolanması  ve  sigortalanması 

hususunda da, şayet daha önceden bir taahhütte bulunmamışlarsa, kendilerine özel 

talimat verilse dahi bir yükümlülük altında değildirler (MTO 522 md 10b).

Bankalar, bu konuda tahsil talimatı almış olsunlar ya da olmasınlar, malların 

korunması  hususunda  bir  işlem  yaptıklarında,  malların  akıbeti  ve/veya  durumu 

ve/veya bunların  gözetimi ve/veya korunmasında görevlendirilen üçüncü kişilerin 

eylem ya da kusurlarından da sorumlu olmayacaklardır. Ancak, tahsil bankası böyle 
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bir  işlem yaptığında  durumu derhal  tahsil  talimatını  aldığı  bankaya  bildirmelidir 

(MTO 522 md 10c). 

Malların  korunması  için  yapılan  herhangi  bir  işlem  nedeniyle  bankalarca 

yapılan masraf ve harcamalar tahsili  gönderen tarafa ait  olacaktır  (MTO 522 md 

10d).

Md 10 a hükmüne rağmen, mallar doğrudan tahsil bankasına gönderilmiş ve 

tahsil bankası da malların teslimi hususunu düzenleyecekse, gönderi bankasının bu 

hususta tahsil bankasını yetkilendirdiği kabul edilecektir (MTO 522 10e-1).

Tahsil bankası, gönderi bankasının talimatı ya da md 10e-1 hükmünde göre 

malların  teslimini  düzenleyecekse,  gönderi  bankası,  tahsil  bankasının  bu  nedenle 

uğrayacağı her türlü zarar ve masrafı tazmin edecektir (MTO 522 md 10e-2).

Bütün bu hükümlerden de anlaşılmaktadır ki, bankalar vesaik mukabili ödeme 

işlemine  konu  mallar  hakkında,  işlemin  diğer  taraflarına  karşı  özel  bir  taahhütte 

bulunmamışlarsa, hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük altında değildirler. 

(3).  Diğer  taraflara  karşı  yükümlülükler  : Bankalar,  amirden 

aldıkları  talimatları  yerine  getirmek  için  bir  başka  banka  ya  da  bankaların 

hizmetinden  yararlanabileceklerdir.  Bu  yararlanma da  amirin  hesabına  olacak  ve 

bundan doğacak riskler de amire ait olacaktır (MTO 522 md 11a). Yine bankalar, 

talimatı  aktaracakları  banka  ya  da  bankaları  kendileri  seçmiş  olsalar  dahi; 

aktardıkları  talimatın  yerine  getirilmemesinden  de  sorumlu  olmayacaklardır(md 

11b). Bu işlemde bir tarafa talimat veren banka, talimat verdiği tarafın ilgili yabancı 

hukuklarda kaynaklanan bütün borç ve sorumluluklarını  da tazmin edecektir  (md 

11c). Görüldüğü üzere MTO 522 sayılı broşür hükümlerinde bankaların neredeyse 

hiçbir  sorumluluklarının  bulunmaması  şeklinde  bir  düzenleme yapılmıştır.  Ancak 

broşürde  yer  alan  bu  ve  benzeri  sorumsuzluk  kayıtlarının  uygulanmasında  Türk 

hukukunun bu konuya dair emredici kurallarının gözden kaçırılmaması gerekecektir. 

Örneğin, yukarıda anılan 11b hükmündeki sorumsuzluğun, Türk hukuku bakımından 
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mutlak olmadığı açıktır. Zira, bir banka kendi seçtiği diğer bir bankanın talimatlara 

aykırı  davranması  halinde,  bu  seçimi  yaparken  gerekli  özeni  göstermediği  için 

sorumlu tutulabileceği gibi, seçtiği bankanın BK. md 100 anlamında kendisinin bir 

yardımcı  şahsı  olması  nedeniyle,  yardımcı  şahsın  hile  ve  ağır  kusurlu  eylemleri 

nedeniyle  akidinin  uğradığı  zararları  tazmin  borcu  ve  bu  konuda  sözleşmelere 

konulacak  sorumsuzluk  kayıtlarının  geçersizliği  nedeniyle  de  sorumlu 

tutulabilecektir. Bu konuya aşağıda daha ayrıntılı olarak değinilecektir.

 

(4).  Belgelere  İlişkin  Yükümlülükler  : Vesaik  mukabili  ödeme 

işleminde  bankaların  temel  yükümlülüklerinden  biri  de  kendilerine  gönderilen 

vesaikin  kontrolü  ile  bu  vesaikin  yine  kendilerine  gönderilen  tahsil  talimatına 

uygunluğunu  teyit,  şayet  bir  uygunsuzluk  varsa  da  bu  durumu,  derhal,  talimatı 

gönderen tarafa bildirmektir. Nitekim bu husus, MTO 522 sayılı broşürün md 12 

hükmünde düzenlenmiştir.  Hemen ifade etmek gerekir  ki,  bu yükümlülük işleme 

dahil olan bütün bankalar için geçerlidir. Bildirim yapılacak taraf da, tahsil talimatını 

gönderen taraf olacaktır. 

Buna göre, vesaiki alan banka, bu vesaikin ekinde gönderildiği tahsil talimatını 

inceleyerek,  gönderilen  vesaik  ile  tahsil  talimatında  bildirilen  vesaikin  aynı 

olduğunu, bir eksik ya da hata olmadığını kontrol edecek ve şayet eksik ya da hatalı 

bir  evrak  varsa  durumu  gecikmeksizin,  talimatı  kendisine  gönderen  tarafa 

bildirecektir. Eksik ya da hatalı evrak bulunması halinde bankaların burada anılan 

bildirim  yükümlülüğü  dışında  hiçbir  sorumluluğu  bulunmamaktadır  (md  12a). 

Bankanın bu inceleme yükümü yine broşürün md 9 hükmünde yer alan makul bir 

özen ve dürüstlük kuralına uygun bir inceleme yapılması anlamındadır. Bankanın, 

burada  yapacakları  inceleme,  gelen  belgelerin  içeriklerine,  gerçek  olup 

olmadıklarına ya da mala ilişkin bir inceleme değildir. Zira bankalar bu hususlarla 

ilgilenmezler. Bankanın incelemesi gelen evrakın, tahsil talimatında yer alan evrak 

olup olmadığının tespiti ile sınırlıdır.   
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Bankalar, bu belgelerin şekli, yeterliliği, doğruluğu, orijinalliği ya da hukuki 

etkisi  veya  bu  belgelerin  temsil  ettiği  malların  sayısı,  ağırlığı,  durumu, 

ambalajlanması, gönderilmesi, değeri ya da varlığı hakkında da hiçbir sorumluluk ve 

yükümlülük üstlenmemektedirler. Yine bankalar, bu malları gönderen, taşıyan ya da 

malların alıcısı ya da sigorta edeni gibi tarafların da iyi niyetle hareket edeceğini 

taahhüt  etmediği  gibi,  bunların  ihmalini,  ifasını  ya  da  durumu  hakkında  da  bir 

taahhütte bulunmuş değildir (md 13). 

“Örneğin  bir  CIF  teslim  şeklinde  bankaya  verilen  evrak  arasında  sigorta  poliçesi 

noksansa, banka bu durumu derhal ihracatçıya bildirmek zorundadır ya da vesaik mukabili 

ödeme  şeklinde  konşimento  alıcı  firma  adına  kesilmiş  ise,  ihracatçıyı  arayarak 

konşimentonun muhabir banka emrine kesilmesi gerektiğini bildirmek zorundadır.”110

  110 Bağrıaçık-Kantekin, a.g.e., s. 77

(5). İletişim bozukların nedeniyle sorumluluk : Bankalar, herhangi 

bir  mesaj,  mektup  ya  da  belgenin  aktarılmasındaki  gecikme,  bozulma  ya  da  bu 

iletişimde  kullanılan  teknik  terimlerin  tercümesi  ya  da  yorumlanmasındaki 

hatalardan kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildirler (md 14a).

Bankalar, aldıkları bir talimatın açıklanması ihtiyacının meydana çıkmasından 

kaynaklanan  gecikmelerden  de  sorumlu  değildirler  (md  14b).  Bu  hüküm  de, 

bankalara verilecek talimatların açık ve net olması ilkesinin bir gereğidir. Bankaların 

buradaki sorumsuzluğunun da,  yukarıda anılan hata ya da gecikmelerin bankanın 

kendi çalışanlarının bir eyleminden kaynaklanmamış olması hali ile sınırlı  olması 

gereklidir.  

(6).  Mücbir  sebep  halleri  : Bankalar,  ayaklanma,  karışıklık,  isyan, 

savaş gibi kontrolleri dışındaki olayla ya da grev ve lokavt gibi olaylar nedeniyle 

faaliyetlerinin  kesintiye  uğramasından  kaynaklanan  sonuçlardan  da  sorumlu 

değildirler (md 15).
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(7). Vesaik içindeki senetler hakkında bankaların 

yükümlülükleri : 

Burada bahsedilen yükümlülük, muhataba teslim edilecek vesaikin içinde bir 

poliçe bulunması ve vesaikin bu poliçenin kabulü ya da ödenmesi karşılığı teslim 

edileceğinin kararlaştırıldığı hallerde, bankaların bu poliçenin kabulünün sağlanması, 

kabul ya da ödememe halinde protesto çekilmesi hususundaki sorumluluklarıdır. 

Buna  göre,  ibraz  bankası,  tahsil  talimatı  ile  birlikte  gelen poliçenin kabulü 

işleminin şeklen tam ve doğru olduğunu kontrol etmek zorundadır. Ancak banka, 

poliçeye  atılan  bu  imzanın  gerçekliği  veya  imza  edenin  kabule  yetkili  olup 

olmadığını  araştırmak  zorunda  değildir.  Örneğin  Türk  hukukunda  kabul,  “kabul 

edilmiştir” şerhi ve kabul edenin imzasının atılması ile ya da sadece senedin yüz 

tarafına atılacak bir imza ile yapılacağına göre, ibraz bankası poliçe üzerinde şeklen 

bu  şekilde  bir  kabul  şerhi  olduğunu  kontrol  edecektir.  Böyle  bir  şerh  ve  imza 

alındıktan sonra bankanın imza atanın yetkisi ya da imzanın gerçekliği hakkında bir 

araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Aynı  şekilde  ibraz  bankası,  bir  poliçe,  makbuz  ya  da  diğer  bir  belgedeki 

imzaların da geçerliliği ya da imza sahiplerinin bu işleme yetkili olup olmadıklarını 

da araştırmak zorunda değildir (md 23). 

Ancak banka,  burada  anılan  belgeleri  imzalayan kişinin,  bu imzayı  atmaya 

yetkili olmadığını biliyorsa, gerek MTO md 9’da öngörülen özen borcu gerekse MK. 

md 2 hükmü gereği, durumu derhal talimat aldığı tarafa bildirmeli ve vesaiki bu hali 

ile  muhataba  teslim  etmemelidir.  Zira,  imzanın  sahibinin  yetkisizliğini  bilen 

bankanın,  bu hususu araştırma yükümlülüğü olmadığı gerekçesiyle,  durumu diğer 

taraflara bildirmemesi ve vesaiki teslim etmesi mümkün olamayacaktır. Bu noktada, 

bankanın burada bahsedilen bilmesinden kasıt, imzanın sahteliği ya da yetkisizliği 

hususunda ciddi  bir  bilgi  sahibi  olmasıdır.  Bu da  örneğin,  muhatabın  daha  önce 
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tahsil  bankasının  müşterisi  olması  ve  muhatabın  imza  örneklerini  bu  bankada 

bulunması halinde mümkün olabilir. 

Şayet  tahsil  talimatında,  vesaik  içindeki  poliçenin  kabul  edilmemesi  ya  da 

ödenmemesi  hallerinde  protesto  (kabul  etmeme  ya  da  ödememe  protestosu) 

çekilmesi hususunda bankaya özel bir talimat verilmemişse, tahsilatla ilgili banka, 

kabul etmeme ya da ödememe hallerinde ilgili  protestoları  çekmek ya da gerekli 

diğer  hukuki  işlemleri  yapmak  zorunda  değildir  (md  24/2).  Elbette,  bankaya  bu 

işlemleri  yapması  için  özel  bir  talimat  verilmişse,  banka  bu  protestoları  çekmek 

zorundadır. Aksi takdirde talimatı verene karşı sorumlu olacaktır. Bankanın bu tür 

bir protesto ya da diğer bir işlem nedeniyle yaptığı masraf ve harcamalar da ilgili 

talimatı veren tarafça karşılanacaktır(md 24/3). 

 

b. Türk Hukukunda Bankaların Sorumluluğu :

Bu bölümde, Türk hukukunda bankaların sorumluluğunun genel olarak hangi 

ilkelere dayandığı ve kaynakları, vesaik mukabili ödeme işleminde bankaların 

sorumluluğunun  sınırları  ve  MTO  522  sayılı  broşür  hükümleri  ile  karşılıklı  bir 

değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır. 

(1) Genel olarak borç ilişkisi ve hukuki sorumluluk;

En genel tanımı ile borç, bir kimseyi (borçluyu) diğer bir kimseye (alacaklıya) 

bir  şey  verme,  bir  şey  yapma ya  da  yapmama yükümü altına  sokan  hukuki  bir 

bağdır.111 Bu ilişki taraflardan biri için bir “alacak” doğururken, diğer taraf için ise 

bir  “sorumluluk” doğurmaktadır.  Şu halde borç  ilişkisinin üç unsuru olduğundan 

bahsedebiliriz;  birincisi  ifa  edilecek  bir  borcun  (edim)  bulunmasıdır.  Edim; 

borçlunun yerine  getirmekle yükümlü olduğu davranıştır.  Bu davranış da  bir  şey 
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verme  (dare),  yapma  (facere)  veya  yapmama  (non  facere)  şeklinde  karşımıza 

çıkmaktadır.112 İkinci unsur, anılan edimin ifasını talep edecek bir alacaklı olmasıdır. 

Alacak  hakkı,  alacaklıya,  borçludan  edimini  yerine  getirmesini  isteme  yetkisini 

sağlayan  bir  haktır.  Alacaklının  bu  yetkisine  de  “talep  hakkı”  ya  da  “talep”  adı 

verilmektedir.113 Borcun üçüncü unsuru  da,  edimi  yerine  getirmekle  yükümlü bir 

borçlunun bulunmasıdır. Borçlu, anılan borcunu  kanuna veya varsa sözleşmeye 

111 von Tuhr (çev.: Cevat Edege), a.g.e., s.9 ve Oğuzman-Öz, a.g.e., s. 3
112 Edimler de kendi içinde müsbet-menfi edimler, neviye belirlenen-seçimle belirlenen edimler, ani-
sürekli-aralıklı-dönemli edimler olarak ayrılmaktadır. Ayrıca bir de edim yükümü içermeyen borçlar 
bulunmaktadır. Bir borç ilişkisinde konusu daha baştan belirlenmiş yapma, yapmama verme borçları 
(edim  borçları)  dışında  yükümlülükler  olduğunda,  edim  yükümü  içermeyen  borçlardan 
bahsedilecektir. Bu tür borçlarda, herhangi bir edimi yerine getirme sözkonusu olmadığı için, bunun 
ifasında temerrüde düşmek, imkansızlığa uğramak, ifasını talep etmek ve ifaya zorlamak sözkonusu 
olmaz.  Oğuzman-Öz,  a.g.e. s.5  ve  devamı.  “Borçlunun  -bir  şey  yapmak  veya  yapmamak- 
mükellefiyeti  borcun  esasındandır.  Hukuki  vazife  mefhumu  (Rechtspflicht)  hukuk  ve  ahlakta 
müşterek olan şu fikre istinad eder: İnsan, hareketlerinde bazı kaidelere riayet edebilir ve etmelidir. 
Hukuki vazife, hukuk nizamı tarafından bir kimseye verilen ve işbu kimseye riayeti mecburi olan bir 
emir şeklinde tasvir ve ifade edilebilir, ki buna “imperatif”  denilir. Hukuki vazife ahlaki vazifeden şu 
noktada ayrılır: Hukuki vazifeye riayet, prensip itibarile, daima tesirli bir surette olmasa bile, devletin 
harici vasıtalarile temin edilir (icra,  tazminat, ceza gibi)” Von Tuhr (çev.: Cevat Edege), a.g.e., s. 12. 
113 Oğuzman-Öz, a.g.e. s. 12

uygun bir şekilde yerine getirmezse, alacaklı tarafından cebren ifaya zorlanabileceği 

gibi, bu nedenle alacaklının uğradığı zararları da tazmin borcu altına girecektir.114 

Borç  kavramının  da  dar  ve  geniş  olarak  iki  anlamı  olduğundan  söz 

edilmektedir.  Buna göre dar anlamda borç; münferit  bir  alacak ifade eder.  Geniş 

anlamda ise borç; iki kimse arasında bir vaziyet ya da vakıaya istinad eden, bir veya 

müteaddit alacak doğuran bir rabıta ifade eder.115 

Bu noktada, borç kavramı ile birlikte kullanılan sorumluluk kavramı üzerinde 

de  durmak gereklidir.  Sorumluluk  kavramı  da  iki  ayrı  anlamda kullanılmaktadır. 

Bunlardan  birincisi;  borçlunun  malvarlığının,  anılan  borcunun  teminatını  teşkil 

etmesi  ve  borç  ödenmediğinde,  borçlunun  bu  malvarlığına  müracaat  ile  alacağın 

tahsili imkanıdır. Bu işlem de cebri icra yolu ile yapılacaktır. Bu tür sorumluluğa “…

.ile  sorumluluk” denilmektedir.  Bu sorumluluk malvarlığının tümü ile  olabileceği 

gibi,  belirli  bir  kısmı  ile  veya  malvarlığındaki  sadece  belirli  bir  eşya  ile  de 

olabilmektedir. Birinci halde borçlunun şahsi sınırsız sorumluluğundan, ikinci halde 

ise  sınırlı  sorumluktan  ya  da  eşya  ile  sınırlı  sorumluluktan  bahsedilir.  Örneğin, 
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menkul bir malının bir başkasının borcu için rehin veren malikin, rehnin temin ettiği 

borçtan sorumluluğu sadece rehin konusu menkul mal ile sınırlıdır. Ya da kefilin 

sorumluluğu, kefil olduğu miktar ile sınırlıdır. Sorumluluk kavramının ikinci anlamı 

ise, genel davranış kurallarına ya da üstlenilen bir borca aykırı davranışlar nedeniyle 

karşı tarafın uğradığı zararları tazmin borcudur. Yani bu anlamda sorumluluk, bir 

tazminat borcu olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel davranış kurallarına aykırı bir 

hareket  nedeniyle  uğranılan  zararların  tazmini  sözkonusu  olduğunda,  “haksız  fiil 

sorumluğu”ndan;  taraflar  arasındaki  bir  sözleşmenin  ihlali  nedeniyle  uğranılan 

zararlar sözkonusu ise “akdi sorumluluk”tan bahsedilir.116 

114 Ahmet Battal,  Güven Kurumu Nitelendirmesi  Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu, 
Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2001, s. 5
115 Borç kelimesinin bu iki anlamı arasındaki farklar hakkındaki açıklamalar için bkz Von Tuhr, 
a.g.e., s. 11 vd. 
116 Oğuzman-Öz, a.g.e., s. 13-14

Doktrinde sorumluluğun kaynakları hakkında çeşitli tasnifler yapılmaktadır.117 

Buna  göre  en  genel  anlamda  sorumluluğun  kaynakları;  akitler,  haksız  fiiller, 

sebepsiz  zenginleşme ve  bir  de bunlara  dahil  edilmeyen çeşitli  olaylardan doğan 

borçlardır.  Burada ifade edilen son kaynağın isimlendirilmesi  hakkında da çeşitli 

görüşler ileri  sürülmüştür.  Bir  kısım yazarlar118 bunlara  “diğer sebeplerden doğan 

borçlar”  derken  diğer  bir  kısmı119 “akid  benzeri”  ya  da  “haksız  fiil  benzeri” 

kaynaklardan doğan borçlar olarak nitelemektedir. Ancak hemen ifade etmek gerekir 

ki, bütün bu borç kaynaklarının tamamı kanundan doğmaktadır. İlk üç borç kaynağı 

Borçlar Kanununda yer almış ve ayrı birer kitap olarak düzenlenmişken, son kaynak 

ilk üç grupta yer alan olayların hiçbirine girmeyen ancak gerek Borçlar Kanununun 

gerekse  diğer  kanunların  çeşitli  hükümlerinde  düzenlenmiş  bulunan  hususlardır. 

Örneğin Borçlar Kanununda yer alan vekaletsiz iş görme (md 410-4159) hükümleri 

ile Aile hukukunun nafakaya dair hükümleri bu kabildendir. 

117 Örneğin  Oğuzman-Öz’e  göre;  “borç  kaynakları  iki  ana  gruba  ayrılır:  1-Borcun  doğumunun 
iradeye  dayanması  halinde,  doğan  borç  a)  Ya bu  iradanin  arzu  ettiği  sonucun meydana gelmesi  
şeklinde olur ki, buna hukuki muameleden doğan borçlar denir. Tek taraflı hukuki muameleden doğan 
borçlar varsa da bu açıdan en önemli borç kaynağı akitlerdir (Alım Satım, Kira, Hizmet akdi vs) b) 
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Veya borç, iradenin kusurlu  olması dolayısiyle  başkasına ika edilen zararı tazmin borcu doğurması  
şeklinde olur ki buna da haksız fiilden doğan borçlar denir. Ve bu borcu doğruran kaynak “haksız  
fiil”dir.  Fakat  hemen  belirtelim  ki,  başkasına  verilen  zararı  tazmin  hususunda  kusur  aranmayan 
sorumluluk halleri de bugün haksız fiil sorumluluğu çerçevesinde yer almaktadır. Ancak bu husus 
tartışmalıdır.  2-Borcun  doğumunun  iradeye  dayanmaması  halinde  doğan  borç  a)  Ya  bir  şahsın 
malvarlığının diğer bir şahsın malvarlığı aleyhine haklı bir sebep olmaksısın zenginleşmesi yüzünden 
doğar  ve  bu  sebepsiz  zenginleşmenin  bertaraf  edilmesi  gayesini  güder  ki  buna  sebepsiz 
zenginleşmeden doğan borçlar ve bunun kaynağına da “sebepsiz zenginleşme” denir. b) Yahut borç 
doğrudan doğruya kanunun yüklediği bir mükellefiyet şeklinde tezahür eder. Aile Hukukunda nafaka 
borcu  böyledir.  Bu borçlara  ise  kanundan doğan borçlar  denmekte  ve  kaynağı  da  kanun olarak 
gösterilmektedir. A.g.e. s. 32
Tekinay-Akman-Burcuoğlu-Altop’a göre ise borçlar, kaynaklarına göre ikiye ayrılmaktadır. Birincisi; 
doğumları ilgililerin borçlanma iradesine lüzum gösteren borçlar : bunlar hukuki işlemlerden doğan 
borçlardır ve üçe ayrılırlar a) Sözleşmelerden doğan borçlar b) tek taraflı hukuki işlemlerden doğan 
borçlar (vasiyetname gibi) ve c) kararlardan doğan borçlar (müşterek mülkiyette ve şirketlerde olduğu 
gibi)dır. İkinci grup borçlar ise doğumları ilgililerin borçlanma iradesini gerektirmeyen borçlardır ve 
bunlar da dörde ayrılır: a) haksız fiilden b)sebepsiz zenginleşmeden c) vekaletsiz iş görmeden ve d) 
vesayet, velayet, komşuluk v.s gibi çeşitli hukuki ilişkiler dolayısı ile veya kanunun tayin ettiği belli 
olaylardan  (mesela  devletin  tapu  sicillerini  gerçeğe  uygun  tutmamasından)  doğan  borçlardır. 
Tekinay-Akman-Burcuoğlu-Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 33-34.  
“Kanımızca üçlü veya dörtlü tasnif zoraki ve sun’idir. Bu itibarla borç ilişkilerini kuran sebepleri 
ikiye ayırmak daha uygun olur. Bu ikili tasnif, “hukuki işlemden doğan borç ilişkileri” ile “doğrudan 
kanundan doğan borç ilişkileri”nden ibarettir. İkili tasnif, borç ilişkisinin, taraf veya tarafların hukuki 
işlem yapma iradesinden kaynaklanıp kaynaklanmamasına dayanmaktadır…” Fikret Eren,  Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, 7. bası, İstanbul 2001, s. 112.
118 Oğuzman-Öz, a.g.e., s. 32, dn. 3.
119 A.e. s. 32, dn. 4.

 “Borçlar  Kanunu  borcu  doğuran  olguları  (vakıaları)  gruplandırmaktadır. 

Buna  göre;  sözleşme,  haksız  fiil  ve  sebepsiz  zenginleşme  başlıca  kanuni  borç 

kaynaklarıdır.  Bir  de  bu  gruplara  dahil  edilemeyen,  gruplandırılmamış  ve  adı 

konulmamış olduğu için “doğrudan kanundan” doğduğu varsayılan –ancak gerçekte 

doğrudan  kanundan  değil  yine  kanunun  kendisine  özel  önem  vermiş  olduğu 

vakıalardan doğan borçlar vardır.”120

(2) Bankalara uygulanacak hukukun kaynakları 

Bankalara  uygulanacak  hukukun  kaynakları;  kanunlar121,  kanun  hükmünde 

kararnameler (KHK), kararnameler ve tebliğler122,  örf  ve adet hukuku, bankaların 

genel  işlem şartları  ve  öğreti  ve  mahkeme kararları  olarak  ifade  edilmektedir.123 

Burada  anılan  genel  işlem  şartları,  bankaların  müşterileri  imzaladıkları 

sözleşmelerde yer alan genel işlem şartlarıdır. 
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Banka  Hukukuna  ilişkin  anılan  kuralların  hukuki  nitelikleri  hakkında  ise, 

bunların düzen normları, düzen normlarına yardımcı normlar ve özel hukuk normları 

olmak üzere üçe ayrıldığı ifade olunmaktadır.124 Burada anılan düzen normlarından 

kasıt, bankaların kuruluşu, faaliyete geçmeleri, teşkilatlanmaları, mali denetimi, 

120 Battal,  a.g.e,  s. 5
121 Tekinalp, Banka Hukukunun Esasları, s. 43 ve 44’te bu kanunlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası  Kanunu,  Bankalar  Kanunu  ve  diğer  kanunlar  (TTK,  Sermaye  Piyasası  Kanunu,  Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun, Yabancı 
Sermayeyi  Teşvik  Kanunu  (y.n.  bu  kanun  17.06.2003  tarih  ve  23141  sayılı  R.G.de  yayımlanan 
Doğrudan  Yabancı  Yatırımlar  Kanunu  ile  yürürlükten  kaldırılmıştır)  ve  Borçlar  kanunu  olarak 
sayılmıştır.(y.n.  elbette  uygulanacak  kanunlar  bunlarla  sınırlı  bulunmamaktadır.  Örneğin,  Medeni 
kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Tapu Kanunu, Noterlik Kanunu vb pek çok kanunun ilgili 
hükümleri bankacılık işlemlerinde uygulanabilmektedir.)
122  A.e s..  44’te  bu  KHK’ler,  Menkul  Kıymetler  Borsaları  Hakkında  KHK’ler  ve  buna  ilişkin 
yönetmelikler,  Sermaye Piyasası Kurulunun, Merkez Bankasının,  Müsteşarlığın tebliğleri ile  Türk 
Parasının  Kıymetini Koruma Kanununa ilişkin kararlar olarak sayılmıştır.
123 Örf ve adet hukuku konusunda bkz.: yuk. 24 vd. ve Tekinalp,  a.g.e. s. 47,  yine genel işlem 
şartları konusunda bkz.: yuk. s. 31 vd.
124  Tekinalp,  a.g.e.,  s.  3  vd  “Banka  hukukunun  bir  bölümünü  kamu  hukuku  nitelikli  düzen 
(organizasyon) normları ile bunlara yardımcı normlar ve diğer bölümünü ise özel hukuk kuralları 
teşkil  eder.  Kredi,  reeskont,  avans,  bankaların  denetim  ve  gözetimi  gibi  hukuki  kurumlarda  bu 
kuralları bir arada görmek mümkündür…Düzen kelimesi burada hukuki kurum anlamındadır. Düzen 
normları ise bu hukuki kuruma ilişkin kuralları ifade eder. Banka hukuku, ekonomik hukukun bir 
parçasını oluşturduğu, onun büyük bir bölümünü düzenlediği için anılan normları içerir.”  

ekonomik  yapılarının  korunması  gibi  alanlar  ile  mevduat  kabulü  ve  mevduatın 

korunması,  kredi güvenliği  gibi konularda getirilen ve emredici  nitelikte  bulunan 

kurallardır. Yine bu anlamda olmak üzere, devletin para politikası, sermaye piyasası 

işlemleri,  döviz  işlemleri  konularında  da  düzen  normları  bulunmaktadır.  Tez 

konumuz  bakımından  örnek  teşkil  etmek  üzere;  ihraç  edilen  malların  bedelinin 

belirli  bir  süre  içerisinde  yurda  getirilmesini  emreden  veya  ithal  konusu  belirli 

malların bedellerinin mutlaka bankalar aracılığı ile ödenmesini öngören kuralların 

düzen normları olduğundan bahsedebiliriz.125  

Buna göre banka hukukuna ilişkin kuralların diğer bir bölümü de özel hukuk 

normlarıdır. Bu normlar, Borçlar Hukukuna hakim sözleşme özgürlüğü prensibine 

dayalı  olarak  gelişen  ve  bankaların  Ticaret  Kanununa  tabi  birer  anonim  şirket 

olmasından   kaynaklanan  normlardır.  Sözleşme  özgürlüğü  ilkesi  banka  hukuku 

bakımından  üçe  yönden  sınırlandırılmıştır;  a)  Emredici  hükümleri  ile  MK 2  ‘de 

düzenlenen dürüstlük kuralı ve BK md 19 ile 20 hükümlerinde düzenlenen ahlaka 
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aykırılık halleri,  b) genel işlem şartlarının denetimine ilişkin kaideler ve c) kamu 

hukukunun, özel hukuka etkisidir.126

Bu ayırımın bir başka ifadesi ise “kamu banka hukuku” ve “banka sözleşmeleri 

hukuku”  olarak  kendisini  göstermektedir.127 Buna  göre  kamu  banka  hukuku, 

bankaların kuruluş,  yönetim, faaliyet ve denetimi konularını  düzenleyen ve kamu 

hukuku niteliğini taşıyan kurallardan oluşan bir hukuk dalıdır ve kaynağını Bankalar 

Kanunundan  alır.  Banka  sözleşmeleri  hukuku  ise,  banka  ile  müşterisi  arasında 

imzalanan özel hukuk sözleşmeleri ile genel işlem şartlarından oluşmaktadır. Banka 

sözleşmeleri hukuku, kamu banka hukukunun tersine kamu ve idare hukuku kaynaklı 

olmaktan çok, özel hukuk kaynaklıdır  ve en genel anlamı ile Borçlar Kanunu ve 

Ticaret Kanununa dayanır. Banka sözleşmeleri hukukunun diğer kaynakları ise,

125 Tekinalp, a.g.e., s . 6. “Düzen normlarına yardımcı normlar, kamuyu aydınlatma ilkelerini 
düzenler. Bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin sekizinci bölümü (BanK. 51-56) bu tür 
hükümleri içerir.(4389 sayılı Bankalar Kanununda hesap ve kayıt düzeni 13. maddede bu 
kanun yerine yürürlüğe konulan 5411 s.lı K.da ise 37. md.de düzenlenmiştir)”
126 A.e. s. 6
127 Kaplan, a.g.e., s. 9-11

bankaların müşterileri ile imzaladıkları sözleşmeler, genel işlem şartları ve teamüller 

ile bankalar birliği  tarafından alınan kararlar ve banka sözleşmelerine ilişkin özel 

kanunlardaki hükümlerdir.128 

Vesaik  mukabili  ödeme  işlemine  aracılık  edilmesi  halinde  de  bankaların 

sorumluluğuna ilişkin olarak öncelikle, Türk hukukunun emredici kaideleri, özellikle 

kambiyo mevzuatı, Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkındaki düzenlemeler 

vs gibi ilgili düzen normları uygulanacak, bundan sonra da bu emredici hükümlere 

aykırı  olmamak  koşulu  ile  MTO  522  sayılı  broşür  hükümleri  (taraflar  aksini 

kararlaştırmamışlarsa) uygulanabilecektir.129 

   

(3)  Hukukumuzda bankaların sorumluluğu;,
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Türk Hukukunda, birer güven kurumu olan bankaların sorumluluğu da yukarıda 

anılan dört kaynaktan doğmaktadır. Türk hukukunda bankalar, Ticaret Kanununda 

düzenlenen bir anonim şirket şeklinde örgütlenmek zorunda bulunmaları

128 Kaplan,  a.g.e., s. 11. Yazar, MTO 522 sayılı broşürün günlük kambiyo ilişkilerinde uyulması 
zaruri, bilinmesi gereken vazgeçilmez kuralları ihtiva eden bir yayın olduğunu belirtmektedir, s. 19.
129 Bozovalı  a.g.e., s. 186’da yer verilen Yarg. HGK., 4.11.1964 tarih ve E.942/D.T., K.637 sayılı 
kararında uluslararası yeknesak kurallar ile Türk hukukunun çelişmesi halinde uygulanacak hukukun 
belirlenmesi  hususunda  şu  prensipler  ortaya  konulmuştur:  “1.Bankacılık,  ülkemizde  hükümetin 
müsaadesiyle  yapılabilen  bir  iştir.  Bu  nedenle,  Bankacılık  faaliyeti  Türk  Borçlar  Yasasının  100. 
maddesi  çerçevesinde  mütalaa  edilmelidir.  Binaenaleyh,  a)  Bankalar  muhabirlerinin  fiillerinden, 
Borçlar Yasasının 100. maddesi uyarınca sorumludur, b) Banka ile müşteri arasında, bankanın bütün 
muamelelerinden  ötürü  sorumsuz  olacağına  dair  sorumsuzluk  anlaşması  var  olsa  bile,  böyle  bir 
anlaşma,  bankaları  ancak  hafif  kusurundan  mütevellit  mesuliyetten  beri  kılabilir.  2.  Uluslararası 
Ticaret  Odasının  vazettiği  kurallar  ancak,  KAMU  DÜZENİ  DÜŞÜNCESİ  İLE  KONULMUŞ 
MAHALLİ YASALARA AYKIRI  OLMAMAK ŞARTI İLE VE BU ÖLÇÜ İÇİNDE GEÇERLİ 
SAYILABİLİR (Adalet Dergisi, Yıl:56, Mayıs-Haziran 1965)” Yazar, bir akreditif işlemine ilişkin 
olarak verilmiş bu kararın bütün ihracat şekilleri için geçerli olduğunu ifade etmektedir. Ancak, anılan 
karara Sıtkı Akyazan tarafından yazılan muhalefet şerhinde, davaya konu işlemde, muhabir bankanın 
amir banka tarafından değil, bizzat akreditif amiri olan davacı tarafından seçildiğini, bu nedenle de 
artık  burada  muhabirin,  amir  bankanın  BK  100.  maddesi  anlamında  yardımcı  kişi  olarak 
değerlendirilemeyeceğini, bunun yerine muhabir bankanın vekil olarak değerlendirilmesinin ve onun 
hukuka aykırı eyleminden davalı amir bankanın sorumlu tutulmaması gerektiği ifade olunmuştur.
Anılan  kararda  yer  verilen;  bu  ilişkide  taraflarca  seçilmediği  için  yeknesak  kuralların 
uygulanamayacağına dair görüş; “Bu ifadeden Yeknesak Kuralların akreditifin tabi olduğu hukuki 
esasları gösteren genel işlem şartnamesi olduğu sonucu çıkarılabilir. Akreditife ilişkin yazışmalarda 
bu  genel  işlem şartnamesinin  uygulanmasını  öngören  bir  madde  bulunmalıdır.  Böyle  bir  madde 
bulunmadığı  hallerde  UTO’nın Yeknesak Kuralları  uygulanmamalıdır.  Yeknesak Kurallara açıkça 
yollamada  bulunulmaması  halinde  tarafların  zımni  iradelerine  dayanılabilmelidir.”  gerekçeleriyle 
eleştirilmiştir. Bkz. Göğer, a.g.e., s. 43.
ve  bankalar  kanunu  ve  tabi  oldukları  diğer  mevzuat  hükümlerine  göre  kurulup 

faaliyet  gösteren  birer  özel  hukuk  tüzel  kişisi  olmalarına  rağmen,  yaptıkları  işin 

nitelik  ve  önemi  nedeniyle  diğer  özel  hukuk kişilerinden farklı  ve  daha  ağır  bir 

sorumluluk yüklenmişlerdir. Bankaların bu, “daha ağır” sorumluluğunun kaynağı da 

yine kanunlarda düzenlenen; hükümet imtiyazı ile kurulma, dürüstlük ve özen borcu 

ve basiretli bir tacir gibi hareket etme zorunluluğu gibi hususlar ile içtihatların bu 

kavramlar  hakkındaki  yorumları  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  Gerçekten  konuya 

ilişkin  Yargıtay  kararlarına  bakıldığında,  bankaların  gerek  müşterileri  gerekse 

üçüncü kişilerle giriştikleri hukuki işlem ve onlara karşı ika ettikleri eylemlerinde, 

diğer  özel  hukuk  kişilerine  nazaran  daha  ağır  bir  sorumluluğa  tabi  tutuldukları 

görülmektedir. Yine bankaların, müşterileri ile imzaladıkları bankacılık hizmetleri, 

genel kredi, tüketici kredisi vb. sözleşmelerde yer alan sorumsuzluk kayıtlarının da 

bu ağırlaştırılmış sorumluluk kapsamında geçersiz sayıldığı da gözlenmektedir. 
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Bankaların sorumluluğunu bu şekilde ağırlaştıran neden ise, bankaların birer 

“güven  kurumu”  olarak  kabul  edilmeleridir.  Bankalar  sadece  ticaret  hayatının 

alelade  bir  süjesi  olmayıp,  aynı  zamanda  ülke  ekonomilerinin  de  en  temel 

kurumlarından  ve  ekonominin  diğer  unsurlarına  finansal  destek  ve  danışmanlık 

hizmeti vermek suretiyle günümüz ekonomik hayatının en önemli birimlerinden biri 

haline gelmiş olmaktadırlar. Yine kurulu bulundukları ülkede ticaretle uğraşan diğer 

kişi ve kurumlara verdikleri bu hizmetin yanında diğer bireylere de kredi sağlamak, 

mevduatlarını korumak ve değerlendirmek, yatırımlarına aracılık ya da danışmanlık 

etmek  gibi  bir  yanı  ile  ekonomik  bir  yanı  ile  de  sosyal  bir  faaliyet  icra  eden 

bankaların  birer  güven  kurumu  olarak  nitelenmeleri  aslında  bu  rollerinin  de  bir 

sonucudur.  “Güven  kurumu”  nitelemesinin  kaynağı  da  bankaların,  kuruluşlarının 

diğer ticaret şirketlerine oranla daha sıkı şart ve izinlere tabi tutulması ve faaliyetleri 

esnasında kamu otoritelerinin sıkı denetim ve gözetimleri altında bulunmaları gibi 

nedenlerdir. Bu nedenlerle banka ile ilişkiye giren herkes, bankanın bu alanda daha 

bilgili  ve  tecrübeli  olduğu,  daha  dikkatli  ve  özenli  davranarak  işlemi  en  doğru 

şekilde gerçekleştireceği  ön kabulü ile  işleme girişmektedir.  Örneğin,  mevduatını 

bankaya yatıran kişi parasının burada güvende olduğunu, çalınıp kaybolmayacağını 

düşünür. Ya da banka ile vesaik mukabili ödeme işlemine ihracatçı bankasının mal 

bedeli  tahsil edilmeden mallarının teslim edilmeyeceğine güvenmektedir.  Nitekim 

kanun koyucu da bankalara olan bu güveni koruyucu ve devam ettirici hükümlerle 

bankacılık  sektörünün  ihtiyacı  olan  güven  ortamını  sürdürmeyi  amaçlamıştır. 

Mevduatı  koruyucu  hükümler,  bankalara  ve  banka  personeline  uygulanacak  özel 

ceza hükümleri, bankaların itibarını kıracak ya da sarsacak eylemlerde bulunanlara 

verilmesi  öngörülen  ceza  hükümleri  buna  örnek  olarak  gösterilebilir.  Ülkemizde 

meydana gelen bankacılık  krizinin,  bankalara  olan güveni  önemli  ölçüde sarstığı 

söylenebilse bile, ekonomik hayatın ve ticaretin hız ve dinamikliği nedeniyle bugün 

yeniden bankaların hayatı hemen her alanında karşımıza çıktığını görmekteyiz.  

Güven ilkesi MK. md 2 hükmünden kaynaklanmaktadır. Anılan hükme göre herkes 

haklarını  kullanırken  ve  borçlarını  ifa  ederken  dürüstlük  kurallarına  uygun 

davranmak zorundadır. 
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(4)  Banka  ile  müşterisi  arasındaki  ilişkiler  ve  bunlara 

uygulanacak hükümler;

Banka ile müşterisi arasında çoğunlukla bir sözleşmeye dayanan çeşitli ilişkiler 

kurulmaktadır.  Örneğin,  hesap  açılması,  kredi  sağlanması,  kambiyo  senetlerinin 

tahsili,  kiralık  kasa  sözleşmeleri  gibi.  Bu  gibi  durumlarda  şüphesiz  ki,  taraflar 

arasındaki  ilişkiye,  hem  bu  sözleşme  hükümleri  hem  de  ilgili  kanun  hükümleri 

uygulanacaktır. Ancak bazı hallerde, banka ile işlem yapan müşterisi arasında, böyle 

bir  sözleşme ilişkisi  kurulmamış olabilmektedir.  Örneğin,  havale  alıcısı  ile banka 

arasında herhangi bir yazılı sözleşme bulunmamaktadır. Ya da bir bankanın tasarruf 

mevduatı sahibine, onun isteği üzerine bir menkul değer hakkında bilgi vermesi ya 

da bir yabancı mevzuat hakkında bilgi vermesi durumlarında da taraflar arasında bir 

yazılı  sözleşme  bulunmamakta,  daha  doğrusu  bankanın  burada  sayılan  hizmeti 

taraflar  arasındaki  sözleşmenin  konusu  dışında  kalmaktadır.  Tez  konumuz 

bakımından,  vesaik mukabili  ödeme işleminde de,  işleme dahil  olan bankalar  ile 

işlemin  diğer  tarafları  arasında  herhangi  bir  yazılı  sözleşme  ilişkisi  kurulmamış 

olabilecektir.  İşte,  taraflar  arasında,  bu  tür  bir  sözleşme  ilişkisinin  kurulmamış 

olduğu durumlarda, banka ile müşterisi arasındaki hukuki ilişkilerin bankaya hangi 

yükümlülükleri  getirdiği  hususunda  iki  teori  ileri  sürülmüştür:  “genel  banka 

sözleşmesi teorisi” ve “asli edim yükümünden bağımsız kanuni borç ilişkisi teorisi”. 

Genel banka teorisi ise zaman içinde değişmiş ve ikinci teoriye yaklaşmıştır.130

i. Genel Banka Sözleşmesi Teorisi ; bu teori, banka ile ilişkiye giren 

müşterisi arasında mevcut sözleşme veya sözleşmeler dışında bir çerçeve sözleşme 

olduğu  esasına  dayanmaktadır.  Hatta,  bankanın  müşterisi  olup  olmadığına 

bakılmaksızın,  banka  ile  ilişkiye  giren  herkes  arasında  bu  tür  bir  çerçeve 

sözleşmenin bulunduğunun kabulü gerekir. Burada bankanın yükümlülüğü, bankanın 

sistemine ve mesleki organizasyonuna duyulan güvenden doğmaktadır.131 

“Bu teorinin ortaya atılmasında ve uzun süre  hakim olmasında Almanya’da bu yüzyılın 

başından beri uygulanan, Bankalara İlişkin Genel İşlem Şartlarının  “Başlangıç” kısmında 
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yer  alan  bir  hüküm etkili  olmuştur.  Anılan  hükme  göre  müşterinin  bütün  istekleri  için 

bankanın bina ve tesisleri müşterinin hizmetine amadedir.”132 

Ancak bu teori, sözleşmelerin asıl unsuru olan taraf iradesi hususunu gözden 

kaçırdığı için eleştirilmiştir.133 Zira, bu teoride banka ile müşterisi arasında, tarafların 

karşılıklı ve birbirine uygun iradelerinin bir araya gelmesi ile oluşan bir sözleşme 

kurulmamakta; bankalarla iş yapan herkes arasında zaten var olduğu varsayılan bir 

çerçeve sözleşmenin uygulanacağı ifade edilmektedir.  

Bu teori, anılan eleştiriler ışığında ve güven teorisinin yardımıyla değişikliğe 

uğramıştır.  Teorinin  yeni  şekline  göre,  genel  banka  sözleşmesi  bir  çerçeve 

sözleşmedir. Bu sözleşmenin içeriği ise banka ile müşteri arasındaki işlem ilişkisinin 

bir “güven ilişkisi” olduğunu ortaya koymaktadır. Yani böylece banka ile müşterisi 

arasında bir güven ilişkisi olduğu kabul edilmiş olunmakta ve bu suretle anılan 

130 Tekinalp, a.g.e., s. 250
131 Teori  hakkında daha fazla  bilgi  için,  bkz.  Kaplan,  a.g.e. s.  22 vd.;  Battal,  a.g.e.  s.  125 vd.; 
Tekinalp, a.g.e. 250 vd.
132 Tekinalp, a.g.e. s. 251
133  Tekinalp,  a.g.e., s.  251  “Gerçi  bankalar,  bazan  sır  saklama,  doğru  bilgi  verme,  müşteriyi 
aydınlatma, bir uzmandan beklenen seviye ve kalitede danışmanlık yapmak yükümlülüklerini ihlal 
ettiklerinde  sorumlu  tutulabilirler,  ancak  bu  sorumluluk,  sun’i  bir  tarzda  yaratılan,  bir  varsayıma 
dayanan, bir sözleşmeden değil, kanundan veya daha geniş bir deyimle hukuktan doğar…”  

teorinin,  aşağıda  yer  vereceğimiz  asli  edim  yükümünden  bağımsız  borç  ilişkisi 

teorisine yaklaştığı ifade olunmaktadır.134

Türk hukuku açısından, Almanya’da olduğu gibi, bankalar açısından kökleşmiş 

genel işlem şartlarının bulunmaması, Alman hukukunda genel işlem şartlarına ilişkin 

olarak  yer  alan  ve  yukarıda  ifade  edilen  “banka  bina  ve  tesislerinin  müşterinin 

emrine  amade  olduğuna”  dair  bir  hükmün  hukukumuzda  yer  almaması  ve  taraf 

iradelerinin bir araya gelmesi unsuruna yer vermeyen bir sözleşme teorisinin hukuk 

sistemimize yabancı olması nedenleriyle bu teorinin uygulanamayacağı haklı olarak 

ifade edilmektedir.135

ii. Asli Edim Yükümünden Bağımsız Borç İlişkisi Teorisi; Türk 

hukukunda bankaların sorumluluğu hakkında genel kabul gören bu teoriye göre ise, 
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banka ile müşterisi arasında, hukuki bir işlemden doğmayan ve asli bir edim yükümü 

de içermeyen ayrıca da geçerli bir hukuki işlemin bulunmasını da gerektirmeyen özel 

bir bağlantı bulunmaktadır. Bu bağlantı bankaya duyulan özel bir güveni gerektiren 

bir ilişki niteliğindedir.136 

Taraflar  arasında kurulmuş bir  borç ilişkisi  ya  da bir  sözleşme söz konusu 

olduğunda,  bu ilişkiye özelliğini  ve  hukuki  niteliğini  kazandıran edim yükümleri 

bahis mevzu olmaktadır ki, bunlara asli edim yükümleri denilmektedir. Örneğin bir 

satım sözleşmesinde  malın  teslimi  ile  semenin  ödenmesi  asli  edim yükümleridir. 

Ancak, bir borç ilişkisinin varlığından söz edebilmek için her zaman bu türlü, asli 

edim yükümlülükleri  bulunmasının  gerekmediği  kabul  edilmektedir.  İşte,  taraflar 

arasında asli bir edimin bulunmadığı hallerde, ortaya çıkan yükümlülükler davranış 

134 Tekinap, a.g.e., s. 252 ve Battal, a.g.e. s. 126.
135 Tekinalp, a.g.e., s. 253
136 Tekinalp, a.g.e. s. 252 ve Battal, a.g.e., s. 118.  Tekinalp’e göre “asli edimden bağımsız borçların 
en önemlileri sır saklama, bilgi verme ve danışmanlık yükümleridir. Banka ile müşterisi, bir banka 
sözleşmesi sebebiyle veya herhangi bir temas dolayısıyla birbirlerinin şahısları ve malları üzerinde 
etkili olma imkanlarını arttırmamışlardır ve ilişkilerdeki bu yakınlaşma dolayısıyla birbirlerine zarar 
vermeyecek  şekilde  davranışla  yükümlüdürler.  Banka  sır  saklamada,  bilgi  vermede,  danışmanlık 
yapmada, bir havaleyi yerine getirmede, bir vesikayı hazırlamada bu özeni göstermelidir; aksi halde 
sorumlu olur.”

yükümlülükleri olarak nitelenebilmektedir. Burada söz konusu olan tarafların, MK 

md  2  hükmünden  kaynaklanan  dürüstlük  (objektif  iyi  niyet)  kuralına  uygun 

davranmak zorunda olmasıdır.  Örneğin  bir  sözleşme görüşmeleri  esnasında  diğer 

tarafa  doğru  bilgi  vermek  ve  karşı  tarafı  zarardan  koruyucu  tedbirler  almak  bu 

kapsamda sayılabilir.137 

Tekinalp’e  göre,  “banka,  müşterisi  için,  mevcut  sözleşmenin  dışında  kalan, 

hatta  ona  yabancı  bir  hizmeti  yapmayı  kabul  etmişse,  bu  hizmet  davranış 

yükümlerinin  koruyuculuğu  altındadır.  Korumanın  başlama  anı,  müşterinin  bu 

işlemin yapılması ricasında bulunduğu an değil, banka ile ilk temasa geçtiği andır. 

Bu andan itibaren aktedilmesi müzakere edilen sözleşme ile bunun dışındaki diğer 

ilişkiler  için  de  koruma  yükümlerine  uyma  zorunluluğu  yürürlüğe  girer.  Çünkü 

taraflar  arasındaki  güven  ilişkisinin  sadece  müzakeresi  yapılan  sözleşmeye 
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hasredilmesine imkan  yoktur. Güven ilkesi, banka ile kurulan, banka iş ilişkilerinin 

tamamını koruyucu çatısı altında tutar.”138

Asli  edim  yükümünden  bağımsız  borç  ilişkisi  teorisinin  kabul  edilmesi 

durumunda banka ile ilişkiye giren herhangi bir kişi arasında geçerli bir sözleşme 

ilişkisinin  varlığını  aramaya  gerek  olmaksızın,  bankanın  bu  kişiye  verdiği 

zararlardan sorumlu tutulabilmesi olanağı elde edilmiş olacaktır. Bu sorumluluğun 

dayanağı  da  MK  md  2  hükmünde  yer  alan  dürüstlük  kuralı  olacaktır.  Bu  ise, 

ülkemizde birer güven kurumu olarak nitelenen bankaların sorumluluğu için bizce de 

adil bir sonuç ortaya koymaktadır.139

 

137 Tekinalp, a.g.e., s. 253 ve Battal, a.g.e., s. 119
138 Tekinalp, a.g.e., s. 254-255. Ömer Teoman, Yaşayan Ticaret Hukuku, C. 1, Hukuki Mütalaalar, 
Kitap 1, 1989-1991, İstanbul, 1992, s. 238 vd. Yazar bu mütaalasında “Bir bankanın akreditif konusu 
vesaiki  inceleme  yükümünü,  asli  edim  yükümünden  bağımsız  borç  ilişkisi  teorisi  çevresinde 
değerlendirmiş ve muhabir banka ile lehdar arasında akdi bir ilişki bulunmamasına rağmen, bankanın 
ilgili vesaiki makul bir özenle incelemediği ve bu suretle koruma yükümüne aykırı davrandığı için, 
davasında haklı olmadığı sonucuna varmıştır.
139 Yarg. HGK. 6.5.1992, 13-213/315 (YKD.1992/8, s.1178) “Bilindiği gibi, akit ilişkisinden doğan 
yükümler, sadece asli ve yan edim yükümleriyle asli edime yardımcı olan ve asli edimin tam ve doğru 
bir  şekilde  yerine  getirilmesine  hizmet  eden  yan  yükümlerden  ibaret  değildir.  Modern  hukuk 
literatürü, söz konusu yükümler dışında ifa menfaatiyle ilişkisi olmayan ve fakat en az ifade menfaati 
kadar önemli ve onun yanında ikinci bir menfaati koruma ve tesbit gereğini duymuştur. İfa menfaati 
yanında yer alan bu diğer menfaat "koruma menfaati"dir (Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler,

Şu halde, vesaik mukabili ödeme işleminde banka ile bir sözleşme ilişkisine 

girmemiş  bulunan  tarafların  uğrayacakları  zararlardan  ilgili  bankanın,  asli  edim 

yükümünden  bağımsız  borç  ilişkisi  teorisi  çerçevesinde  sorumlu  olduğunu 

söyleyebiliriz.  Zira,  bu  ilişkide  bankalar,  temasta  bulundukları  bütün  tarafları 

zarardan koruyucu her türlü önlemi almak, onlara doğru bilgiler vermek ve yine bu 

anlamda bu kişiler hakkında elde ettikleri sırları da saklamakla yükümlüdürler. Aksi 

halde banka, karşı tarafın uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır.

Buradaki  sorumluluğa,  BK  md  96’da  öngörülen  sözleşmeye  aykırılıktan 

kaynaklanan sorumluluk hükümleri kıyasen uygulanabilecektir.

(5) Bankaların  Sözleşme  Öncesi  Sorumluluğu  (culpa  in 
contrahendo) 
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Akit  öncesi  sorumluluk  şeklinin  esası;  bir  kimsenin  sözleşme  görüşmeleri 

yaptığı  kişi  ile  henüz  ortada  bir  sözleşme  yokken  ve  bir  sözleşme  imzalanması 

amacıyla görüşmeler sürerken, karşı tarafa, kendisi ya da sözleşmenin konusu olan 

mal ya da hizmetle ilgili gerçeğe aykırı bilgiler vermemesi, karşı tarafın şahsını ve 

malını  zararlardan  korumak  için  gereken önlemleri  alması  gereğidir.  Bu esas  da 

aslında tüm sözleşmeler hukukuna hakim olan dürüstlük ilkesinin bir sonucudur. İşte 

taraflardan  birinin  akdin  hazırlığı  esnasında  veya  müzakereler  sırasında  bu 

sorumluluğunu  yerine  getirmemesi  durumuna  culpa  in  contrahendo=aktin 

müzakeresinde kusur denilmektedir.140 Bu tür sorumluluğun kaynağı hakkında ise 

doktrinde değişik görüşler ileri sürülmüştür: Bir görüş; akdin müzakeresi aşamasında 

C: I,  Ankara-1991,  s.  46;  Akünal,  T.,  Sorumluluk Hukukunda Sözleşmenin  Nisbiliği  Prensibinin 
Aşılması, YD., C: 14, Sayı: 3, Temmuz-1988, s. 225 ). Korunma menfaati, alacaklının mal ve şahıs 
varlığı değerlerinden oluşan menfaatlerin bütününü ifade eder. Bu itibarla koruma yükümleri, borç 
ilişkisinden doğan edim yükümleri ve bağımlı yan yükümlerin yanında yer alan ve fakat onlardan 
bağımsız bir kavramdır. Koruma yükümleri akid kurulmadan önce ve akdin müzakereleri safhasında 
mevcut olduğu gibi, edimin ifası sırasında da mevcuttur. Dolayısıyla ve yükümlerin hukuki dayanağı 
taraf iradeleri değil, kanundur ( Canaris, Ansprüche wegen "positiver Vertragverletzung" und "Schutz 
Wirkung für Dritte" bei nichtingen Vertraegen, Juristenzeitung 1965, s. 476 ). İşte özelliklerinin bir 
kısmı burada kısaca belirtilen yükümleri, borçlu için, alacaklıya olduğu kadar, ona yakından bağlı 
olan ya da edime yakınlığı nedeniyle koruma alanı altında bulunan kişilere karşı da aynen geçerlidir. 
İşte  koruma yükümleri  sayesinde,  borçlu ile  alacaklı  arasında  olduğu kadar,  borçlu  ile  bir  takım 
üçüncü kişiler arasında da hiç bir edim yükümü ihtiva etmeyen sadece koruma yükümlerinden oluşan 
bir borç ilişkisi oluşur. Bir başka ifadeyle, söz konusu borç ilişkisi üçüncü şahıslar üzerinde tesir icra 
eden, üçüncü şahsı koruyucu etki doğuran bir borç ilişkisidir ve bu borç ilişkisinin kaynağı MK.nun 2. 
maddesidir.” (çevrimiçi) www.kazanci.com.tr/KAZANCI/ibb 
140 Tekinay-Akman-Burcuoğlu-Altop , a.g.e,  s. 976

kusurlu  davranışı  ile  karşı  tarafa  zarar  veren  tarafın  sorumluluğunu  “haksız  fiil” 

hükümlerine  dayandırmaktadır.  Buna  göre  kusurun  işlendiği  tarihte  henüz  akit 

kurulmamış olduğundan, akit dışı bir sorumluluk söz konusudur. Bu nedenle de bu 

tip  sorumluluk,  B.K.  md  41  vd  hükümlerinde  düzenlenen  haksız  fiillere  ilişkin 

kurallara  tabi  olmalıdır.  Diğer  bir  görüş  ise,  culpa  in  contrahendo’dan  doğan 

sorumluluğun  sözleşmeye  aykırılık  esaslarına  tabi  olması  gerektiğini  ifade 

etmektedir.  Buna  göre,  bir  akdin  müzakeresine  başlayan  taraflar  arasında,  ihlal 

edilmemesi  gereken  bir  hukuki  ilişki  doğmaktadır.  Bu  ilişki  tam  olarak  akdi 

mahiyette  olmamakla  beraber,  dürüstlük  kuralı  uyarınca  taraflarına  bir  takım 

yükümlülükler yüklemektedir. Dolayısı ile bu yükümleri ihlal de, bir haksız fiilden 

çok, mevcut bir ilişkinin ihlali olması nedeniyle akdi sorumluluğa dair hükümlerin 

uygulanmasını  gerektirmektedir.  Bir  de  her  olayın  özelliklerine  göre  haksız  fiil 
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sorumluluğunun da,  akdi  sorumluluğun da uygulanabileceğini ileri  süren görüşler 

bulunmaktadır.  Türk hukukunda çoğunluk ikinci  görüşten  yani,  bu sorumluluğun 

akdi  sorumluluğun  hükümlerine  tabi  olması  gerektiğinden  yanadır.  Ayrıca 

Yargıtay’ın  eğiliminin  de  bu  yönde  olduğu  anlaşılmaktadır.141 Yukarıda  ifade 

ettiğimiz üzere bu sorumluluk,  asıl  edim yükümlülüğünden bağımsız borç ilişkisi 

teorisine  de  bir  örnek  oluşturmaktadır.  Culpa  in  contrahendo’dan  kaynaklanan 

sorumluluğun hukuki  kaynağının  tespitinin  pratik  önemi,  bu tür  bir  ihlal  halinde 

başvurulacak kanun yollarının hangi zamanaşımı sürelerine bağlı olacağı sorusunun 

cevabı ile ihlal taraflardan birinin yardımcı şahısları tarafından gerçekleştirilmiş ise 

BK  md  55  ve  100  hükümlerinden  hangisinin  uygulanacağının  belirlenmesinde 

kendisini gösterecektir. Sorumluluğun haksız fiil esaslarına dayandırılması halinde 

BK md 41 vd 

141 Konu hakkındaki ayrıntılı bilgiler ve karşılaştırmalı hukuk için bkz Oğuzman-Öz, a.g.e., s. 323 
ve 324, dn. 159 ve 162’de yer alan yazarlar ile dn. 160’da anılan Yargıtay kararı ve ayırca Tekinay-
Akman-Bucuoğlu-Altop,  a.g.e.,  s.  978  ve  979  “…Gerçekten  Borçlar  Kanununda  culpa  in 
contrahendonun özel tipleri yalnız Akitler Hukukunda düzenlenmiş ve bunlara bazen akdin ihlaline 
benzer sonuçlar bağlanmıştır (BK.nun 192/II, 243/I, 464/II nci maddelerinde olduğu gibi). O halde 
ikinci görüşü benimsemek kanunun ruhuna ve genel eğilimine daha uygun düşecektir. Fakat Engel’in 
işaret ettiği gibi, akit öncesi yükümlülüğün akdi mahiyette olmasına rağmen, böyle bir yükümlülüğe 
aykırı davranış bazı hallerde haksız fiil sorumluluğuna ilişkin unsurları gerçekleştirmiş bulunabilir: 
Hile ve ikrahta olduğu gibi! Bu hallerde sorumluluk her iki kaynağa da dayanmış olur.” 

maddelerinde öngörülen 1 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacak ve yardımcı şahsın 

bir ihlali söz konusu ise de BK md 55 uygulanacaktır. Burada kusurun varlığını da 

zarar  gören  ispat  etmek  zorunda  olacaktır.  Oysa,  sorumluluğun  kaynağını 

sözleşmeye aykırılık olarak kabul  edersek,  zarar gören BK md 96 vd.  hükümleri 

gereğince 10 yıllık zamanaşımı süresinden yararlanabilecek ve yardımcı şahsın bir 

ihlali var ise de BK md 100 hükmü uygulanacaktır. Bu halde de kusursuzluğun ispatı 

yükü ihlali yapan tarafın üzerinde olacaktır.142

Her ne kadar akdin kurulması öncesinde taraflar arasında yapılan görüşmeler 

tek  başına  bir  akdin  kurucu  unsurları  olan  icap  ve  kabulü  içermiyor  olmaları 

nedeniyle  kurulmuş  bir  akdi  ilişkiden  söz  edemeyeceksek  de,  haklı  olarak  ifade 

edildiği  üzere  görüşmeler  esnasında  da  tarafların  birbirlerine  karşı  dürüst  olma 
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olarak genel bir şekilde ifade edebileceğimiz bir yükümü doğmaktadır ve bu nedenle 

de taraflar arasında daha bu aşamada bir hukuki ilişki kurulduğu söylenebilir. Bu 

nedenle de akit öncesi ika edilen kusurlu hareketler nedeniyle uğranılan zararların 

akdi  sorumluluğa  ilişkin  kurallara  tabi  olduğunun  kabulünün  doğru  olacağı 

düşüncesindeyiz. 

Bu  açıklamalar  ışığında  bankaların  akit  öncesi  kusurlu  hareketlerine 

baktığımızda, bankaların da müşterileri ile mevduat hesabı açma, kredi sözleşmeleri 

yapma ve  tez  konumuz açısından vesaik  mukabili  ödeme işlemine  aracılık  etme 

amaçlı  olarak  sözleşme  görüşmeleri  yapması  mümkündür.  İşte  bu  görüşmeler 

esnasında da bankalar, doğruluk ve dürüstlük kuralı uyarınca, müşterilerine doğru ve 

düzenli bilgi vermek ve müşteri sırlarını saklamak gibi yükümlülükleri olacaktır. Bu 

yükümlülük aynı zamanda M.K. md 2/1 hükmünde yer alan “dürüstlük kuralının” da 

bir gereğidir. İşte bankanın bu yükümünü ihlal etmesi halinde de B.K. md 96 vd. 

hükümlerinde  düzenlenen  “borca  aykırılık”  nedeniyle  sorumluluğu  ortaya 

çıkacaktır.143 

142 Tekinay-Akman-Burcuoğlu-Altop a.g.e s. 979
143 Kaplan a.g.e s. 41 “Banka tüzel kişi olarak sözleşme müzakereleri sırasında, kendi organlarının 
(genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür ve yönetim Kurulu üyeleri) veya yardımcı şahıslarının 
davranışlarından MK. 48 (y.n. 4721 sayılı TMK. nunda md 50) hükümleriyle bağlantılı olarak TTK. 
138 (y.n anılan hükümde Medeni Kanunun 45, 47, 48 ve 49.uncu maddelerine atıf yapılmışsa da,  bu 

Vesaik  mukabili  ödeme  işleminde  aracılık  edecek  bankalar  bakımından  da 

yukarıda  ifade  olunan  hususlar  geçerli  olacaktır.  Dolayısı  ile  müşterisine  vesaik 

mukabili  ödeme işlemine aracılık hizmeti  vermeyi vaad eden ve bu işlemle ilgili 

olarak  müşterisi  ile  görüşmeler  yapan  bir  banka,  anılan  görüşmeler  esnasında 

müşterisine,  işlemin  işleyişi,  kendisinin  bu  işlemdeki  rolü  ve  sorumlulukları 

hakkında doğru ve yeterli bilgiyi sunmalı, bu konularda müşterisini aldatıcı ya da 

gerçeğe  aykırı  hukuki  görünüşler  ortaya  çıkaracak  eksik,  hatalı  bilgiler 

vermemelidir.  Örneğin,  bugün  uygulamada  bütün  bankalar,  bu  işlemle  ilgili 

sözleşmelerinde,  vesaik  mukabili  ödeme  işleminin  MTO  522  sayılı  yeknesak 

kurallara göre yapılacağına dair hükümlere yer vermekte ve müşterilerine de bunu 

kabul ettirmektedirler. Şu halde bankaların müşterilerine MTO 522 sayılı yeknesak 

kurallarda yer alan bankaların sorumluluk ve yükümlülükleri hakkında müşterilerini 
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yanıltıcı  bilgi  ve  taahhütlerde  bulunmamaları,  yukarıda  ifade  edilen  dürüstlük 

kuralının bir gereğidir. Bu aynı zamanda bankaların, karşı tarafı zarardan koruyucu 

bir  özen  gösterme  yükümlerinin  de  bir  gereğidir.  Bu  hükme  aykırılık  nedeniyle 

müşterinin bir zararı söz konusu olduğunda ise müşteri BK. md. 96 vd. hükümleri 

uyarınca bankaya müracaat edebilecektir. Yine bankaların, bu görüşmeler esnasında 

müşterileri hakkında elde ettikleri “müşteri sırrı” kapsamındaki bilgileri  saklamak 

yükümlülüğü de bu kabildendir. 

(6).  Bankaların Müşterileri ile Akdettikleri Sözleşmelerden Doğan 

Sorumlulukları; 

Uygulamada bankalar müşterileri ile farklı amaçları gerçekleştirmek için çok 

çeşitli  sözleşmeler  akdetmektedirler.  Nitekim  bankaların  müşterilerine  sundukları 

bankacılık hizmetleri de bu sözleşmelere dayalı olarak verilmektedir. Örneğin, hesap 

sözleşmeleri, kiralık kasa sözleşmeleri, genel kredi sözleşmeleri vb. gibi. Bankaların, 

müşterileri ile akdettikleri sözleşme hükümlerine riayet etmemeleri halinde BK. md 

atıf 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin geçerli olduğu dönemde yapılmış olup, hükmü 
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri, konumuz bakımından md 50 hükmüne yapılmış 
bir atıf olarak değerlendirmek gereklidir) hükmü gereğince BK. md 96 veya 100 hükümlerine göre 
sorumludur. Burada, banka organlarının organ sıfatıyla, yardımcı şahıslarının ise görevlerinin ifasıyla 
ilgili davranışlarından bankanın sorumlu olacağını özellikle belirtmek gerekir.” 

96 ve devamı hükümleri gereğince sorumlulukları söz konusu olacaktır. Buna göre, 

akdin  ifa  edilmemesi  halinde  diğer  taraf  şayet  şartları  mevcutsa  aynen  ifa  talep 

edebileceği gibi, aynen ifa yerine tazminat talebinde de bulunabilecektir.

Gerek MTO 522 sayılı broşürün md 9 hükmünde gerekse BK.nun vekalete dair 

hükümleri ile MK. md 2 ve TTK md 20 hükümlerinde bankaların, müşterileri ile 

olan ilişkilerinde dürüstlük kuralına uygun hareket etmek ve işlemlerini de belirli 

özenle  yapmak zorunda  oldukları  ifade olunmuştur.  Bankalara  yüklenen bu özen 

borcunun  nedeni  ise,  daha  önce  de  ifade  ettiğimiz  üzere  bankaların  birer  güven 

kurumu olarak nitelendirilmeleridir.
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Vesaik  mukabili  ödeme  işleminde  de,  özellikle  gönderi  bankası  ile  amir 

arasında bir sözleşme ilişkisi kurulacaktır. Genel olarak kabul edildiği üzere144, amir 

ile gönderi  bankası arasındaki bu sözleşme ilişkisini  vekalet  olarak nitelendirmek 

gerektiğini  düşünmekteyiz.  Zira,  BK.  md  386  hükmünde  tanımlanan  vekalet 

akdinde;  vekil,  müvekkilinin  kendisine  tahmil  ettiği  bir  işin  idaresini  ya  da  bir 

hizmetin  ifasını  üstlenmektedir.  Vesaik  mukabili  ödeme  işleminde  de  gönderi 

bankası, amir adına, malı temsil eden vesaikin muhataba teslimi ve mal bedelinin 

tahsili edimini üstlenmekte ve bu işin düzenlenmesini icra etmektedir. Şu hususu da 

ifade etmek gerekir ki;  bu ilişkide amir, vesaik mukabili ödeme işlemine aracılık 

etmesini  isteyeceği  bankasından,  aynı  zamanda  ilgili  vesaikin  bedelini  garanti 

etmesini de isterse, taraflar arasında bir de kredi ilişkisi kurulması gerekecek ve buna 

dair genel kredi sözleşmesi imzalanacaktır. Ancak taraflar arasında kurulacak kredi 

ilişkisi,  gönderi  bankasının vekil  sıfatını  etkilemeyecektir.  Dolayısı  ile de taraflar 

arasındaki  ilişkiye,  aralarında  akdettikleri  yazılı  bir  sözleşme  bulunmaması 

durumunda ya da bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde BK. md 386 vd.nda 

düzenlenen vekalete  dair  hükümlerin uygulanması  gerekecektir.  Bu halde,  vesaik 

mukabili ödeme işleminde gönderi bankasının, amire karşı olan sorumluluklarının da 

bu hükümlere göre değerlendirilmesi gerekecektir. 

144 Battal, a.g.e., s. 279. Tekinalp, a.g.e., s. 487. Kaplan, a.g.e., s.46

Ancak,  daha  önce  de  ifade  ettiğimiz  üzere,  günümüz  bankacılık 

uygulamasında,  vesaik  mukabili  ödeme  işlemine  aracılık  edecek  olan  bankalar, 

müşterilerinden  aldıkları  talep  formuna  “MTO  522  sayılı  broşür  hükümlerinin 

uygulanacağına”  dair  kayıt  koyduklarından,  taraflar  arasındaki  ilişkiye  anılan 

hükümler de uygulanacaktır.

MTO  522  sayılı  broşür   hükümlerinin  genel  işlem  şartları  olarak  kabul 

edilmesi  ve  taraflar  arasındaki  ilişkiye  bu  çerçevede  uygulanması  yönündeki 

görüşümüz uyarınca, amir ile gönderi bankası arasındaki hukuki ilişki ve bu ilişkinin 

taraflara yükleyeceği hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinde şu genel esası kabul 

edebiliriz.
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Öncelikle taraflar arasında başka bir sözleşme ilişkisi kurulmamışsa, vekalete 

ilişkin BK. md 386 vd. hükümleri uygulanacaktır. Bu halde banka müşterisine karşı 

BK. md 390/1 hükmü gereğince özen borcu altında olacaktır. Buradaki özen borcu 

kanunda “vekaleti iyi bir surette ifa” olarak ifade edilmişse de, mehaz kanunda bu 

husus “sadakat  ve özen ile  ifa” olarak belirtilmiştir.145   Nitekim borçlar hukuku 

alanında  yapılan  yeni  bir  kanun  oluşturma  çalışmalarının  sonucu  ortaya  konulan 

Borçlar  Kanunu  tasarısında  vekilin  sorumluluğu  hakkındaki  md  511’de;  “vekil, 

üstlendiği  iş  ve  hizmeti  vekalet  verenin  haklı  menfaatini  gözeterek,  sadakat  ve 

özenle  yürütmek  zorundadır.  Vekilin,  özen  borcundan  doğan  sorumluluğunun 

belirlenmesinde,  benzer  alanda  iş  ve  hizmetleri  üstlenen  basiretli  bir  vekilin 

göstermesi gereken davranış esas alınır”  hükmü getirilmiştir.  Yine TTK. Md 20 

hükmüne  göre  de  basiretli  bir  tacirden  beklenen  özeni  göstermekle  yükümlü 

olacaktır.  Ancak,  taraflar,  MTO  522  sayılı  broşür  hükümlerinin  uygulanmasını 

kararlaştırmışlarsa, öncelikle anılan broşür hükümleri uygulanacak; burada hüküm 

bulunmayan hususlarda ise BK.nun vekalete dair hükümleri ve yine BK.nun genel 

hükümleri ile kambiyo hukukuna ilişkin düzen normları uygulanacaktır. Yine, MTO 

522 sayılı  broşür hükümlerinin BK. veya mevzuatın diğer hükümlerinde yer alan 

emredici  kurallara  aykırı  olması  halinde  de,  bu  emredici  hükümler  uygulanmak 

gerekecektir. Bu nedenle de, broşür hükümlerinde yer alan ve bankaların 

145 Yavuz, a.g.e. s., 585

sorumluluklarını sınırlayan hükümlerin hukukumuz açısından değerlendirilmesinde, 

genel işlem şartlarının denetimi ve geçerlilikleri ile BK.nun konuya ilişkin BK md 

99 ve 100 hükümlerinin dikkate alınması zorunludur.

(7)  Banka Genel İşlem Şartlarının Geçerliliği; 

Hukukumuzda genel işlem şartlarının gerek yürürlük gerekse geçerlik denetimi 

ve  bu  denetimin  teorik  ve  hukuki  dayanakları  konusu  çok  geniş  bir  incelemeyi 

gerektireceğinden,  tezimizde  konunun  sadece  genel  hatlarını  ve  MTO 522  sayılı 

broşür bakımından bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. 
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i. Genel olarak sınırlamanın nedeni,

Borçlar hukukunun temel kaidelerinden biri olan sözleşme serbestisi ilkesinin 

bir  sonucu  olarak,  taraflar  akdedecekleri  sözleşme  içeriğini  diledikleri  gibi 

belirleyebilmeleri  gerekirken,  bu  konuda  taraf  iradelerine  bir  sınırlama  getirmek 

anlamına gelecek olan, genel işlem şartlarının denetlenmesi ve sınırlanması gerektiği 

yolundaki  genel  kabul  görmüş görüşün nedeni,  taraflardan birinin,  diğerine karşı 

sahip  olduğu  ekonomik  ya  da  soysal  üstünlük  nedeniyle,  dilediği  şartları  kabul 

ettirmesinin önlenmek istenmesidir. Özelde, bankalar, müşterileri ile girdikleri bütün 

ilişkilerde güçlü olan taraf olarak, özellikle genel işlem şartları olarak belirledikleri 

tip sözleşmelere koydukları tek yanlı kayıtlarla, müşterilerine çok ağır şartları kabul 

ettirmek  istemektedirler.  Bunun  önüne  geçmek  için  de  gerek  doktrin  tarafından 

gerekse  Yargıtay  kararlarında  sözleşme  özgürlüğüne  sınırlamalar  getirilmesi  ve 

sözleşmedeki  hükümlerin  denetlenmesi  gereği  kabul  edilmiştir.  Nitekim,  tüketici 

sözleşmelerini  düzenleyen  kurallarda  bu  hususa  ilişkin  sınırlayıcı  düzenlemeler 

olduğu  gibi,  Borçlar  Kanunu  Tasarında  da  genel  işlem  şartları  ilk  defa  Borçlar 

Kanunu içerisinde ayrı bir hüküm olarak düzenlenmektedir (md 20 vd hükümleri). 

Tasarıya göre, genel işlem şartlarında yer alan hükümlerden, karşı tarafa dürüstlük 

kuralına aykırı olarak zarar verici ya da karşı tarafın durumunu ağılaştırıcı nitelikte 

olanlar geçersiz sayılacaktır. 

ii. Genel İşlem Şartlarının Mevcut Kayıtların Geçersizliği;

En genel ifade ile genel işlem şartlarında yer alan kayıtlar, kanuna, ahlak ve 

adaba,  kamu düzenine  ya  da  kişilik  haklarına  aykırı  kayıtlar  BK.  md 19  ve  20 

hükümleri  gereğince  geçersiz  sayılacaktır.   Yine,  genel  işlem  şartlarındaki 

hükümlerin,  MK.  md  2/2  hükmünde  yer  alan  hakkın  suiistimali  olarak 

yorumlanabileceği hallerde de bu hükümlerin geçersizlikleri ileri sürülebilecektir.146 

Tez konumuz açısından bu konudaki en önemli husus, genel işlem şartlarının 

emredici  hükümlere  aykırılığı  nedeniyle  geçersizliği  sorunudur.  Zira,  bizim  de 

katıldığımız  MTO  522  sayılı  broşür  hükümlerinin  bir  genel  işlem  şartı  olarak 
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değerlendirilmesi ve taraflar arasındaki ilişkileri bu nitelikleri ile düzenlediklerinin 

kabulü  nedeniyle,  anılan  broşürdeki  hükümlerin  ve  özellikle  de  bankaların 

sorumluluklarını  sınırlayan  hükümlerin,  hukukumuzda  yer  alan  emredici  kurallar 

karşısındaki durumu üzerinde durmak gerekecektir.  Bu noktada da karşımıza, BK 

md 99 ve 100 hükmünde yer alan sorumluluğu sınırlayan hükümlerin geçerlilikleri 

hakkındaki hükümler çıkmaktadır. 

iii. MTO  522  sayılı  broşür  hükümlerindeki  sorumsuzluk 

kayıtlarının geçerliliği

Vesaik mukabili  ödeme işleminin niteliği  itibariyle,  bu işleme aracılık eden 

bankaların sorumluluklarının çok sınırlı bir alana inhisar etmeleri son derece doğal 

ve  kabul  edilebilir  bir  durumdur.  Zira,  bu  ödeme yönteminde bankaların  yegane 

işlevi, alacakları komisyonlar karşılığında, malı temsil eden vesaikin, muhataba 

146  Genel  işlem şartlarının  yürürlük  ve  içerik  denetimi  ve  buna  uygulanacak  ölçütler  hakkında 
kapsamlı bilgi için bkz. Atamer, a.g.e. s. 81 vd.
Kaplan, a.g.e, s. 80. Anılan eserin 218a numaralı dipnotunda alıntı yapılan YHGK.; 15.9.1976 t., ve 
E.1974/11-836 K. 1976/251 sayılı kararı ile “sigorta poliçesi üzerinde basılı yazıda yer alan bir yıllık 
ehliyeti  sahip olmayanın tazminat  talebinde bulunmayacağı  yolundaki kaydı,  BK. 19/2 hükmüne 
aykırı bularak geçersiz saymıştır (Yarg. Aralık 1976.No. 8, s.23-24)

ulaştırılması  ve  mal  bedelinin  tahsili  ya  da  muhataptan  mal  bedelinin  ödenmesi 

konusunda gerekli taahhütlerin (poliçe kabulü, teminat mektubu vb.) alınmasıdır. Bu 

ilişkide bankalar, işleme konu malın nitelik ve özellikleri ile ilgilenmedikleri gibi 

malların  gönderilme  şekli  ve  zamanı  gibi  konulara  da  dahil  olmamaktadırlar. 

Dolayısı ile de tamamiyle taraflar arasındaki anlaşma ile belirlenecek bu konularda 

hiçbir sorumluluk üstlenmemeleri işin doğası gereğidir.  Nitekim bu nedenlerle de, 

konuya  ilişkin  düzenlemeler  içeren  MTO  522  sayılı  broşür  hükümlerinde  de 

bankaların  sorumluluklarını  sınırlandıran  pek  çok  madde  olduğu  görülmektedir. 

Anılan  hükümlere  yukarıda  yer  verilmişti.  Yine  bankalar,  müşterileri  ile 

akdedecekleri  başka  sözleşmelerde  de  bunun  gibi  sorumsuzluk  kayıtlarını 

müşterilerine kabul ettirebilmektedirler. Örneğin, bankacılık ve genel hesap işlemleri 

89



sözleşmeleri,  genel  kredi  sözleşmeleri  gibi  metinlerde  de  bu ve  benzeri  pek çok 

sorumsuzluk kaydına rastlanmaktadır.

Ancak,  hukukumuz  bakımından  burada  yer  alan  sorumsuzluk  kayıtlarının 

mutlak olarak uygulanamayacağı aşikardır. Bu noktada karşımıza BK. md 99 ve 100 

hükümleri çıkmaktadır.

Nitekim, BK. md 99 hükmüne göre borçlunun, hile ve ağır  kusuru halinde 

sorumlu olmayacağına dair hükümler BK. md 20 hükmüne göre batıl sayılacaktır. 

Dolayısı  ile  bütün  sözleşmeler  bakımından,  taraflar,  ancak  hafif  kusurlarından 

sorumlu olmayacaklarını  kararlaştırabileceklerdir.  Aynı  hükmün 2.  fıkrası  ise,  bu 

sorumsuzluk  kayıtlarını  daha  da  sınırlandırmıştır.  Buna  göre;  sözleşmenin 

imzalanması  sırasında  alacaklı,  borçlunun  hizmetinde  ise  veya  hizmet,  hükümet 

tarafından verilen bir imtiyaz suretiyle görülmekte ise, tarafların hafif kusurlarından 

sorumlu olmayacaklarına dair hükümler de, hakim tarafından batıl sayılabilecektir.147 

147 Tekinay-Akman-Burcuoğlu-Altop, a.g.e. s. 883; “Burada maddenin sosyal amacından hareketle, 
taraflar arasında herhangi bir hizmet ilişkisinin bulunmadığı, fakat borçlunun, alacaklı üzerinde haiz 
olduğu nüfuzu kullanarak (örneğin öğrenci-öğretmen, subay-er, amir-memur ilişkileri) sorumsuzluk 
kaydını  ona  kabul  ettirdiği  hallerde  de  yargıç,  kaydı  batıl  sayma  yetkisine  sahip  olabilmelidir.” 
Oğuzman-Öz’e göre “aslında kanun, alacaklının borçlunun sorumluluğunu daraltmayı kabul ederken 
bir baskı altında olmamasını aramaktadır.Binaenaleyh hakim, borçlunun hafif kusuru halinde sorumlu 
olmamasını kabul ederken alacaklının, borçluya tabi bir şahıs durumunda bulunmasının anlaşmanın 
yapılmasına  tesir  edip  etmediğini  araştıracaktır.  Alacaklının  işini  kaybetmeme  kaygısı  ile 
sorumluluğun daraltılmasını kabul ettiği sonucuna varırsa, hakim anlaşmayı hükümsüz sayacaktır.” 
s.361. 
Burada,  “imtiyaz  suretiyle  işlem  yapma”  ifadesi,  idare  ile  yapılan  imtiyaz 

sözleşmelerini akla getirmekte ise de, asıl anlatılmak istenen, borçlunun, hükümetten 

aldığı bir izinle faaliyet göstermesi durumudur. Bu noktada doktrinde ve Yargıtay 

kararlarında  tartışmasız  bir  şekilde  kabul  edildiği  üzere,  bankalar  da  hükümet 

tarafından  verilen  bir  imtiyazla  işlem  yaptıklarından,  sözleşmelerine  hafif 

kusurlarından  sorumlu  olmayacaklarına  dair  hükümler  de  koyamayacaklardır.148 

Yarg. HGK.nun 15.6.1994 t,  ve E. 1994/11-178, K. 1994/398 sayılı kararında bu 

hususu  “…Bu hükümlerden çıkan sonuca göre, Türkiye’de Bankalar Hükümetçe imtiyaz 

suretiyle verilen bir işi yapan müesseselerdir. O halde Bankalar, BK.nun 99/2. maddesine 

tabi kuruluşlardır. Kural olarak BK.nun 100/2 ve 3. maddeleri uyarınca akdi sorumlulukta, 

sorumsuzluk  sözleşmesi  yapmak mümkün ise  de,  BK.nun  99/1.  maddesi  gereğince  ağır 

kusur  halinde  baştan  (iptidaen)  sorumluktan  kurtulma şartı  geçersiz  olup,  sorumluluktan 

kurtulma şartının ancak hafif kusur halinde geçerli olduğu benimsenmiş ve aynı maddenin 2. 
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fıkrası,  Hükümet  tarafından  imtiyaz  suretiyle  verilmiş  bir  sanatı  icra  eden  kuruluşlar 

yönünden hafif  kusur  halinde dahi  sorumluluktan kurtulma şartının  mutlak  olarak kabul 

edilemeyeceği kararlaştırılmıştır (YKD. Nisan 1995 s. 530).” 

şeklinde  ifade  etmiştir.149 Bu  şekilde  Yargıtay,  BK.nun  99.  maddesi  ile  hakime, 

sorumsuzluk kayıtlarının geçersiz  sayılması konusunda verilen takdir  yetkisini  de 

ortadan kaldıracak şekilde,  bu tür kayıtların geçersiz sayılmaları  gerektiğini  ifade 

etmektedir.  

Bu konuda şunu da ifade etmek gerekir ki, Borçlar Kanunun Tasarısında bu 

husus düzenlenirken, hakimin takdir yetkisi kaldırılmakta ve alacaklının, borçlunun

148  Tekinay-Akman-Burcuoğlu-Altop,  a.g.e.,  s.  884  ve  885.  Burada  yeralan  16.  dipnotunda  atıf 
yapılan Yarg. 11. HD. nin  8.3.1977 t.  ve E. 1977/866, K. 1977/1033 sayılı  kararı. Yazara göre, 
“imtiyaz veya resmi bir izinle işletilen bir işletmenin faaliyeti, alınan imtiyazın veya iznin kapsamına 
girmeli  ya  da  mesleğin  kendine  özgü  faaliyetlerinden  olmalı,  sorumsuzluk  anlaşması  bu  faaliyet 
münasebetiyle  kurulan  sözleşmeler  için  kararlaştırılmış  bulunmalıdır.”   Nitekim  Yargıtay  HGK. 
4.3.1981 t.  ve E.1979/11-1476, K.1979/121 sayılı  kararında,  Tekel  Genel Müdürlüğünün bir  özel 
hukuk  kişisi  ile  yaptığı  sözleşmedeki  sorumsuzluk  kaydını,  sözleşme  konusu  itibariyle  md  99/2 
kapsamında görmeyerek geçerli saymıştır. Karara göre “… bir miktar selefon kağıdı alımına ilişkin 
olayda  BK.nun  99.  maddesinin  2.  fıkrasının  uygulanma  olanağı  yoktur”  (çevrimiçi) 
www.kazanci.com.tr\Kazanci\ibb
149 (çevrimiçi) Kazanci.com.tr\Kazanci\ibb. Aynı yönde Y. HGK’ nin 14.6.1995 T. ve 1995 / 11-425 
E., 1995 / 616 K. sayılı kararı. (KAZANCI \ ibb \ contents. chm :: / hgk -1995-11-425 htm). 

hizmetinde  olduğu ya da  borçlunun imtiyaz  suretiyle  işletilen bir  işletme olduğu 

durumlarda,  sözleşmeler  konulan  sorumsuzluk  kayıtları  doğrudan  geçersiz 

saymaktadır.

MTO  522  sayılı  Broşür  Hükümleri  bakımından,  bankaların  sorumluluğu 

konusunda üzerinde durulması gereken diğer hüküm ise BK.nun md 100 hükmüdür. 

Yardımcı şahısların zarar verici  eylemlerinden doğan sorumluluğu düzenleyen bu 

hükme göre; borçlu,  edimini ifa için bir  yardımcı şahıs kullanmışsa,  bu yardımcı 

şahsın alacaklısına verdiği  zararlardan bizzat  kendisi  sorumlu olacaktır.  Buradaki 

sorumluluk ise, kusurdan bağımsız bir sorumluluktur.150  
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Anılan  hükme  göre  sorumluluğun  söz  konusu  olabilmesi  için  şu  şartların 

birlikte gerçekleşmesi gereklidir; 

-Borçlunun ifa  veya bir  hakkın kullanılması  için  yardımcıdan faydalanması 

gerekir. Burada anılan yardımcı şahıs, borçlunun açık veya örtülü rızası ile borcun 

ifasına katılan herhangi bir şahıstır. Bu, borçlunun yanında hizmet akdi ile çalışan bir 

şahıs olabileceği gibi, borçluya edimi ifa için tamamen tesadüfen yardımcı olan bir 

başkası  da  olabilecektir.  Yine  yardımcıdan  faydalanmanın,  taraflar  arasındaki 

sözleşmeye  aykırı  olmaması  gerekir.  Aksi  halde  yardımcıdan  faydalanma  başlı 

başına bir akde aykırılık teşkil edeceğinden, borçlunun sorumluluğu için BK md 100 

hükmüne gitmeye gerek kalmayacaktır.

-Yardımcı alacaklıya ifa dolayısıyla bir zarar vermiş olmalıdır. Bundan kasıt, 

ifa yardımcısının zarar verici fiilinin iş görülürken yapılmasının yanında, zarar verici 

fiilin  borca  aykırılık  teşkil  etmesidir.  Yani  zarar  verici  fiil,  borçluya  ait  bir  ifa 

yükümünü ihlal ediyor olmalıdır.

150  Tekinay-Akman-Burcuoğlu-Altop,  a.g.e.,  s.  889,  eserde,  bu  sorumluluğun  sebep  olma 
sorumluluğu, sonuç sorumluluğu ya da objektif  sorumluluk gibi  deyimlerle  ifade edilen kusursuz 
sorumluluğa  hayli  yaklaştığını,  ancak  bunun  yine  de  tam  bir  kusursuz  sorumluluk  olarak 
tanımlanamayacağı ifade edilmektedir.

-Borç bizzat borçlu tarafından ifa edilseydi, meydana gelen zarardan borçlunun 

da  kusurlu  sayılabilmesi  gereklidir.  BK.  md  100  hükmüne  göre  sorumluluktan 

bahsetmek için ifa yardımcısının kusurlu olması zorunlu değildir. İfa yardımcısının, 

ifa yükümünü ihlal etmiş ve bu nedenle alacaklı bir zarara uğramış olması yeterlidir. 

Borçlu, ifa yardımcısını seçerken ya da ona talimat verirken her türlü dikkat ve özeni 

gösterdiğini  ispat  ederek sorumluluktan kurtulamaz. Ancak, buradaki sorumluluk, 

mutlak  bir  kusursuz  sorumluluk  da  değildir.  Sözleşme  konusu  edim,  bizzat 

borçlunun  kendisi  tarafından  gerçekleştirilseydi,  ortaya  çıkan  zarardan  borçluyu 

sorumlu tutmak mümkün olmayacak idiyse,  artık  BK. md 100 hükmü gereği  ifa 

yardımcısının  eyleminden  de  borçlunun  sorumluluğuna  gidilemeyecektir.  Ancak 
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zararın  meydana  gelmesi  borçlunun  kendisi  açısından  da  bir  kusur  olarak  kabul 

edilebilecekse, borçlu yardımcısının kusurlu eyleminde de sorumlu olacaktır.151 

BK.nun  100.  maddesinin  2  ve  3  numaralı  fıkraları  da,  ifa  yardımcısının 

kusurundan kaynaklanan sorumluluğun sınırlanmasına ilişkindir.  Buna göre, kural 

olarak,  taraflar  ifa  yardımcısının  fiilinden  kaynaklanacak  zararlardan  sorumlu 

olunmayacağını  önceden  kararlaştırabilecekler;  ancak,  md  99’da  olduğu  gibi, 

alacaklı,  borçlunun  hizmetinde  ise  veya  hizmet  hükümet  tarafından  verilen 

imtiyazdan  kaynaklanıyorsa,  ancak,  hafif  kusurundan  kaynaklanacak  zararlardan 

sorumlu olunmayacağı  kararlaştırılabilecektir.  Şu halde,  BK.nun 100. maddesinde 

99. maddeden daha esnek bir yaklaşımla, yardımcı şahsın hile ve ağır kusuru da 

151 Konu hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. Tekinay-Akman-Burcuoğlu-Altop,  a.g.e s. 892 vd. 
Konuya  ilişkin  olarak  Yarg.  HGK.,  15.6.1994  t,  11-178/398  sayılı  kararında,  davalı  bankanın, 
mudisine  ait  hesaptaki  parayı  sahte  imzalı  bir  yetki  belgesine istinaden başka bir  kişiye ödemesi 
olayında,  bankanın  adam  çalıştıran  sıfatı  ile  sorumlu  olduğunu  ve  bu  sorumluluğun  bir  kusur 
sorumluluğu olmayıp, olağan sebep sorumluluğu olduğunu ifade etmiştir. Karara göre “…burada yasa 
adam çalıştırana genel nitelikte objektif bir özen yükümlülüğü, bir gözetim ödevi yüklemiştir. Adam 
çalıştıranın sorumluluğu, kendisinin veya emrinde çalışan yardımcı kişinin kusurlu olup olmamasına 
bakılmaksızın,  kusurdan  bağımsız  olarak  doğmaktadır.  Sorumluluğun  doğması  için  objektif  özen 
yükümlüğünün ihlaliyle meydana gelen zarar arasında, uygun illiyet bağının bulunması yeterli kabul 
edilmiştir.  Adam çalıştıran,  görülecek işe uygun fikri,  mesleki  bilgi  ve yeteneklere sahip bir  kişi 
seçmekle yükümlüdür. Seçeceği yardımcı kişinin, göreceği iş için vasıflı, yeterli eğitim görmüş, yeni 
bilgi  yöntem ve teknikleri  özümsemiş ve izlemiş  olmasını  arayacaktır  (Prof.  Fikret  Eren, Borçlar 
Hukuku  Genel  Hükümler,  C.2,  4.  Bası,  s.  160)…Davalı  bankanın  adam  çalıştıran  sıfatı  ile 
sorumluluktan kurtulabilmesi için, gerekli özeni göstermiş olması halinde de zararın gerçekleşeceğini 
ispat etmesi icap eder.” Yasa Hukuk Dergisi, C. XV, S. 176/7, Ağustos  1996, s.1246 (Battal, a.g.e, s. 
169’dan naklen)        

dahil,  bütün  fiillerinden  doğacak  zararlardan  sorumluluğun  sınırlandırılmasının 

mümkün olduğu, ancak, şayet alacaklı borçlunun hizmetinde ise veya hükümetten 

aldığı bir izinle faaliyette bulunuyorsa, ifa yardımcısının sadece hafif kusurundan 

sorumlu olunmayacağına dair sözleşme hükümleri geçerli sayılacaktır.152

Ancak doktrinde, bankalar açısından ifa yardımcısı tanımının yetersiz olduğu 

ve adalete  aykırı  sonuçlara yol açtığı  gerekçesiyle,  bu tanımın kapsamının banka 

çalışanları  açısından  genişletilmesi  gerektiği  ileri  sürülmüştür.153 Zira,  bankalar 

edimini  bizzat  kendileri  ifa  edeceklerse  BK  md  99/2  hükmüne  göre,  yapacağı 

sözleşmelere, hafif kusurundan sorumlu olmayacağına dair kayıtlar koyamazken, ifa 
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yardımcısı  kullanmaları  ihtimalinde  BK.  md  100/3  hükmüne  göre,  hafif 

kusurlarından  sorumlu  olmayacaklarına  dair  hükümlere  sözleşmelerinde  yer 

verebileceklerdir.  Şu  halde  bankalar,  edimlerini  bizzat  ifa  etmek  yerine,  ifa 

yardımcısı  kullanarak,  sorumsuzluk  kayıtlarına  dayanabilme  imkanına  sahiptirler. 

Peki bankalar hangi hallerde edimlerini bizzat ifa etmiş sayılacak, hangi hallerde ifa 

yardımcısı kullanmış kabul edileceklerdir? Bankalar Kanununa göre kurulmuş birer 

anonim şirket olan bankaların anılan hükümler gereği organları tarafından yapılan 

işlemler  bizzat  banka  tarafından  yapılmış  olacağından  bu  işlemler  bakımından 

organların ifa  yardımcısı  olmayacağı aşikardır.  Dolayısı  ile de bankaları  idare ve 

temsile yetkili organların işlemleri nedeniyle ortaya çıkan zararlar bakımından  BK 

md  100  hükmü  uygulanmayacaktır.154 Ancak,  günümüz  ekonomik  hayatının  bir 

gereği  olarak  bankalar  müşterileri  olan  işlemlerinin  büyük  çoğunluğunu,  bütün 

ülkeye yayılmış bulunan şubelerinde istihdam ettikleri gerçek kişi görevli personeli 

aracılığı ile yapmaktadırlar. Bunların ise TTK anlamında bankanın organı 

152 Tekinay-Akman-Burcuoğlu-Altop,  a.g.e.,  s.  900.  eserde,  “ifa  yardımcısının  kusuru  nedeniyle 
zarara uğrayan ancak,  sorumsuzluk anlaşması  nedeniyle borçlusuna başvuramayan alacaklının,  bu 
kere  haksız  fiil  hükümlerine  dayanarak,  kusurlu  ifa  yardımcısına  başvurması  olanağının  da;  ifa 
yardımcısının borçluya oranla ekonomik olarak daha güçsüz olması ve zarara hafif ihmali ile neden 
olması  nedenleriyle  bulunmaması  gerektiği  ifade  edilmiştir.”  Ancak  doktrinde,  alacaklının,  ifa 
yardımcısına  borca  aykırılık  ya  da  haksız  fiil  esaslarına  göre  başvurabildiği  durumlarda,  ifa 
yardımcısının hafif kusurlu da olsa, taraf olmadığı bir sorumsuzluk anlaşmasına dayanarak, zarardan 
sorumlu olmayacağını  ileri  süremeyeceği  görüşü daha baskın olarak savunulmaktadır.  Bu görüşte 
olan yazarlar için bkz. Oğuzman,Öz, a.g.e, s. 355 ve dn. 407.  
153 Battal, a.g.e, s. 170
154 Battal, a.g.e, s. 170 dn. 390. Tekinay-Akman-Burcuoğlu-Altop, a.g.e, s. 896

olmadıkları açıktır. Bu halde bu personel bankanın ifa yardımcısı kabul edilecek ve 

bunların  yaptığı  işlemler  bakımından  BK.  md  100/3’te  yer  alan  hafif  kusurdan 

sorumsuzluk anlaşmaları geçerli kabul edilmek gerekecektir. Dolayısı ile bankalar 

bütün işlemlerini ifa yardımcısı sayılan bu görevlileri ile yapmak suretiyle BK md 

99/2’nin emredici hükmünden kurtulabileceklerdir. 

İşte  bu  noktada  doktrinde,  kanun  koyucunun  BK  md  99/2  ile  md  100/3 

arasındaki bu farkı belirlerken, tüzel kişi borçluları düşünmeden, sadece gerçek kişi 

borçluları nazara aldığını; bu nedenle de alacaklı aleyhine doğmuş bu adaletsizliğin 

giderilmesi  gerektiği  ifade  edilmiştir.  Bu  amaçla  da,  bankalar  açısından  organ 
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tanımının  genişletilmesi,  imzalarıyla  bankaları  temsil  ve  ilzam eden  görevlilerin, 

özellikle şube müdürleri ile bankada birinci derecede imza yetkisine sahip bulunan 

yöneticilerin de organ kapsamında değerlendirilmesi ve bunların yaptıkları işlemler 

bakımından  hafif  kusurları  nedeniyle  ortaya  çıkan  zararlardan  bankanın  sorumlu 

olmayacağına dair kayıtların da geçersiz sayılmaları gerektiği ileri sürülmüştür. Bu 

görüşe  göre,  banka  şube  müdürlerinin  hafif  kusurundan bankayı  sorumlu  tutmak 

mümkün iken,  örneğin çek servisinde çalışan bir  görevli  organ sayılamayacaktır. 

Ancak, bu görevli de iç talimatlara uygun davranmış ve bir amirinin talimatını yerine 

getirmişse, yine BK 99 hükmü uygulanacaktır.155 Son cümle ile ifade edilen görüş 

kabul  edildiğinde  aslında,  bankaların  çalışanları  açısından  BK  md  100’ün 

uygulanması  mümkün  olmayacaktır.  Zira,  banka  görevlilerinin,  örnekte  çek 

servisinde çalışan bir görevlinin, banka iç talimatlarına ya da amirlerinin emirlerine 

aykırı hareket etmeleri zaten söz konusu olmayacaktır.  

Nitekim,  banka  çalışanlarının  eylemleri  nedeniyle  müşterilerin  uğradıkları 

zararları bankadan talep ettikleri olaylar hakkında Yargıtay kararlarına baktığımızda, 

Yargıtay’ın  banka  çalışanının  ifa  yardımcısı  ya  da  organ  olması  ayırımına 

gitmeksizin, bankaların hükümet tarafından verilen bir imtiyazla faaliyette 

155 Battal, a.g.e. s. 172. Yazar bu görüşüne gerekçe olarak, TTK.nun anonim ortaklıklarda organları 
düzenleyen hükümlerin sınırlı sayı ilkesini açıkça benimsemediğini, doktrinde de sözleşme ile yeni 
organlar ihdas edilmesinin mümkün olduğunun kabul edilmesini göstermektedir.

bulunduğu ve bu nedenle de BK. md 99/2 kapsamında sayılması gerektiği; ayrıca 

birer güven kurumu olan bankaların TTK md 20/2 hükmünde düzenlendiği üzere 

basiretli bir tacir gibi hareket etmek zorunda olduklarını ve tüm bu nedenler de hafif 

kusurlarında bile sorumlu tutulmaları gerektiğine hükmedilmektedir. Hatta Yargıtay, 

99/2 hükmünde hakime verilen takdir yetkisini de kaldıracak şekilde hafif kusurdan 

kaynaklanan  sorumsuzluk  kayıtlarının  mutlak  olarak  geçersizliğine 

hükmetmektedir.156  
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Görüşümüz : Banka çalışanlarından, bankayı  temsil  ve ilzama yetkili  olanlar 

bakımından,  bu  kişilerin  eylemlerinden  meydana  gelecek  zararlardan  bankaların 

sorumlu  olmayacağına  dair  kayıtların  BK  md  99/2  hükmü  gereğince  hakim 

tarafından  batıl  sayılabilmesinin  kabulünün  hakkaniyete  uygun  olacağına 

katılmaktayız.  Zira,  Bankalar  Kanunu  hükümleri  gereğince  hükümet  tarafından 

verilen bir izinle kurulmalarının bir sonucu olarak md 99/2 ve md 100/3’te anılan 

imtiyaz suretiyle faaliyette bulunan müesseseler olduklarında şüphe yoktur. Banka 

şubelerini  yöneten,  işleyişini  kontrol  eden  ve  daha  da  önemlisi,  bankaların, 

müşterileri  ile  karşılaşmalarında  bankayı  temsil  eden,  müşteri  nezdinde  bankanın 

itibarını  somutlaştıran  şube  müdürü  gibi  yetkililerin  eylemlerinin  bankanın  bir 

eylemi olarak değerlendirilmesi ve bunların BK. md 99 kapsamında banka tarafından 

yapılan işlemler olarak değerlendirilip, bu görevlilerin hafif kusurlarında dahi md 

99/2 hükmü gereği bankanın sorumlu olduğunun kabulü gereklidir. Ancak, bankada 

çalışan gişe görevlileri, güvenlik görevlisi vb. gibi bankayı ya da şubeyi temsil ve 

ilzama  yetkili  bulunmayan  görevlilerin  eylemlerinin  bankanın  eylemi  olarak 

değerlendirilmesinin  haklı  bir  gerekçesi  olmayacağı  kanaatindeyiz.  Bu görevliler, 

BK.  md  100  anlamında  bankanın  ifa  yardımcısı  olarak  değerlendirilmeli  ve  bu 

görevlilerin hafif kusurlu eylemleri sonucu uğranılan zararlar nedeniyle bankaların 

sorumlu olmayacakları yolundaki sözleşme hükümlerinin geçerli sayılmaları daha 

156  Yarg.  11.  HD.nin  26.11.1981  t.,  4625/5043  sayılı  yayınlanmamış  kararı,  Yarg.  HGK.nun 
15.6.1994 t., 11-178/398 sayılı kararı (Yasa Hukuk Dergisi, C XV, S. 176/7, Ağustos 1976, s 1246) 
kararı (Battal,  a.g.e. s. 1622, dn 350-351’den naklen). Yine Yarg. HGK. 14.06.1995 t., E. 1995/11-
425, K.1995/616 sayılı kararı (KAZANCI\ibb\contents.chm::/hgk-1994-11-178.htm)

doğru  olacaktır.  Aksi  halde,  bütün  banka  görevlilerinin  eylemleri  BK.  md   99 

kapsamında  değerlendirilmek  zorunda  kalınacak  ve  banka  bünyesinde  çalışan 

görevliler  bakımından BK md 100’ün hiçbir  uygulama alanı  kalmamış  olacaktır. 

Bizce, BK md 100’ün düzenlenme amacı bu olmamalıdır. 

Vesaik  mukabili  ödeme  işlemine  aracılık  eden  bankalar  da,  bu  anlamda, 

işlemin ifasında görevlendirdiği çalışanlarının, ifa esnasında diğer taraflara verdiği 

zararlardan sorumlu olacaktır. Bu nedenle de, bu sorumluluğa sınırlamalar getiren 

MTO 522 sayılı  broşür hükümlerinin,  BK.nun 99 ve 100. maddelerinde yer alan 
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hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekecektir.  Zira bu hükümler emredici 

hukuk kurallarıdır  ve  broşür  hükümleri  ile  emredici  hukuk kuralları  arasında  bir 

çelişki olduğunda, emredici kuralların uygulanması gerektiği tartışmasızdır. Broşür 

hükümlerinde de bu husus açıkça ifade edilmiştir (md 1). 

Şu  halde,  amir  ile  gönderi  bankası  arasındaki  ilişki  açısından  duruma 

baktığımızda,  gönderi  bankasının,  amire  vereceği  aracılık  hizmeti  için  onunla 

akdedeceği sözleşmelere koyacağı sorumsuzluk kayıtlarının tamamının BK.nun 99. 

ve 20. maddeleri gereğince batıl sayılması gerekecektir. Bu anlamda olmak üzere, 

gönderi  bankası,  amirden  aldığı  belgeleri  ve  tahsil  talimatını,  amirin  taleplerine 

uygun olarak, tahsil bankasına gönderirken, dürüstlük ve özen borcunun bir gereği 

olarak azami dikkati gösterecek, bu konuda kusurlu bir eylemi ile amirin bir zararı 

ortaya çıkarda bunu tazmin zorunda kalacaktır. 

Aynı husus işleme katılan diğer bankalar için de geçerlidir. MTO 522 sayılı 

broşürde  bu  bankalar  bakımından  yer  alan  sorumsuzluk  kayıtları  da,  şayet  ilgili 

işlemde bankanın bir kusuru varsa Türk hukuku bakımından geçerli sayılamayacak 

ve  uygulama olanağı  bulunamayacaktır.  Bu konuda  Yargıtay,  akreditif  işlemi  ile 

ilgili olmakla beraber, vesaik mukabili ödeme işlemine taraf bankalar açısından da 

uygulanması mümkün olan bir kararında; işleme taraf olan bankalar arasında bir 

muhabirlik ilişkisi kurulduğunu ve belgelerin gönderildiği bankanın da BK. md 100 

anlamında bir ifa yardımcısı olduğunu ifade etmektedir.157 

157 Yarg. HGK. 4.11.1964 t., E. 1964/942 K. 1964/637 sayılı kararından bu hususu ayrıntılı olarak 
şu  şekilde  izah  etmiştir;  “…e-  Davacı  davalı  arasındaki  haklar  ve  borçlar,  belli  bir  akte 
dayandığından, davalı ile muhabiri arasındaki hukuki bağın dahi, davalı ile muhabir arasındaki aktin 
hükümlerine  göre değil,  lakin davacı  ile  davalı  arasındaki  aktin  hükümlerine  göre  belli  edilmesi 
gerekecektir  zira,  borç doğuran her  akit,  ancak ona  taraf  olanları  bağlayabileceğinden,  davalı  ile 
muhabiri  arasındaki  akit  gereğince  kabul  edilmiş  olup  ta  davacı  ile  davalı  arasındaki  aktin 
hükümleriyle  kabul  edilmiş  bulunmayan  şartlar  veya  esaslar,davacıya  karşı  davalı  tarafça  ileri 
sürülemez.  Bundan  dolayı,  davalı  ile  muhabiri  arasındaki  aktin  vekalet  akti  olması  dolayısıyle, 
muhabirin davacının yardımcı adamı sayılmıyacağı ve olayda Borçlar Yasasının 391 inci maddesinin 
2  inci  fıkrasının  uygulanacağı  ve  bu  yüzden  muhabir  bankanın  akreditif  hükümlerine  aykırı 
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davranışından doğan zararlardan davalı bankanın davacıya karşı sorumlu olmayacağı ileri sürülemez. 
Az yukarıda belirtildiği gibi davacı ile davalı banka arasındaki akit gereğince bu akitten doğan bütün 
borçlar  ve  sorumluluklar,  davalı  banka  tarafından  kabul  edilmiştir.  Olayda,  davacıyla  davalı 
arasındaki aktin ve yine davalı  ile muhabiri  olan Norveçteki  banka arasındaki aktin birer vekalet 
olduğu kabul olunsa bile, davacı ile davalı arasında yapılmış akit gereğince Borçlar Yasasının az önce 
anılan maddesi hükmüyle kabul edilenden daha geniş bir sorumluluğun davalı tarafça kabul edilmiş 
olmasına hiç bir engel yoktur; çünkü, sözü edilen fıkra hükmü, yasanın koyduğu kesin hükümlerden 
değildir ve ona aykırı bir anlaşma yapılmasına hiç bir engel yoktur ( Borçlar Yasası, mad. 19 ).

f-  Mahkeme  direnme  kararında  davalının  yardımcısı  olan  muhabir  bankanın  sorumluluğundan 
kendisini kurtarmayı hedef tutan şartları davacıya kabul ettirmiş olduğunu ve Borçlar Yasasının 100 
üncü maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca böyle bir şartın geçerli olduğunu ileri sürmüştür.

Burada, her şeyden önce , başlı başına bir işletme durumunda bulunan Norveçteki bankanın davalı 
Bankanın  yardımcı  kişilerinden  olup  olmayacağı  incelenmelidir.  Hukuk bilimi  alanında  yardımcı 
kişiler; aynı yerde tazminat borçlusu ile birlikte yaşayan kimseler ve borçlunun işçileri ve hizmetlileri 
ve  nihayet  borçlunun  kendilerine  borcuna  ilişkin  işleri  yaptırdığı  veya  akitten  doğan  hakları 
kullandırdığı diğer kimselerdir. Hatta borçlunun borcuna giren eylemleri yapmasına ses çıkarmamış 
bulunduğu kimseler dahi yardımcı sayılır. Yardımcı kimse ile onu kullanan arasında sürekli bir ilişki ( 
münasebet ) bulunması zorunlu değildir. yardımcının iş görmesi, karşılıklı veya karşılıksız olabilir; 
mesela  tesadüfen  borçlunun  bir  dostu  dahi  borcun  kapsamına  giren  bir  işi  yapabilir.  İş  yapan 
yardımcının borcun varlığını bilerek iş yapmış bulunması dahi, onun yardımcı sayılması için, şart 
değildir. Başlı başına bir müteaahhit bile, borcun yerine getirilmesinde veya hakkın kullanılmasında 
yardımcı kişi  olabilir  (  Oser- Schönenberger,  Borçlar Hukuku ikinci  kısım Recai  Seçkin çevirisi-
Ankara Yenicezaevi Basımevi 1950-Sahife 742 ve sonr. )

Buradaki bilimsel açıklamalara göre Norveçteki muhabir bankanın davalının yardımcısı sayılmasına 
hiç  bir  engel  yoktur  ve  daha  yukarıda  açıklandığı  gibi  taraflar  arasındaki  aktin  yorumundan  da 
anlaşılan budur.

g- Borçlar Yasasının 100 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası, ( alacaklı, borçlunun hizmetinde ise veya 
mesuliyet  Hükümet  tarafından  imtiyaz  suretiyle  verilen  bir  sanatın  icrasından  tevellüt  ediyorsa 
borçlu,  mukavele  ile  ancak  hafif  bir  kusurdan  mütevellit  mesuliyetten  kendisini  beri  kılabilir  ) 
hükmünü kapsamaktadır. Burada, bankacılık Hükümet tarafından imtiyaz yoliyle yapılan bir sanattır. 
Gerçekten  bu  hükümdeki  (  imtiyaz  suretiyle  verilen  sanat  )  sözü,  resmi  yerlerinizin  vermesiyle 
yapılan işleri anlatmaktadır. Bilimsel görüşler, bu yoldadır ( yukarıki bentte anılan eser, 748 ve 741 ). 
Türkiyede bankacılık ancak Hükümetin müsaadesiyle yapılan bir iş olduğu için bu sanat, sözü edilen 
hükmün kapsamına girmektedir; o halde, davalı banka ancak muhabir bankanın hafif bir kusurundan 
doğan sorumluluktan, sözleşme ile kendisini kurtarabilir. Akreditife ilişkin teklif mektubuna ekli 

Yargıtay  bu  kararında  herhangi  bir  ayrım  yapmaksızın,  yurtdışındaki 

bankaların,  muhabir  banka  olarak  nitelenmesi  ve  bu  bankanın  kusurlu  eylemi 

nedeniyle de, BK. md 100 hükmüne göre sorumluluğun söz konusu olacağını ifade 

etmesine rağmen, aynı kararda yer alan karşı oy yazısında da, bu olayda yurt dışı 

bankanın ifa yardımcısı sayılamayacağı şu şekilde ifade edilmiştir.  “Gerek Ticaret  

Dairesinin (  gerek Genel Kurulun bozma kararları  davalı  İş Bankasının Borçlar 

Yasasının  100  üncü  maddesi  uyarınca  yardımcı  kişilerin  eylemlerinden  doğan 
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sorumluluk  hükümleri  dairesinde  sorumlu  bulunduğu  esasına  dayanmaktadır.  

Kişisel  görüşümüze  göre  davalı  bankayı  Borçlar  Yasasının  anılan  maddesi  

hükümleri dairesinde sorumlu tutmaya imkan yoktur. Zira, bu madde borcun ifasını  

veya  borçtan  mütevellit  bir  hakkın  kararında  açıklandığı  gibi  yardımcı  kişilerin  

sadece borçlu ile birlikte yaşıyan veya mahiyetinde çalışanlara münhasır olmadığı  

kabul olunmak suretile 100 ncü maddenin

şartların  yukarıda  anılan  maddeleriyle  kabul  edilen  muhabir  bankanın  davranışlarından  davalının 
sorumlu  tutulamayacağı  yollu  hükümler,  salt  olarak  değil,  ancak,  Borçlar  Yasasının  100  üncü 
maddesinin 3 üncü fıkrası ile çizilmiş sınırlar içinde geçerli sayılabilirler; zira, bir hükmün, olabildiği 
ölçüde hukuki sonuç doğurabilecek bir yolda yorumlanması, yoruma ilişkin ilkelerdendir.

h- Buna göre, mahkemece muhabir bankanın para ödemiş olmasındaki kusurun hafif bir kusur olup 
olmadığı  incelenmelidir.  Bunun  için,  ilk  önce,  para  ödemede  esas  tutulan  ve  satılan  malların 
niteliklerine ilişkin bulunan belgenin ( şekli ve kapsadığı yazılar bakımından, ekspertiz raporu yerine 
sonradan kabul edilen ( ihracata muhsus resmi tasvip şahadetnamesi ) olup olmadığı, araştırılmalıdır. 
Bu araştırmalarda ( resmi tasvip şahadetnamesi ) sözünden ne anladıkları, taraflara sorulmalı, bunun 
anlamı üzerinde  söz birliği  gerçekleşmezse,  o  zaman,  bu anlamın ne olduğu soruşturma ile  belli 
edilmelidir.  Sözü  edilen  belgeye  ilişkin  olarak  yapılacak  araştırma  ve  soruşturmalar  sonucunda 
muhabir  bankanın  para  ödemekteki  kusurunun ancak  hafif  bir  kusur  olduğu anlaşılırsa,  yardımcı 
kişinin  hafif  kusurdan,  borçlunun kurtulmasını  hedef  tutan  sözleşme hükmü geçerli  olacağından, 
davalı  bankanın bu işte sorumlu tutulmıyacağı ilkesi  benimsenmeli,  muhabir bankanın kusurunun 
hafif kusurlardan olmadığı anlaşılırsa, Borçlar Yasasının yukarıda anılan 100 üncü maddesinin 3 üncü 
fıkrası  gereğince  sorumluluktan  kurtulma  şartı  geçerli  olmayacağından,  davalı  bankanın  sorumlu 
bulunduğu ilkesi benimsenerek, o banka, sabit görülecek tazminat ile hükümlendirilmelidir.

i- Bu olayda Uluslararası Ticaret odasının kararlaştırdığı hukuki esasların uygulanması düşünülemez; 
çünkü, akreditife ilişkin teklif mektubunda veya buna ekli şartlar arasında, sözü geçen hükümlerin 
dahi uygulanmasını  öngeren bir madde yoktur.  Böyle bir madde olsa bile, sözü edilen hükümler, 
ancak, kamu düzeni düşüncesiyle konulmuş olan yasa kurallarına aykırı olmamak kaydiyle geçerli 
sayılabilir.  Borçlar  Yasasının  100  üncü  maddesinin  3  üncü  fıkrası  hükmü  ise  kamu  düzeni 
düşüncesiyle konulmuş bir hüküm olduğu için, tarafların ona aykırı olarak koyacakları şartlar geçerli 
olamaz ( Borçlar Yasası, mad.20 ). (AD. 1965, Sy.5-6, s730 Doğan, a.g.e. s.218 dn. 81’den naklen) 
Aynı yönde Yarg. 11. HD.nin 15.11.1982 t. ve E.1982/4852, K. 1982/5626 sayılı kararı (Tekinay-
Akman-Burcuoğlu-Altop, a.g.e.,  s. 895 dn.4a)  

kullanılmasını  kendisi  ile  birlikte  kişilere  veya  mahiyetinde  çalışanlara  kendi  

ihtiyarı ile tevdi etmiş olan borçlular hakkında uygulanabilir. Genel kurulun bozma 

kapsamı  üzerinde  daha  geniş  bir  yoruma  gidilse  bile  hadisemizde  Norveç'teki  

muhabir  bankayı,  davalı  İş  Bankası  kendisi  seçmemiş,  davacı  Zirai  Donatım 

Kurumunun emir ve talimatına uyarak onun gösterdiği bankayı tayin etmek zorunda 

kalmıştır. Bu şartlar altında Norveç'teki muhabir bankayı İş Bankasının ; Borçlar 

Kanunun 100 ncü maddesinin sözüne ve özüne uygun bir yardımcısı olarak kabul 
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etmek mümkün değildir. Davacı Kurum ile davalı İş Bankası arasındaki akreditif  

anlaşması olsa olsa bir vekalet ilişkisi olabilir. İş Bankasının Norveç'te bir şubesi  

bulunmadığından vekaleten yapmayı üzerine aldığı işi yapmak üzere müvekkilinin 

emir ve talimatına uygun olarak Norveç'teki muhabir bankayı kendi yerine ikame 

etmiştir. Şu suretle Borçlar Kanununun 391 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca 

davacı kurum davalı İş bankasına yalnız başkasını tevkile yetki vermiş olmayıp aynı  

zamanda  kendi  yerine  ikame  edeceği  vekili  de  bizzat  tayin  etmiş  olmaktadır.  

Taraflar  arasındaki  hukuki  ilişkinin  belirtilen  şu  niteliği  karşısında  Norveç'teki  

muhabir bankanın davalı İş Bankasının bir yardımcısı olmayıp yerine ikame ettiği  

bir kimse yani vekilin vekili olduğu daha iyi anlaşılır. Davalı İş Bankası müvekkili  

Zirai Donatım Kurumundan aldığı emir ve talimatı yine davacı Kurumun emir ve 

talimatı ile tayin ettiği muhabir bankaya aynen ulaştırmak suretile kendisine düşen 

görevi  yerine  getirmiş,  buna  rağmen  muhabir  banka  akreditifi  satıcı  firmaya 

ödenmek suretile müvekkilinin emir ve talimatına aykırı hareket etmiştir.  Bundan 

dolayı hiç şüphesiz müvekkiline karşı kusurlu ve sorumludur.

Borçlar  Kanununun 391 nci  maddesinin  son  fıkrası  uyarınca  vekilin  kendi  yerine 

ikame ettiği  şahsa karşı  haiz  olduğu bütün  hakları  müvekkil  doğrudan doğruya o 

şahsa karşı dermeyan edebilir. Kaldı ki hadisede muhabir banka bizzat davacı kurum 

tarafından tayin edilmiştir. Bu hal davalı banka lehine 391 nci maddenin 2 nci fıkrası  

ile  öngörülen  durumdan  da  ileri  bir  durum  yaratmıştır.  Davacı  kurum  muhabir  

bankayı kendisi tayin etmek suretiyle adeta peşinen davalı bankanın sorumluluğunu 

bertaraf etmiştir.

Aynı esasların, vesaik mukabili ödeme işlemine katılan bankalar açısından da 

geçerli kabul edilmesinin mümkün olacağını düşünmekteyiz. Gerçekten de, MTO 522 

sayılı broşür hükümlerinde de, bu işlemde tahsil bankasının amir tarafından seçilmesi 

şayet  amir  bir  seçim yapmamışsa,  gönderi  bankasının  kendisinin  belirleyeceği  bir 

bankaya  tahsil  emri  ekinde  vesaiki  göndereceği  düzenlenmiştir.  Şu  halde,  tahsil 

bankasını amir kendisi belirlemişse, burada artık tahsil bankasının, gönderi bankası 

açısından  bir  ifa  yardımcısı  olduğunu  kabul  etmenin  doğru  olmayacağı 
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düşüncesindeyiz. Zira, artık burada tahsil bankasının seçimine hiç katılmamış, aksine 

kendisine bildirilen bir banka ile işlem yapmak zorunda kalan gönderi bankasını, tahsil 

bankasının kusurlu eylemleri nedeniyle sorumlu tutmak doğru olmayacaktır. Gönderi 

bankası ile amir arasında vekalet ilişkisi olması nedeniyle de, vekil durumunda olan 

bankanın,  amirin  talimatlarına  uygun  hareket  etme  zorunluluğu  da,  gönderi 

bankasının, tahsil bankasının kusurlu eylemlerinden dolayı sorumlu tutulmamasına bir 

gerekçe olarak gösterilebilir. Gönderi bankası burada sadece talimat verirken gerekli 

dikkat ve özeni göstermemişse, sorumlu tutulabilecektir. Ancak, gönderi bankası, amir 

tarafından seçilen bankanın işlemi yapamayacağı yönünde bilgilere sahipse, dürüstlük 

kuralının bir gereği olarak durumu müşterisi olan amire bildirmek zorundadır.158 

Şayet  tahsil  bankası,  gönderi  bankası  tarafından seçilmişse,  tahsil  bankasının 

kusurundan  dolayı,  amir,  BK.  md  100  hükmü  gereğince  gönderi  bankasının 

sorumluluğuna gidebilecektir. Bu konuda MTO 522 sayılı broşürün 11 b hükmünde 

yer  alan  sorumsuzluk  kaydının  değerlendirilmesi  gerekecektir.  Anılan  hükme göre 

“bankalar,  talimat  verdikleri  bankayı  kendileri  seçmiş  olsalar  dahi,  bu  bankalara 

verdikleri talimatların yerine getirilmemesinden sorumlu olmayacaklardır.” Yukarıda 

ifade  ettiğimiz  üzere,  hukukumuz  bakımından  bu  kaydın  bankaya  mutlak  bir 

sorumsuzluk sağlamayacağı aşikardır. Bu hususu iki açıdan değerlendirmek 

158 Doğan, a.g.e., s. 219.  Aynı yönde Yarg. 11. HD. 21.11.2000, 6963-9172, bu kararında Yargıtay, 
yerel  mahkemenin,  davalı  bankanın  tahsil  talimatında  kendisine  verilen  yükümlülüklerin  tamamını 
yerine getirdiğini, yeknesak kuralların 9. maddesine göre sorumlu tutulamayacağına dair kararını,  “…
davalı  tarafından  Meksika’daki  alıcıya  vesaik  mukabili  yapılan  ihracatla  ilgili  olarak  davalı  aracı 
bankaya yazılı talimatlarda alıcının muhabir bankasına ilgili evrakın konşimento tarihinden itibaren (60) 
gün sonra ödemeli banka garantili olarak tahsile gönderilmesi yönünde işlem yapılmasının bildirilmesi 
ile yetinilmiş olmasına, davalı bankanın da bu talimatlara uygun olarak muhabir bankaya römiz  

mümkündür: Birincisi, şayet gönderi bankası, tahsil bankasının seçiminde kusurlu ise 

sorumsuzluk  kaydının  durumu  ne  olacaktır?  İkincisi  ise  tahsil  bankasının  eylemi 

kusurlu ise gönderi bankasının sorumluluğu nasıl değerlendirilecektir?

Birinci  ihtimalde,  gerek  MTO  522  sayılı  broşür  hükümleri  gerekse 

hukukumuzun  en  temel  kurallarından  olan  dürüstlük  ilkesi  ve  bankalara  yüklenen 

“güven  kurumu”  olma  niteliğinin  bir  sonucu  olan  özen  borcu  nedeniyle,  gönderi 

bankasının,  tahsil  bankasını seçerken,  azami dikkat  ve özeni  göstermekle yükümlü 
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olduğu açıktır. Broşürün md 11 b hükmünde yer alan sorumsuzluk kaydı, bankanın bu 

yükümlülüğünü hiçbir  şekilde  bertaraf  etmeyecektir.  Şayet,  gönderi  bankası,  tahsil 

bankasını seçerken gerekli dikkat ve özeni göstermemiş, örneğin bu konularda daha 

önce hiç çalışmadığı, belki yeni faaliyete geçmiş bir bankayı seçmiş ve sonuçta tahsil 

bankasının, talimatları yerine getirmemesi nedeniyle de amir bir zarara uğramışsa, bu 

zararları tazminle yükümlüdür. Aynı şekilde, gönderi bankasının, bu seçimi yaparken 

bir  hile  ya  da  ağır  kusuru  olduğundan  söz  edilebilecekse  de,  gönderi  bankasının 

zararlardan sorumlu olacağı tartışmasızdır. Bu yükümlülüğünün kaynağı da BK md 

100 hükmü olmalıdır. Broşürün md 11 b hükmünde yer alan sorumsuzluk kaydı ise, 

BK.nun bu konudaki emredici hükümlerine aykırı olacağından uygulanamayacaktır. 

Bu  aykırılık;  seçimin  yetkili  temsilciler  eli  ile  bizzat  banka  tarafından  yapıldığı 

söylenebilirse, BK. md 99/2 gereği; bankanın bu işi verdiği bir görevlisi tarafından 

yapıldığı takdirde ise BK md 100/2 hükmü gereği olacaktır.

Bu noktada şu hususu da ifade etmek gerekir ki, gönderi bankasının, bu kusurlu 

eylemi nedeniyle, muhatap da bir zarara uğramışsa, gönderi bankası muhataba karşı da 

asli edimden bağımsız borç teorisi gereğince, koruyucu yükümlülüklerini ihlal etmiş 

olduğundan muhataba karşı da sorumlu olacaktır.

İkinci  ihtimalde  yani,  tahsil  bankasının  kusurlu  bir  eylemi  nedeniyle  amirin 

zarar görmesi durumunda, yukarıda anılan Yargıtay kararları ile de kabul edildiği 

mektupları  göndermiş  bulunmasına,  bunların  dışında  muhabir  bankayı  davalının  değil,  davacı 
ihracatçının  seçmiş  olmasına  ve  davalının  da  kendisine  verilen  talimat  sınırları  içerisinde  işlem 
yapması  nedeniyle  ihracat  bedelinin  bir  kısmının  tahsil  edilmemesinden  sorumlu  tutulamayacak 
olması…”   gerekçeleriyle  onamıştır  (Ali  Parlar-Aynur  Parlar,  Son  Değişikliklerle  Açıklamalı 
İçtihatlı Çek Bankacılık ve Döviz Suçları, 2. Basım, Ankara 2004, s. 593-594’ten naklen).

üzere,  tahsil  bankası,  ifa  yardımcısı  olacağından,  ifa  yardımcısının  kusurlu 

eyleminden  dolayı  gönderi  bankası,  amire  karşı  BK.  md  100  hükmü  gereği 

sorumludur. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise bu sorumluluğun hükümet imtiyazı ile 

faaliyette bulunan bankalar açısından sadece, hafif  kusur halinde sınırlanabileceği 

öngörüldüğünden, MTO 522 sayılı broşürün md 11 b hükmündeki sınırlamanın da 

sadece, tahsil bankasının olayda hafif olarak nitelenebilecek bir kusuru varsa geçerli 

olduğu  kabul  edilebilecektir.  Tahsil  bankasının  hile  ve  ağır  kusuru  ile  talimatları 

yerine getirmemiş olması halinde ise, gönderi bankası md 11 b hükmüne dayanarak 
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sorumsuz olduğundan bahsedemeyecektir. Zira, md 100 hükmü emredici bir hukuk 

kuralıdır.  MTO 522 sayılı  broşür hükümleri  ise  emredici  hukuk kurallarına aykırı 

oldukları müddetçe uygulanamazlar. Örneğin, amir, gönderi bankasına vesaikin ancak 

peşin  ödeme  karşılığı  teslimi  konusunda  talimat  vermiş  olmasına  rağmen,  tahsil 

bankası mal bedelini peşin olarak almadan muhataba teslim etmişse, gönderi bankası 

amire  karşı  sorumlu  olacaktır.159 Ancak  burada  bankayı  sorumlu  tutabilmek  için, 

amirin gönderi bankasına, vesaikin teslimi şartları hakkında verdiği talimatların açık, 

anlaşılır  ve  eksiksiz  olması,  buna  dair  vesaikin  de  eksiksiz  teslim  edilmesi 

zorunludur.160  Şu hususu da ifade etmek gerekmektedir ki, bankaların BK. md 100/2 

hükmü gereği  hafif  kusurlarından  sorumlu  olmayacaklarına  dair  kayıtların  geçerli 

olması  için,  bankanın  iç  yapı  ve  organizasyonunun  bu  işlemi  yapma bakımından 

eksiksiz ve kusursuz çalışıyor olması gerekmektedir.161 

Broşürde yer alan sorumluluk sınırlanmasına ilişkin bütün hükümlerin, örneğin 

haberleşme aksaklıklarından kaynaklanan sorunlar, bilgi verme yükümünün yerine 

159 Oğuz İmregün, Bilirkişi Raporları, 2000 Yılı, İstanbul 2003, s. 96. 
160  İmregün,  A.e., bu  bilirkişi  raporuna  konu  olayda,  amir,  gönderi  bankasına  “lehine  açılmış 
akreditifin iptal edilerek, kabul kredili vesaik olarak işleme alınmasını” talep etmiş ancak bankaca tahsil 
vesaiki mal bedeli ve bu bedelin ödenmesi yönünde başka bir ödeme taahhüdü de alınmadan muhataba 
teslim edilmiş, muhatap da mal bedelini ödememiştir. Raporda, işlemin kabul kredili vesaik mukabili 
olarak işleme alınması  için  amirin,  davalı  bankaya (gönderi  bankası)  muhatap üzerine  çekilmiş  bir 
poliçe düzenleyerek vermesi gerektiği ancak davacının bunu yapmadığı, ayrıca davacının “peşin ödeme 
karşılığı  vesaikin  teslimi”  yolunda  bir  talimatının  da  bulunmadığı  için  uğradığı  zararlar  nedeniyle 
davalıya rücu hakkı olmadığı ifade olunmuştur. Rapora konu yargılama sonucu yerel mahkeme de aynı 
gerekçelerle davayı reddetmiş ve Yargıtay da “vesaik mukabili satımın bir türü olan kabul kredili vesaik 
mukabili satım sözleşmesinin niteliği gereği bir poliçeyi bankaya ibraz etmesi gereken davacının bu 
yönde  bir  işlem  yapmamış  olmasına,  davacının  peşin  ödeme  karşılığı  vesaikin  teslimi  konusunda 
davalıya bir talimatı bulunmamasına göre…” gerekçesiyle hükmü onamıştır. (Parlar, Parlar,  a.g.e, s. 
585 ). 
161 Tekinay-Akman-Burcuoğlu-Altop, a.g.e., s. 899-900

getirilmesi  ve  benzeri  yükümlülüklerin   bu  esasa  göre  değerlendirilmesi  doğru 

olacaktır.  Örneğin md 10 hükmünde yer alan “bankaların, bu konuda talimat almış 

olsalar  bile,  malların  durumu  ve  kaderi  ya  da  bu  malların  korunması  veya 

sigortalanması  konusunda  işlem  yapan  üçüncü  kişilerin  eylemlerinden  sorumlu 

değildirler” şeklindeki hükme de, bankaların bu işlemleri taahhüt etmesi ve yapmaya 

girişmesi  ya  da  ifa  yardımcıları  vasıtasıyla  işlemlere  dahil  olmaları  varsayımında, 

bankaların  özen  borcu  ve  dürüstlük  kuralına  uygun  davranmaları,  işlem  sırasında 

kendileri ya da ifa yardımcılarının kusurlu eylemlerinden de sorumlu olacakları, md 
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10’daki  sorumsuzluk kaydının BK md 99 ve 100 hükümlerinin sınırlaması  altında 

değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

F. İflasın Vesaik Mukabili Ödeme Şekline Etkileri

Doktrinde,  vesaik  mukabili  ödeme  işleminin  taraflarından  satıcının  iflası 

halinde, akreditif ilişkisindeki, akreditif açanın iflasının sonuçlarının; alıcının iflası 

halinde  ise,  akreditif  lehdarının  iflasının  sonuçlarının  söz  konusu  olacağı  ifade 

edilmektedir.162 

Buna göre; tarafların iflasının sonuçlarını şu şekilde ifade edebiliriz.

1. Satıcı iflas ederse; İcra İflas Kanunu (İİK) md. 183 hükmüne göre, iflas 

açıldığı anda borçluya ait haczi kabil bütün mallar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar 

bir  masa  teşkil  etmekte  ve  alacakların  ödenmesine  tahsis  edilmektedir.  Md  191 

hükmüne göre  de;  borçlunun,  masaya  dahil  mallar  üzerindeki  her  türlü  tasarrufu 

alacaklılara karşı hükümsüz olacaktır. İflas masası bu işlemi kabul etmediği sürece, 

işlemin  yapıldığı  üçüncü  kişinin  masaya  karşı  bir  hak  talebinde  bulunması  söz 

konusu olamayacaktır.163 Şu halde,   vesaik mukabili ödeme işleminde, satıcı henüz 

vesaiki  bankasına  vermeden  iflas  etmişse,  banka  ile  aralarında  bir  hukuki  ilişki 

kurulmamış olduğundan bunun vesaik mukabili ödeme işlemine bir etkisi 

162 Tekinalp, a.g.e., s. 490-491
163 Saim Üstündağ, İflas Hukuku:İflas, Konkordato, İptal Davaları, 6. Baskı, İstanbul 2002, s. 70.

olmayacaktır.  Şayet  vesaikin  temsil  ettiği  malları,  daha  önce  göndermişse  de, 

malların alıcısına teslimi mümkün olamayacaktır.

Satıcı  vesaiki,  bankasına  teslim  ettikten  sonra  iflas  etmişse,  ikiye  ayırmak 

gerekir.  Alıcı,  iflastan evvel mal bedelini  ödeyip,  vesaiki de teslim etmişse,  artık 

iflas masasının işlemden dönme hakkı bulunmayacaktır. 

Ancak, vesaik ibraz bankasına geldikten ve fakat henüz mal bedeli ödenerek 

vesaik  teslim  alınmadan  satıcı  iflas  etmişse,  iflasın  ilanından  evvel  borçluya 
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ödemede  bulunan  alıcı  borcundan  kurtulur.  İflasın  ilanından  sonra  ise  borçluya 

yapılan  ödemeler,  ancak  iflas  masasına  girdikleri  ölçüde  alıcıyı  borçtan 

kurtaracaklardır.  Zira, iflasın açılmasından sonra, müflisin tasarruf yetkisi  ortadan 

kalkmaktadır.164 

Bu noktada, iflasın açılması ile banka ile satıcı arasındaki vekalet ilişkisi de, 

BK. md 397 hükmü gereğince aksi sözleşme ya da işin mahiyetinden anlaşılmıyorsa 

sona erecektir.165 Bu nedenle de banka henüz vesaiki göndermemişse veya vesaik 

gönderilmiş ancak henüz alıcıya teslim edilmemişse de iflas masasına iade etmelidir. 

Zira  artık,  bankanın  sona  eren  bir  sözleşmeye  dayanarak  vesaiki  alıcıya  teslim 

imkanı bulunmamaktadır. 

Kabul kredili  vesaik mukabili  ödeme söz konusu ise,  yani,  satıcı  vesaik ile 

birlikte  alıcısı  adına  bir  poliçe  keşide  etmiş  ve  alıcı  da  bu  poliçenin  kabulü 

karşılığında vesaiki teslim almışsa durum ne olacaktır? 

Bu  halde  artık,  banka  ile  satıcı  arasındaki  vekalet  ilişkisinin  sona  erdiğini 

söylemek doğru olmayacaktır.  İbraz bankası,  muhatabın kabulünü içeren poliçeyi, 

amir  bankaya  gönderecek,  amir  bankası  da  bunu  iflas  masasına  verecektir.  Mal 

bedeli iflas masasının bir alacağı olarak takip edilecektir.

164 Üstündağ, a.g.e., s. 71
165 Akreditif ilişkisinde de durumun bu şekilde olduğu hakkında bkz. Tekinalp, a.g.e., s. 474  

2.  Alıcı  iflas  ederse; Vesaik  henüz  alıcı  tarafından  teslim  alınmadan  önce 

alıcının iflası halinde, satıcı bankasına talimat vererek belgelerini geri alarak

sözleşmeden dönme hakkına sahip olacaktır.166 Bu husus BK. md 82 hükmünde ifade 

edilmiştir. Bu hükme göre, iki taraflı bir akitte taraflardan birinin iflası halinde diğer 

taraf,  kendisine  karşı  edim  ifa  edilinceye  kadar,  kendi  edimini  ifadan 

kaçınabilecektir. Yine bu halde, teminat verilmesi için uygun bir süre vermiş ve bu 

süre  içinde  teminat  verilmemişse  akitten  dönebilecektir.167 Buna  göre  vesaik 

mukabili ödeme şeklinde muhatabın iflası halinde, amir, iflas masasına uygun bir 

105



süre vererek teminat göstermesini isteyebilir. İflas masası teminat göstermezse de 

vesaiki göndermeyebilir ya da geri alabilir ve sözleşmeden dönebilir.168

Vesaik  alıcı  tarafından  teslim  alındıktan  sonra  ise  artık  malların  mülkiyeti 

alıcıya ve dolayısı ile de iflas masasına geçmiş olacaktır.

Kabul kredili vesaik mukabili ödeme şeklinde, muhatap henüz iflas açılmadan 

önce poliçeyi kabul etmiş ve vesaiki de bu şekilde almışsa durum ne olacaktır? 

Kural  olarak,  iflasın  açılması  ile  müflisin  tasarruf  yetkisi  ortadan  kalkmış 

olduğu için, iflasın açılmasından sonra geçerli bir şekilde borçlarını ödeyebilmesi de 

mümkün olmayacaktır. Ancak, İİK. md 191/2 hükmüne göre 

“İflas açılmadan evvel borçlu tarafından imza edilmiş emre muharrer bir senet veya 

üzerine keşide olunmuş bir poliçe iflasın ilanından evvel vadesinde müflis tarafından 

ödenmiş olursa iflastan haberdar olmıyan ve ödemenin reddi halinde üçüncü bir  

şahsa rücu hakkını kullanabilecek vaziyette bulunan hamilden ödenen meblağ geri  

alınamaz.”

 Bu istisnai hükmün uygulanabilmesi in gerekli şartlar ise şu şekilde ifade edilmiştir.

“- Emre muharrer senet borçlu (müflis) tarafından iflas açılmadan evvel imza edilmiş olmalı 

veya poliçe henüz iflas açılmadan evvel müflis üzerine keşide edilmiş bulunmalıdır.

166 Tekinalp, a.g.e., s. 490-491
167 Cevdet Yavuz, Türk Medeni Kanunu-Borçlar Kanunu, İstanbul, Beta, 2002, s. 575.
168 Tekinalp, a.g.e., s. 481.

-Senetleri borçlu (müflis) vadesinde ödemiş olmalıdır.

-Senedin  hamili  iyiniyetli  yani,  iflasın  açıldığını  bilmemeli  veya  bilebilecek  durumda 

bulunmamalıdır.

-Senedin hamili, müflisin bu ödemede bulunmaması halinde ademi tediye protestosu (TTK. 

642) çekmek suretiyle kambiyo senetleri hukukuna göre, sorumlu olan diğer şahıslara rücu 

etmek imkanına sahip olup da, müflisin ödemesini kabul etmesi sonucu bu rücu hakkını 

kaybetmiş durumda bulunmalıdır.”169
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3. Bankalar İflas Ederse; Vesaik mukabili ödeme işleminde, bir taahhüt altına 

girmemiş  bankaların  iflasının  işleme  bir  etkisinin  olmayacağı  haklı  olarak  ifade 

edilmiştir.170  Bu halde, iflas eden banka vesaiki kendisine tevdi eden tarafa iade 

etmeli  ve  işlem başka  bankalar  aracılığı  ile  devam ettirilmelidir.  Bu  husus  tüm 

taraflar için bir mücbir sebep sayılabilecektir (MTO 522 md 15).

169 Üstündağ, a.g.e., s. 71’den naklen
170 Tekinalp, a.g.e., s. 491

II. MAL MUKABİLİ ÖDEME 

  Genel Olarak; 

Uluslararası  ticarette  kullanılan  yöntemlerden  biri  de  mal  mukabili  ödeme 

yöntemidir. Çeşitli kaynaklarda bu yönteme, açık hesap ya da serbest yükleme gibi 

isimler de verilmektedir. Uluslararası metinlerde ise bu yöntem “cash against goods” 
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“open  account”  olarak  anılmaktadır.1 Bu  yöntemde,  mal  bedeli,  ilgili  satış 

sözleşmesinde  gösterilen  varma  yerine  geldikten  ve  alıcı  tarafından  malların 

çekilmesinden  sonra,  tarafların  daha  önce  anlaşmaya  vardıkları  bir  tarihte 

ödenecektir.  Konsinye satışlar bakımından bu tarih, malların satışının yapılıp mal 

bedelinin alınmasından sonraki bir tarih olacaktır.2

Mal mukabili  ödeme yönteminin esası,  ihracat işlemine konu mal bedelinin 

hemen  ödenmemesine  dayanmaktadır.  İthalatçı  böylece,  malları,  bedelini 

ödemeksizin gümrükten çekebilmekte ve dilediği gibi kullanabilmektedir. Bu şekilde 

ihracatçı aslında ithalatçıya bir nevi kredi sağlamış olmaktadır.3 İhracatçı mallarını 

gönderdikten  sonra,  malları  temsil  eden  konşimentoyu  da  ithalatçı  adına  ya  da 

emrine düzenleyerek, ona göndermektedir. 

1 Atilla Bağrıaçık-Seyfettin Kantekin,  İhracat-İthalatta Akredetif İşlemleri Örnek Uygulamalar, 
İstanbul 1998, s.  74.   Cemal Şanlı-Nuray Ekşi,  Uluslararası  Ticaret  Hukuku,  4.  Bası,  İstanbul, 
Arıkan 2005, s. 78. Berrin Hasanbaşoğlu , Raci Hoşgör,  Gümrük Birliği İle Birlikte Değişen Dış 
Ticaret Mevzuatı ve Uluslararası Ticaret, s. 51. Turhan Tumay,  Dış Ticaret Banka Tekniği, 2. 
Bası, İstanbul 1987, s.261 vd. Açık hesap ile mal mukabili ödeme yöntemlerini ayrı birer yöntem 
olarak  inceleyen  yazarlar  için  bkz.  Murat  Canıtez-Ö.Okan  Fettahlıoğlu,  “Dış  Ticarette  Ödeme 
Şekilleri ve Factoring-Forfaiting İşlemleri”, Dış Ticaret İşlemler ve Uygulamalar, 3. Baskı, Ankara 
2004,  s.  96  vd.,  Osman  Barbaros  Kemer,  “Dış  Ticarette  Ödeme/Tahsil  Şekilleri”,  Dış  Ticaret 
Eğitimi, Derleyen: Emine Koban, 2. Baskı, İstanbul 2003, s. 62 vd., yazara göre aradaki fark, mal 
mukabilinde malların sevk vesaiki ile birlikte gitmesidir. Ali Sait Yüksel,  Bankacılık Hukuku ve 
İşletmesi,  10.  Bası,  İstanbul,  2004,  s.333’de  bu  ödeme  şekli  (clean  payment)  olarak 
adlandırılmaktadır.
2 Asiye Yumuşat, “Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1994, s. 
82, Şanlı-Ekşi, a.g.e. s. 79
3 Tumay, a.g.e, s. 261. Yabancı kaynaklarda ise bu ödeme şekli özetle şu şekilde tanımlanmaktadır; 
Satıcı, malları temsil eden vesaiki doğrudan alıcısına gönderir ve böyle alıcı mal bedelini ödemeden 
önce  bu  malların  mülkiyetini  iktisap  eder.  Burada  satıcı  mal  bedelini  tahsil  etmeden,  malların 
mülkiyetini  elinden çıkarmakla  risk altına  girmektedir.  Bu nedenle de,  bu ödeme şeklinde satıcı, 
alıcının  gelecekte  mal  bedelini  ödeyeceğine  dair  bir  güven  taşımaktadır.  Bkz.  (çevrimiçi) 
http://www.cibc.com/ca/trade-finance-int/docum-collections.html (09.09.2005)

İthalatçı da bu konşimentoyu ibraz ederek malları gümrükten çekmektedir. Mal 

bedeli  ise,  taraflar  arasında  daha  önce  varılan  anlaşmaya  göre  ileri  bir  tarihte 

ödenmektedir.

Görüldüğü üzere, bu ödeme yönteminde taraflar arasında tam bir güven ilişkisi 

olması  gerekir.  Daha  doğru  bir  anlatımla,  ihracatçının,  ithalatçının  mal  bedelini 

ödeyeceğine veya ilgili mevzuat gereği ödemenin gecikmeyeceğine dair bir güveni 
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olması gerekir. Zira, malları gümrükten çeken ithalatçının mal bedelini ödemesini 

sağlayacak  zorlayıcı  bir  güç  bulunmamaktadır.  Nitekim,  bu  nedenle  bu  ödeme 

yönteminde ihracatçı, mal bedelinin ödenmesini bir banka garantisine bağlayarak bu 

olumsuzluğu giderilebilecektir.4 

Bu ödeme yönteminde mal  bedeli,  taraflar  arasında belirlenen  tarihte  peşin 

olarak yapılabileceği gibi, yine tarafların önceden anlaşmaları suretiyle, ihracatçının, 

ithalatçı  adına  düzenleyeceği  ileri  tarihli  bir  poliçenin,  ithalatçı  tarafından  kabul 

edilmesi  suretiyle  borçlanılması  da  mümkün  bulunmaktadır.  Mal  bedelinin  bu 

şekilde, bir poliçenin kabulü suretiyle taahhüt edilmesi işlemi de “kabul kredili mal 

mukabili ödeme” yöntemi olarak anılmaktadır.5  

Yabancı kaynaklarda da, bu ödeme şeklinin, satıcı tarafından alıcının bir nevi 

kredilendirilmesi olarak görüldüğü ve anılan kaynaklarda bu yöntemin işleyişinin ise 

şu şekilde anlatıldığı görülmektedir: Satıcı, diğer ödeme yöntemlerinde de kullandığı 

vesaiki (konşimento, fatura gibi) hazırlayarak, bunları doğrudan alıcıya gönderir ve 

mal  bedelini  kararlaştırılan bir  tarihte  ödemesini  ister.  Bu işleme bankalar   dahil 

olmazlar. Alıcı da vesaiki alması üzerine mal bedelini karşı tarafa öder. Bu ödeme 

şeklinde, malların mülkiyeti, bedelleri ödenmeden önce alıcıya geçmektedir. Taraflar 

uzun zamandır birlikte çalışıyor ve birbirlerine güveniyorsa uygulanmalıdır.6

 4  Tumay, a.g.e, s. 262. Canıtez-Fettahlıoğlu, a.g.e.  s. 97 “Bankaların buradaki garantisi, ihracatçının, 
  ithalatçı adına keşide edeceği bir poliçeye ithalatçının bulunduğu ülkedeki muhabir banka tarafından 
  aval verilmesi şeklinde olabilecektir. Banka garantisinin aranmadığı koşullarda ise, mal bedeli  
  tarafların anlaştığı vadelerde; döviz hesabından çekle, bankadan döviz çeki alarak veya döviz havalesi 
  yapılarak ödenebilir. ”  
 5  Ümit Ataman-Haluk Sumer, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul 2003, s. 29. 
      Kemer, a.g.e., s. 68
 6  (çevrimiçi) www.who.int/vaccines-access/procurement/PDF_Proc_MAnual/payopts.pdf. 11.9.2005

A. İşlemin Tarafları :

Mal  mukabili  ödeme  yöntemine  bankaların  katılmaması  halinde  işlemin 

tarafları; ihracatçı ve ithalatçıdır. Bu işlemde vesaik mukabili ödeme işleminin tersine 

bankaların  aracılığına  kural  olarak  başvurulması  zorunlu  değildir.  Zaten  işlemin 

niteliği gereği de buna gerek bulunmamaktadır.
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Ancak  bu  durum,  bankaların  bu  işleme  hiç  katılmadıkları  anlamına  da 

gelmemektedir.  Her  ne  kadar  bu  yöntemde,  ihracatçı  malı  temsil  eden  vesaiki, 

ithalatçıya elden teslim edebilecek veya posta yolu ile gönderebilecekse de, bu işlemi 

bankalar aracılığı  ile de yapabilecektir.  Ancak, bu durumu vesaik mukabili  ödeme 

yöntemi ile karıştırmamak gerekir.  Zira,  vesaik mukabili  ödeme yönteminde,  malı 

temsil eden vesaik, karşılığında mal bedeli tahsil edilmek kaydıyla muhataba teslim 

edilmek üzere bankalara verilmektedir. Mal mukabili ödeme yönteminde bankaların 

aracılığına başvurulması halinde ise, bankaların yegane vazifesi,  vesaiki ithalatçıya 

teslimden ibarettir. Yani burada banka, mal bedelin tahsil etmek ya da tahsilini talep 

etmek  zorunda  değildir.  Bankaların  işlevi  vesaiki  doğru  adreste  doğru  kişiye 

teslimdir.7  

Mal  mukabili  ödeme  işlemine  bankaların  katıldığı  diğer  bir  hal  ise,  mal 

bedelinin  bankalar  aracılığı  ile  ödenmesi  durumudur.  İthalatçı,  malları  gümrükten 

çektikten  sonra,  daha  önce  ihracatçı  ile  vardığı  anlaşma  uyarınca  süresinde  mal 

bedelini bankası aracılığı ile ihracatçının bankasına göndermek suretiyle yapacaktır. 

Mal  bedelinin  ödenmesine  aracılık  eden  bankaların  buradaki  fonksiyonu  da,  mal 

bedelinin havalesi ve ihracatçıya ödenmesinden ibarettir. 

7  Şenay  Eryürek,  Uluslararası  Ticarette  Ödeme  Şekilleri  ve  Vesaik, Anadolu  Bankası  Eğitim 
Yayınları-2, 1987,  s. 29. Nitekim yazara göre, “mal mukabili ödeme şeklinde taraflar arasında banka 
yoktur.  Çünkü taraf  olabilmek için  o işlemden dolayı  sorumluluk üstlenmek gerekir.  Az veya çok 
sorumluluğu olmayan kişiler tarafdan sayılmazlar. Mal mukabili ödeme şeklinde satıcı malını bedelsiz 
teslim etmişse bunun sorumluluğu kendisine aittir.”  

Ayrıca, mal bedelinin ödenmesinin bir poliçeye bağlandığı durumlarda, yani 

kabul  kredili  mal  mukabili  ödeme yönteminin seçildiği  durumlarda  da,  bankaların 

aracılığına başvurulabilecektir. Bu ihtimalde, ithalatçı adına keşide edilen poliçenin 

tahsilinin,  bankalar  aracılığı  ile  yapılması  söz  konusu  olacaktır.   Burada,  poliçe 

ihracatçının  bankası  tarafından,  ithalatçının  bankasına  gönderilecek  ve  ithalatçının 

kabulü  alındıktan  sonra  (veya  ithalatçının  bankasının  da  avali  alındıktan  sonra) 

ihracatçıya  geri  gönderilecektir.  Poliçe  tahsilinin  bankalar  aracılığı  ile  yapılması 
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ihtimalinde işlem MTO 522 sayılı  broşür hükümlerine göre gerçekleşecektir.  Zira, 

burada broşürde vesikasız tahsil  (clean collection) adı verilen tahsilat türü gündeme 

gelmektedir.8

Ancak,  dış  ticaret  mevzuatımızda  tarafların,  mal  bedelinin  ödenmesi 

hususunda  bankaların  aracılığına  başvurmama  serbestisi  de  mutlak  değildir.  Zira, 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında (TPKK) 32 Sayılı Karara İlişkin Hazine 

Müsteşarlığının 20 Haziran 1991 Tarih ve 20907 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

91-32-5 Sayılı Tebliği’nin md 16 hükmünde yer alan düzenlemeye göre;  “Bakanlar  

Kurulu'nca ilan edilmiş ve edilecek tutarlarda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na 

prim  kesintisi  yapılan  malların  ihracatının  bankalar  veya  özel  finans  kurumları  

aracılığıyla  gerçekleştirilmesi  ve  bankalar  veya  özel  finans  kurumlarınca  ihracat  

bedelleri  tahsil  edilmeksizin  veya  tahsili  garanti  altına  alınmaksızın  vesaikin 

muhabirlerce  alıcılara  teslim  edilmemesinin  sağlanması  zorunludur. Şu  halde, 

ülkemiz uygulamasında bu hüküm kapsamında yer alan malların ihracı söz konusu 

olduğunda,  bankaların  aracılığına  başvurmak  bir  zorunluluk  olarak  karşımıza 

çıkmaktadır.  Burada  anılan  mallar  bakımından  mal  mukabili  ödeme  yönteminin 

uygulanamayacağı söylenebilir. Zira bu mallar bakımından, ilgili sevk vesaikinin, mal 

bedeli ödenmeden ya da ithalatçının  bankasınca bu konuda bir garanti verilmeden 

ithalatçıya teslimi mümkün olmayacaktır.9 

Yine TPKK 32 sayılı kararın 9. maddesine ve yukarıda anılan 91-32-5 sayılı 

tebliğin 27. maddesine göre “İthalat bedelleri, ithalata aracılık eden bankalar ve özel 

8 Eryürek, A.e., s. 29
9 Kemer, a.g.e., s. 69. 

finans  kurumlarının  kendi  kaynaklarından  ve  Bakanlıkça  belirlenecek  usuller 

dahilinde ilgililere ait döviz hesaplarından bankacılık teamüllerine ve alıcı ile satıcı 

arasındaki anlaşmalara uygun şekilde Türk parası veya döviz olarak ödenir.”

Şu  halde  Türkiye’deki  ithalatçıların,  ithal  ettikleri  mal  bedelleri  için 

yurtdışında yapacakları ödemeleri de, banka veya özel finans kurumları aracılığı ile 

yapmaları gerekmektedir. 
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İşleme  bankaların  da  katılması  halinde,  tarafları  vesaik  mukabili  ödeme 

yönteminde olduğu gibi dörde ayırabiliriz:

1. İhracatçı; malları ithalatçıya gönderdikten sonra malla ilgili vesaiki ithalatçıya 

teslim etmesi  için  bankasına  talimat  ve  vekillik  veren  satıcı  taraftır.  İhracatçı, 

bankasını  malla  ilgili  vesaiki  alıcısına (ithalatçıya)  ya da  onun göstereceği  bir 

kişiye vermesi hususunda yetkilendirecektir.  İhracatçı sevk vesaikini ithalatçıya 

ulaştırması  için  Bedelsiz  Teslim  (Free  of  Payment)  talimatı  ile  bankasına 

verecektir.10

2. Gönderi  Bankası; ihracatçıdan  aldığı  talimat  gereği,  malla  ilgili  vesaiki 

yurtdışındaki  bir  muhabir  banka  aracılığı  ile  ithalatçıya  gönderecektir.  Burada 

bankanın, vesaik mukabili ödeme yönteminden farklı olarak mal bedelinin tahsili 

görevi yoktur. Ancak, yukarıda ifade ettiğimiz üzere, ülkemizden ihraç edilecek 

olan mal, destekleme fiyat istikrar fonuna (DFİF) prim kesintisi yapılan mallar 

arasında ise,   bankalar  mal  bedeli  ödenmeden ya da ödenmesi  teminat  altında 

alınmadan vesaiki alıcıya teslim edemeyeceklerdir. Bu halde, anılan kapsamdaki 

malların,  mal  mukabili  ödeme  yöntemi  ile  ülkemizden  ihracı  ancak,  bu  mal 

bedelinin  ödenmesi  hususunda  yurtdışındaki  alıcının  bankasından  bir  garanti 

alınması suretiyle gerçekleştirilecek bir kabul kredili mal mukabili ödeme yolu ile 

mümkün olabilecektir.11 

10  Kemer, a.g.e, s. 67
11 Tumay,  a.g.e. s  260’da bu husus “Bu nedenle,  Destekleme Fiyat  İstikrar  Fonu kesintisine  tabi 
mallar,  bedelleri  böyle  bir  banka  garantisine  bağlanmadıkça,  açık  hesap  şeklinde  ihraç  edilemez” 
şeklinde vurgulanmıştır.  Kemer, a.g.e., s. 69

Mal bedelinin ödenmesinin de bankalar aracılığı ile yapılmasında bu banka, aynı 

zamanda, ithalatçının bankasından gelen mal bedelini ihracatçıya ödeyen muhabir 

banka vazifesi de görecektir.

3. İbraz Bankası ; Gönderi bankasından gelen vesaiki ithalatçıya ileten bankadır. 

Banka ilgili vesaiki ithalatçıya teslim etmekle edimini yerine getirmiş olacaktır. 

İşlemin niteliği gereği, mal bedeli ileri bir tarihte ödenecektir. Şayet işlem, kabul 
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kredili  mal  mukabili  ödeme  şeklinde  yapılacaksa,  yani  ihracatçı,  bir  poliçe 

göndermiş ve bunun ithalatçı tarafından kabul edilmesini istemişse, banka ilgili 

poliçenin  ithalatçı  tarafından  kabulünü  de  almakla  yükümlü  olacaktır.  Yine 

taraflar  arasındaki  anlaşma  gereğince,  bu  poliçeye  bankanın  da  aval  vermesi 

gerekiyorsa, ibraz bankası bu avali de verecektir. Ancak unutulmamalıdır ki, ibraz 

bankasının poliçeye aval vermesi, bu banka ile müşterisi arasında bir gayrı nakdi 

kredi ilişkisi kurulmasını gerektirmektedir. Yani, bankanın aval vermesi, bu banka 

ile  müşterisi  olan  ithalatçı  arasındaki  bir  sözleşmeye  istinaden  olacaktır.  Mal 

bedelinin  bankalar  aracılığı  ile  havalesi  varsayımında  bu  banka,  ithalatçıdan 

alacağı mal bedelini ihracatçıya ödenmek üzere, ihracatçının bankasına gönderen 

amir banka vazifesini de icra edecektir.

4. İthalatçı  ; ithalatçı  da  malların  gönderildiği  alıcıdır.   İhracatçı  ile  vardığı 

anlaşma  gereğince,  mal  bedelini  önceden  anlaşmaya  varılan  vadesinde 

ödeyecektir.

Mal  mukabili  ödeme  yönteminde  bir  de,  malların  gönderilmesi  aşamasını 

yürüten  nakliyeci  ile  taraflar  arasında  hukuki  ilişkiler  kurulmaktadır.  Uluslararası 

nitelikte  taşıma  akitleri  çerçevesinde  yürütülen  bu  hizmette  taşıyıcı,  ilgili  taşıma 

sözleşmesinde  yer  alan  şartlar  ve  bu  konudaki  mevzuat  hükümleri  çerçevesinde 

malların ithalatçıya ulaştırılması edimini yüklenmektedir. Ancak, taşıyıcı ile taraflar 

arasındaki hukuki ilişkiler ve bu ilişkinin taraflara yüklediği hak ve borçlar bu tez 

çalışmamızın  kapsamını  aşan  bir  incelemeyi  gerektirdiğinden,  bu  konulara 

değinilmeyecektir. 

B. Uygulanacak Hükümler 

Mal  mukabili  ödeme  işleminde  ihracatçı  ile  ithalatçı  arasındaki  ilişkiler 

öncelikle,  bu  taraflar  arasındaki  sözleşme  hükümleri  ile  belirlenecektir.  Anılan 

sözleşmenin tabi olduğu hukuk, bu sözleşmenin taraflara yüklediği  hak ve borçlar 

hakkında  da,  yine  sözleşme  hükümleri,  milletlerarası  sözleşmeler,  MTO’nun 

yeknesak  kuralları  (INCOTERMS  vb.)  ve  yetkili  milli  hukuk  hükümleri 
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uygulanacaktır. Bu işleme bankaların da aracılık etmeleri halinde de MTO 522 sayılı 

broşür hükümleri de uygulanabilecektir.

C. İşleyiş ;

Mal  mukabili  ödeme  yönteminin  esası  yukarıda  da  ifade  ettiğimiz  üzere, 

ithalatçının malları teslim aldıktan sonra ödeme yapmasıdır.12 Ödemenin ne zaman 

yapılacağı, peşin mi yoksa taksitle mi olacağı gibi hususlar tarafların anlaşmaları ile 

belirlenecektir.  Mal  mukabili  ödeme  yönteminin  işleyişi  aşağıdaki  şekilde 

oluşmaktadır :

1. Taraflar arasındaki sözleşme : İhracatçı ile ithalatçı arasında bir sözleşme 

yapılacaktır.  Bu  sözleşmede  mal  bedelinin,  mal  mukabili  ödeme  yöntemi  ile 

ödeneceği kararlaştırılır. 

2. Malların gönderilmesi : Sözleşmeye konu mallar, ihracatçı tarafından, yine 

sözleşmede belirlenen usul ve sürelerle ithalatçıya gönderilir. 

3. Vesaikin ithalatçıya teslimi : İhracatçı, malları sevk ettikten sonra, malları 

temsil  eden  belgeleri  de  alıcısına  gönderecektir.  Vesaikin  ithalatçıya 

gönderilmesi ve teslimi çeşitli şekillerde ve şartlarla yapılabilmektedir. 

12  Baha  Mazhar  Erüreten,  Açıklamalı,  Uygulamalı,  İçtihatı,  Dış  Ticaret  Hukuku  İhracat 
Sözleşmeleri  ve Tatbikatı,  İstanbul 1991,  s.  339.  Garanti  Eğitim Merkezi  Yayınları-Uluslararası 
Ticarette Bankalararası Ödeme Yöntemleri Yay. No : 62. s. 33.

a. Sevk evrakı ithalatçıya nakliyeci aracılığı ile gönderilebilir. Bu ihtimalde, 

ihracatçı,  malları  teslim  ettiği  nakliyecisine  sevk  evrakını  da  verecek, 

nakliyeci de malları ithalatçının gümrüğüne götürdüğü gibi, belgeleri de 

ithalatçıya teslim edecektir13

b. Sevk  evrakı  elden  veya  ithalatçıya  teslim  edilebilir14
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c. Sevk evrakının posta yolu ile de ithalatçıya gönderilmesi mümkündür15

d. İhracatçı,  sevk  evrakını  ithalatçıya  ulaştırması  için  kendi  ülkesindeki 

bankasına da teslim edebilecektir. İhracatçı, vesaiki yurtdışındaki alıcısına 

ulaştırmak üzere bankasına “bedelsiz teslim (free of payment)” talimatıyla 

teslim edecektir.16  Zira,  bu ödeme şeklinde, mal bedeli vesaikin teslimi 

anında  değil,  taraflarca  kararlaştırılmış  bulunan  ileri  bir  tarihte 

ödenecektir. 

İhracatçı,  malların  gümrükten  çekilmesi  için  gerekli  vesaik  ile  birlikte, 

taraflarca daha önce üzerinde anlaşılmış olmasında istinaden, alıcısı adına 

keşide ettiği bir poliçe göndererek, bu poliçenin alıcısı tarafından kabul 

edilmesini  de  isteyebilecektir.  Bu  şekilde  ihracatçı,  mal  bedelinin 

ödenmemesi  ihtimaline  karşı,  alıcısını  bir  kambiyo  taahhüdü  altına 

sokarak,  bu  riskini  bir  nebze  olsun  bertaraf  etmek isteyecektir.  Ancak, 

poliçe kabulü de ihracatçı için kesin bir güvence değildir. Zira, poliçenin 

vadesinde  ödenmemesi  riski  hala  ortadadır.  Bunun  için  de  genellikle, 

ithalatçı  ile  birlikte,  ithalatçının  bankasının  da  ödeme  taahhüdünde 

bulunmasını isteme yoluna gidilmektedir.

13 Canıtez-Fettahlıoğlu, a.g.e, s. 100. 
14 Canıtez-Fettahlıoğlu, a.g.e., s. 100, Eryürek, a.g.e., s. 29
15 Eryürek, a.g.e. s. 29
16 Eryürek,  a.g.e., s. 29. Kemer,  a.g.e,  s. 67. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi-İGEME, İhracatta 
Ödeme  Şekilleri,  Mart  2002,  Haz:  Arif  Şahin,  s.  21  (çevrimiçi, 
www.igeme  .org.tr  /TUR/pratik/odeme.pdf). 

4. Malların gümrükten çekilmesi : Yukarıdaki yöntemlerden biri ile vesaiki 

alan ithalatçı, gümrüğe gelen malları çekecek ve bu suretle sahip olduğu malları 

taraflar arasında daha önceden yapılmış bir anlaşma yoksa dilediği gibi tasarruf 

edecektir. Taraflar arasında daha önce yapılmış anlaşma ile alıcının mal üzerinde 

nasıl tasarruf edeceği belirlenebilecektir. Örneğin, konsinye ihracatlarda durum 

böyledir.  Konsinye ihracat,  mevzuatımızda;  “kesin satışı  daha sonra yapılmak 

üzere,  dış  alıcılara,  komisyonculara,  ihracatçının  yurtdışındaki  şube  veya 
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temsilciliklerine mal gönderilmesi” olarak tanımlanmıştır.17 Mal mukabili ödeme 

yönteminin  en  çok  kullanıldığı  alan  konsinye  ihracat  işlemleridir.18 İşte  mal 

mukabili ödeme yönteminin kullanıldığı konsinye ihracatta, malları gümrükten 

çeken  alıcılar  (konsinyatör19),  kendi  ülkelerinde  gerekli  piyasa  araştırmasını 

yaptıktan sonra, bu mallara alıcı bulacak ve bunların kesin satışını yapacaklardır. 

Kesin satıştan elde edilen bedelden, kendi komisyon ve masraflarını düştükten 

sonra  kalan  meblağı  ihracatçıya  göndereceklerdir.20 Burada  kesin  satıştan 

bahsedilmesinin  nedeni;  konsinye  ihracata  konu  malların,  konsinyatöre 

gönderildiğinde  henüz  malların  mülkiyetinin  el  değiştirmemiş  olmasıdır. 

İhracatçı burada, malların mülkiyet hakkını saklı tutup, malların ithalatçı ülkede 

satışı yapılıncaya kadar mal bedelini talep etmemeyi kabul etmektedir.21 İhracat 

Yönetmeliği  md  10  hükmüne  göre,  konsinye  ihracata  konu  malların  fiili 

ihracından itibaren 1 yıl içinde kesin satışının yapılması zorunludur.22 

5. Mal  bedelinin  ödenmesi  :  İthalatçı,  malları  gümrükten  çektikten  sonra, 

taraflar  arasındaki  sözleşme  hükümlerinde  belirlenen  vadede  mal  bedelini 

ödeyecektir.  Bu  ödeme  yukarıda  da  ifade  ettiğimiz  üzere,  ülkemiz  kambiyo 

mevzuatı hükümleri gereğince bir banka aracılığıyla yapılmak zorundadır. Mal 

bedeli,  ithalatçı  tarafından  bankası  aracılığı  ile  ihracatçının  bankasına 

gönderilecek,  bu  banka  da  gelen  bedeli  ihracatçının  döviz  tevdiat  hesabına 

yatıracaktır.

17 İhracat Yönetmeliği md 4-i (6 Ocak 1996 tarih, 1996/22515 sayılı Resmi Gazete (R.G.)) 
18 Şanlı-Ekşi, a.g.e., s. 78
19 A.e.  s. 94
20 A.e.
21 İGEME, Uluslararası Ödeme Şekilleri,  Ankara 1986, Haz: Baha Aka, s. 11
22 R.G. 1996/22515 

Görüldüğü  üzere,  ithalatçı  bu  yöntemde,  henüz  mal  bedelini  ödememiş 

olmasına rağmen malları gümrükten çekebilme ve kontrol edebilme imkanına sahip 

bulunmaktadır.  Bunun  için,  ihracatçı  tarafından  adına  veya  emrine  düzenlenmiş 

konşimentoyu ibraz etmesi yeterlidir.23

Malları alan ithalatçı, bunların daha önce akdettikleri sözleşme ile belirlenen 

kalite  ve  miktarda  olmadığını  görürse,  mal  bedelini  hiç  ödemeyerek  malları  geri 
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gönderebilecektir.  Bu  durum  da  aslında,  ihracatçı  için  çok  büyük  bir  risk  söz 

konusudur. İhracatçının bu yöntemdeki riskleri şu şekilde ifade edilmektedir;

-Bu yöntemde ihracatçının en büyük riski mal bedelinin zamanında ya da hiç 

alamamasıdır.24 Zira, ithalatçı, malları teslim aldıktan sonra, vadesinde mal bedelini 

ödemeyebilir.  Bu şekilde  ihracatçı  hem mallarını  kaybetmiş  hem de  mal  bedelini 

tahsil  edememiş  olacaktır.  Bu  nedenle  de,  mal  mukabili  ödeme  yönteminin 

kararlaştırılması, aslında ihracatçının bunu kabulüne bağlı olmalıdır. İhracatçının bu 

yöntemi kabul etmesi için ise şu noktalara dikkat etmesi gerekir;25

* Öncelikle alıcısının, ticari ahlak ve mali gücüne güven duyması gereklidir. 

Mal mukabili ödeme şekli, niteliği gereği ancak uzun süredir birlikte çalışan 

ve birbirlerinin iyi tanıyan tacirler arasında uygulanabilecektir. Mal bedelinin 

ödenmesi  malların  tesliminden  sonra  olacağından,  ihracatçılar,  yeterince 

tanımadıkları ve ticari ahlaklarına güvenmedikleri yurtdışı alıcılara mallarını 

göndermek istemeyeceklerdir.   

*  Alıcının  ülkesindeki  kambiyo mevzuatının,  mal  bedelinin  transferine  bir 

yasaklama ya da sınırlama getirmediğinden veya buradaki hükümler nedeniyle 

mal bedelinin ödenmesinin gecikmeyeceğinden de emin olmalıdır.  Örneğin, 

ülkemiz kambiyo mevzuatında olduğu gibi, bazı malların ihracatının bankalar 

23 Şanlı-Ekşi, sh. 78
24 A.e. 
25 Tumay, a.g.e., s. 261’den naklen

aracılığı ile yapılması ve ihracat bedellerinin ödenmesi garanti edilmeden malı 

temsil  eden  vesaikin  teslim  edilmemesine  benzer  düzenlemeler  konusunda 

ihracatçının önceden bir  araştırma yapması  ve  ödeme yöntemini  buna göre 

seçmesi gerekecektir.

* İhracatçının kendisinin de, mal mukabili ödeme yapma hususunda yeterli 

mali  gücü veya  banka kredisi  bulunmalıdır.  Mal  mukabili  ödeme şeklinde, 
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aslında ihracatçı, alıcısına, gönderdiği malların bedelini daha sonra ödemesi 

hususunda  zaman  tanıyarak,  ona  bir  kredi  sağlamaktadır.  Bu  halde, 

ihracatçının, kendi ekonomik durumunun buna imkan vermesi veya bu krediyi 

sağlamaya yeterli imkanları olması da şarttır.  

- Mal mukabili ödeme şeklinde ihracatçının karşılaşabileceği bir başka risk de, 

ithalatçının  malları  gümrükten  çektikten  sonra,  malların  imalatında  hata  olduğu, 

kalitesizliği  gibi  iddialarla  kötü  reklama  maruz  kalmaktır.  Bu  da,  ihracatçının 

uluslararası  ticaret  piyasasında  güvenilirliğini  ve  ticari  itibarını  azaltacaktır. 

İhracatçının, alıcısına bu açından da güveniyor olması gereklidir.26

İhracatçının bu araştırmaları yapması, aynı zamanda, hukukumuz bakımından 

da TTK. md. 20 hükmünde anılan “basiretli bir tacir gibi hareket etme” gereğinden 

kaynaklanan bir yükümlülüktür.

İhracatçıların, yukarıdaki risklere rağmen bu ödeme yöntemini neden kabul 

ettikleri hususu ise şu gerekçelerle açıklanmıştır : 27

-  Taraflar  birbirlerini  uzun  yıllardır  tanımaktadırlar  ve  aralarında  mal  ve 

ödeme hususunda herhangi bir problem çıkmayacağını düşünmektedirler.

-  Alıcı,  satıcının bir  temsilcisi  ya da şubesidir.  Yani,  ithalatçı  ile  ihracatçı 

aslında aynı kişidir.

26 Şanlı-Ekşi, a.g.e, s. 79
27 Eryürek, a.g.e.,s. 28’den naklen

-  Satıcı,  dış  pazara  yeni  girmektedir  ve  burada  bir  yer  edinebilmek  için, 

alıcılarının  ödemenin  mal  mukabili  yapılması  hususundaki  önerisini  kabul 

etmek zorunda kalmaktadır. Yada, satıcının ülkesindeki ekonomik bozukluklar 

nedeniyle, satıcının bu konuda pazarlık gücü bulunmamaktadır.

-  Tarafların  iç  hukukları,  ödemenin  mal  mukabili  yapılmasını  zorunlu 

kılabilir.
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Bütün bunların yanına çok önemli bir neden olarak, diğer ödeme yöntemlerine 

nazaran mal mukabili  ödemenin daha az masraflı olmasını da sayabiliriz. Zira, bu 

yöntemde  bankaların  aracılığına  başvurmak  zorunda  kalınmayabileceği  gibi, 

bankalara  müracaat  edilse  bile,  bankaların  buradaki  yükümlülükleri  ve  hizmetleri 

diğer ödeme yöntemlerine göre çok daha sınırlı olup; bu nedenle de bankaların talep 

ettikleri hizmet ücretleri, komisyonlar vs.nin de çok daha düşük olması nedenleriyle 

özellikle taraflar arasında belirli bir güven ilişkisinin sağlanmış olduğu ya da alıcının 

kendi ülkesinde, satıcının şube ya da acentalığını yaptığı  durumlarda bu yöntemin 

taraf menfaatlerine uygun olduğu söylenebilir.

6. Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme;

İhracatçının,  yukarıda  anılan  riskleri  en  aza  indirmek  ve  tamamen  kendi 

üzerinde bulunan ihracatın finansmanı yükünü paylaşarak hafifletmek için de, çeşitli 

yöntemlere  başvurulmaktadır.  İhracatçının  mal  bedelini  garantiye  almak  için 

başvuracağı yöntemlerden birisi;  alıcısına mallar  ve bunları  temsil  eden vesaik ile 

birlikte, mal bedeli kadar bir poliçe keşide ederek, bunun kabulüne de istemesidir. Bu 

yöntemin; kabul kredili mal mukabili ödeme olarak tanımlandığını ifade etmiştik.28 

Alıcı, ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeyi kabul etmekle, ihracatçısına karşı 

28 Bkz. yukarıda s. 108 dn. 5. Kabul kredili mal mukabili ödeme, bazı kaynaklarda ayrı bir ödeme 
yöntemi olarak kabul edilmeyen kabul kredili ödemenin bir türü olarak da anılmaktadır. Buna göre; 
kabul  kredili  ödeme;  kabul  kredili  vesaik  mukabili,  kabul  kredili  mal  mukabili  ve  kabul  kredili 
akreditif şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bkz. Kemer, a.g.e., s. 68, 71, 105. Ancak Canıtez-Fettahlıoğlu, 
a.g.e., s. 127. Şahin,  a.g.e, s. 22 vd.. Şanlı-Ekşi,  a.g.e., s. 77-78 ile 32 sayılı karara ilişkin 91-32-5 
sayılı tebliğde de kabul kredili ödeme ayrı bir ödeme şekli olarak tanımlanmıştır. 

anılan poliçede yazılı meblağı poliçenin vadesinde ödemeyi taahhüt etmiş olur. Bu 

yöntem ihracatçıya iki yönden güvence sağlayacaktır. Birincisi, ihracatçı bu poliçeyi, 

kendi  ülkesinde  bir  bankaya  tevdi  ile  iskonto  ettirerek,  vadesinin  dolmasını 

beklemeksizin  mal  bedeline  büyük  ölçüde  kavuşmuş  olacak  ve  bu  sayede  de  bir 

finansman kaynağı sağlamış olacaktır.  İkincisi ise, poliçeyi iskonto ettirmese dahi, 

vade  günü  mal  bedeli  ödenmezse,  alıcısına  karşı  başvuracağı  takip  veya  dava 
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yollarında, sağlam bir kanıta sahip olacak ve alacağını, nispeten daha kolay ve hızlı 

bir yöntem olan kambiyo senetlerinin takibi usullerine göre tahsil edebilecektir.

Ancak,  sadece  alıcının  kabul  edeceği  bir  poliçenin  ihracatçının  elinde 

olmasının, mal bedelini tahsil hususunda yeterli bir teminat olmayacağı da aşikardır. 

Zira, öncelikle yurtdışında yerleşik bir kişinin kabulünü içeren poliçenin bankalarca 

kolayca  iskonto  edilmek  istenmeyebileceği  ihtimali  yanında;  poliçeyi  kabul  etmiş 

olan alıcının vadesinde poliçe bedelini ödemekten imtina etme ihtimali de her zaman 

bulunmaktadır. 

İşte bu sakıncaları gidermek için de, uluslararası ticarette, kabul kredili mal 

mukabili ihracat işleminde, sadece alıcının poliçeyi kabulü ile yetinilmemekte, bunun 

yerine  uygulamada  çoğunlukla  bankalar  devreye  sokulmakta  ve  ihracat  bedelinin 

ödenmesi  hususunda  bankaların  da  garanti  vermeleri  istenmektedir.  Banka 

garantisinin en yaygın şekli ise ihracatçının, malı temsil eden vesaik yanında bir de 

poliçe keşide etmesi ve poliçenin alıcı tarafından kabulünü müteakip bankanın da bu 

poliçeye  aval  vermesidir.  Bu  şekilde,  alıcının  bankası  tarafından  bedelinin 

ödeneceğine dair bir garanti verilmiş olmaktadır. Bu tür bir poliçenin kolayca iskonto 

ettirilebileceği  veya  vadesinin  beklenerek  doğrudan  bankadan  tahsil  edilebileceği 

mutlaktır.  Poliçeyi  iskonto  etmiş  olan  ihracatçının  bankası,  vadesi  geldiğinde 

poliçeyi,  aval  veren  ithalatçının  bankasına  ibraz  ederek  bedelini  ondan  tahsil 

etmektedir.  ya da ihracatçı  poliçe vadesini bekleyerek,  vade günü avalist  bankaya 

müracaatla  poliçe bedelini  tahsil  etmektedir.  Ödemeyi  yapan banka da,  bu bedeli, 

ithalatçıdan tahsil edecektir. Görüldüğü üzere bu işlem türünde ithalatçının bankası 

aslında,  ithalatçıya  bir  gayrı  nakdi  kredi  türü  olan  aval  kredisi  kullandırmış 

olmaktadır.29  

Ancak,  mal  bedelinin  tahsili  için  alınacak  banka  garantisi  sadece 

bununla sınırlı  değildir.  Bu işlemde bankalar  bir  kambiyo taahhüdü altına girmek 

yerine,  ihracatçının muhatap olduğu bir  teminat  mektubu verebilecekler  ya da  bu 
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işlem için  yurtdışından  verilmiş  bir  teminat  mektubunu  teminen,  bir  kontrgaranti 

mektubu  düzenleyebileceklerdir.  Kambiyo  mevzuatımız  açısından  da,  bu  tür  bir 

garanti  verilmesi  mümkündür.30 Bu  sayede,  mal  bedelinin  alıcı  tarafından 

ödenmemesi halinde, ihracatçı, bankaya müracaat ederek, mal bedelinin tahsilini talep 

edebilecektir. 

D. Taraflar Arasındaki İlişkiler 

1. Temel İlişki

Mal  mukabili  ödeme  şeklinde  de,  vesaik  mukabili  ödeme  de  olduğu  gibi 

ihracatçı  ile  ithalatçı  arasındaki  temel  ilişki;  satım,  eser  ya  da  üstlenenin  kendi 

malzemesi ile kendi yerinde hazırlayıp vereceği eser teslimi sözleşmesi olabilecektir. 

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere taraflar,  aralarında akdedecekleri  bu sözleşmelerde, 

mal bedelinin ödenme şekli olarak mal mukabili ödeme yöntemini kabul edeceklerdir. 

29 İbrahim Kaplan,  Banka Sözleşmeleri Hukuku, Cilt I, Ankara 1996, s.110. Nitekim 4389 sayılı 
Bankakar Kanunu (R.G. 23.6.1999-23734) ’nun 48. maddesi ile (5411 s.lı (RG 1.11.2205-25983) K ile 
mülgadır ve aynı düzenleme 5411 s.lı K md 48’de yer alır)  Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve 
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (R.G. 20.9.2001-24529)’in 3. maddesinde “aval verme” işlemi bir 
gayrı nakdi kredi türü olarak tanımlanmıştır. 
30 Seza Reisoğlu,  Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler,  Ankara 2003, 4.Baskı, s.460, 
“Vesaik ve mal mukabili Türkiye’ye yapılan ithalatta, yurtdışındaki satıcı Türkiye’deki ithalatçıya bir 
döviz  kredisi  açmaktadır.  Bu tür  bir  kredi  32  sayılı  kararın  17/a  maddesinde  öngörülen  bir  kredi 
türüdür. 
Satıcının burada bir garanti istemesi halinde, Türkiye’deki banka doğrudan döviz üzerine bir teminat 
mektubu düzenlemekte veya teminat mektubunu düzenleyen bankaya kontrgaranti vermektedir. Tespit 
edilen  esas  ve  sürelere  uygun  olarak  vesaik  ve  mal  mukabili  ithalat  için,  Türkiye’deki  bankalar 
herhangi  bir  izne  gerek  olmaksızın,  dışarıda  yerleşik  kişilere  hitaben  teminat  mektubu  veya 
kontrgaranti  düzenleyebileceklerdir.  Mal  mukabili  ithalatta;  transferin  yapılabilmesi  için  gümrükçe 
tasdikli  fatura  arandığından,  gümrükten  malların  çekilmesi  teminat  mektubunun  geçerliliği  şartları 
arasına konulmaktadır.” 

Bu  ilişkide,  ihracatçının  edimi,  sözleşmeye  konu  malı  ve  bu  malın  gümrükten 

çekilmesi  için  gerekli  vesaiki  ithalatçıya  göndermek;  ithalatçının  edimi  ise,  mal 

bedelini  kararlaştırılan  zamanda  ve  yöntemle  ödemekten  ibarettir.  Mal  mukabili 

ödeme  yönteminde,  mal  bedeli,  malların  ithalatçı  tarafından  gümrükten 

çekilmesinden  sonra  ödenmektedir.  Bu  nedenle  de,  yine  vesaik  mukabili  ödeme 
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yönteminde olduğu gibi burada da ihracatçının, ödemezlik defi ileri sürerek malları 

göndermekten  imtina  etmesi  mümkün  değildir.  İthalatçının  mal  bedelini  ödeme 

şeklindeki edimini ifa etmemesi halinde, ihracatçı, yetkili maddi hukukun kendisine 

sağladığı  imkanlar  doğrultusunda,  alacağını  tahsil  yollarına  başvurmak  ya  da 

sözleşmeden dönerek zararlarının tazmini istemek şeklinde haklara sahip olacaktır.

İthalatçının  gelen  malları  gümrükten  çekmemesi  ya  da  mal  bedelini 

ödememesi  gibi  durumlarda  uygulanacak  hukuk,  tarafların  hak  ve  borçları  gibi 

meseleler  de  bu  tez  çalışmamızın  kapsamını  aştığından,  bu  konunun  ayrıntılarına 

girilmeyecektir.  Ancak,  mal  mukabili  ödeme  yönteminin  kullanıldığı  özellikli  bir 

uluslararası ticaret enstrümanı olan konsinye satış hakkında aşağıdaki açıklamaların 

yapılması mümkündür.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki, konsinye satış sadece uluslararası ticaretin 

bir  enstrümanı  değildir.  Bu  satış  türü,  ülke  içindeki  satış  akitlerinde  de 

kullanılmaktadır. Nitekim, ülkemiz uygulamasında da sıkça rastlanan konsinye satış 

şekli;  “satış  için  bırakma”,  “tevdi  sözleşmesi”  konsinye  sözleşmesi”  olarak 

adlandırılmıştır.31 Konsinye  satış,  Borçlar  Kanunumuzda  düzenlenen  sözleşmeler 

arasında  bulunmamaktadır.  Bu  ilişkide  genel  olarak,  satış  için  bırakılan  taraf, 

kendisine  bırakılan  emtiayı  belirlenen  süreler  içinde  üçüncü kişilere  satarak,  satış 

bedelini,  yine  daha  önce  belirlenen  komisyonunu  aldıktan  sonra  mal  sahibine 

ödemektir. Mal üçüncü kişiye satılamazsa, ya aynen mal sahibine iade edilecek ya da 

taraflar bu şekilde anlaşmışlarsa malın kararlaştırılan bedelini mal sahibine 

31 İsmail Doğanay, Ticari Alım-Satım Akdi ve Nevileri, Ankara 1993, s. 414. Cevdet Yavuz, Türk 
Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6.Baskı, İstanbul Beta 2002, s.27. Yazar bu satış türünü “satış için 
bırakma sözleşmesi, bir tarafın (satış için bırakan) fiyat tespit ederek bir malı kendi adına ve hesabına 
satması için diğer tarafa (satış için alan) bırakması, diğer tarafın ise (satış için alan) belli bir süre içinde 
bırakılan malı ya iade etme veya fiyatını ödeme borcunu taahhüt etmesidir.” şeklinde tanımlamaktadır.

ödeyecektir. Bırakan taraf ise; bırakılan emtianın zilyedliğini, diğer tarafa geçirmek, 

ayıba ve zapta karşı tekeffül yükümlülüklerini üstlenmektedir. Bu ilişkide satış için 

bırakılan  malın  zilyetliği  satış  yapılana  değin,  bırakan  da  kalmaya  devam 

etmektedir.32
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Uluslararası  ticarette  ise  konsinye  satış,  yukarıda  da  ifade  ettiğimiz  üzere 

kambiyo mevzuatımızda tanımlandığı şekliyle; kesin satışı daha sonra yapılmak üzere 

alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurtdışındaki şube veya temsilciliklerine mal 

gönderilmesidir. Konsinye satışla ilgili diğer hükümler de kambiyo mevzuatımızda 

yer  almaktadır.  Uluslararası  metinlerde  bu  satış  türü  “consignments”  olarak 

anılmaktadır.33

Mal mukabili ödeme yönteminin kullanıldığı konsinye ihracatta, önce mallar 

ithalatçıya gönderilmektedir. Bu satış türünde malları teslim alan alıcı, komisyoncu 

ya  da  ihracatçının  yurtdışındaki  şube  veya  temsilcisine  konsinyatör  adı 

verilmektedir.34 Bu  gönderim,  taraflar  arasındaki  bir  satış  akdinin  ifası  amaçlı 

değildir.  Mallar  konsinyatöre,  bulunduğu  ülkede,  üçüncü  kişilere  satılması  için 

gönderilmektedir.  Dolayısıyla  da,  burada  malların  mülkiyeti  konsinyatöre 

geçmemektedir.  Konsinyatörler,  kendi  ülkelerinde  gerekli  piyasa  araştırmasını 

yapacak ve bu mallara müşteri bularak, malları satacaklardır. Kambiyo mevzuatımıza 

göre malların, fiili ihracından itibaren 1 yıl içinde kesin satışının yapılması35, bu süre 

içinde satış yapılamazsa, malların iadesi gereklidir.36 

Ülkemizden yapılacak konsinye ihracatlarda ise 32 sayılı karara ilişkin olarak 

yayınlanan 91-32-5 sayılı tebliğ37 md 18-b ve 19 hükümlerine göre, ihraç edilen malın 

kesin satışından itibaren 180 gün içinde, ihracat bedelinin yurda getirilerek bir

32 Doğanay, a.g.e, s. 415. Yavuz, a.g.e., s. 28.
33 Kemer,  a.g.e. s. 66. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) İthalat-İhracat Kılavuzu, Ankara 1994, Haz: Ayşegül Hatipoğlu, s. 65.
34 Şanlı-Ekşi, a.g.e., s. 79.
35 İhracat Yönetmeliği md 10.
36 Kemer, a.g.e., s. 66.
37 R.G. 20.6.1991 t., 20907 s.

banka ya  da  özel  finans  kurumuna satılması  zorunlu  bulunduğu gibi;  ihracatçılar, 

ihraç  edilen  malların  kesin  satışını  müteakip;  Satış  fiyatı,  satılan  miktar  ve  satış 

bedelini, Depolama, bakım, fümügasyon, muhafaza ve satış masrafları ile satışa ait 

diğer  masrafları  (ambalaj  malzemesi  bedelleri  dahil),  Varsa  fire  miktarını,  Satış 

komisyonlarının oran ve tutarını gösterir konsiyatörler tarafından düzenlenmiş kesin 

satış faturaları ile döviz alım belgelerini gümrük çıkış beyannamesinde beyan edilen 

123



ihracata aracılık edecek banka veya özel finans kurumlarına ibraz ederek hesaplarını 

kapatmak zorundadırlar.

İhracat  yönetmeliği  hükümlerine  göre  de,  İhracatçılar,  konsinye  olarak 

gönderilen  malların  kesin  satışının  yapılmasını  müteakip  30  (otuz)  gün  içinde 

durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli 

diğer belgeler ile birlikte izni veren ihracatçı birliklerine ve aracı bankaya bildirirler. 

Süresi  içinde  satışı  yapılan  malların  Kambiyo  Mevzuatı'na  göre  bedellerinin, 

satılamaması halinde ise malların Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi 

gerekir (İhracat Yönetmeliği md 10 – R.G., 6 Ocak 1996 t., 22515 s.).

Konsinye  satış  da,  ihracatçı  için  pek  çok  risk  içermektedir.  Zira,  bu  satış 

türünde,  ihracatçının  gönderdiği  malların  satışı  garanti  edilmediği  gibi,  malların 

satışının  yapılacağı  ana  kadar  mala  gelecek  zararlar  ve  bekleme  süresinin  neden 

olacağa  kayıplar  ihracatçıya  ait  olacaktır.  Yine,  malların  satılamayıp  geri 

gönderilmesi, bulunduğu ülkedeki kambiyo mevzuatındaki sınırlamalar ya da iklim 

değişiklikleri  gibi  nedenlerden  ortaya  çıkabilecek  zararlar  ihracatçı  üzerinde 

kalacaktır.  İşte  bu  ve  benzeri  riskler  nedeniyle  de  uygulamada  “müşterek  hesap” 

olarak  adlandırılan yeni  bir  satış  türü  geliştirilmiştir.  Müşterek  hesapta  da  ihracat 

konsinye  olarak  yapılmakta  ancak,  konsinyatör,  ihracatçıya  asgari  bir  satış  fiyatı 

garanti etmektedir. Garanti edilen bu fiyat ile satış fiyatı arasındaki farktan, giderler 

düşüldükten sonra kalan kısmı konsinyatör ile ihracatçı arasında paylaşılmaktadır.38 

38 Hatipoğlu, KOSGEB, a.g.e., s.. 65

Bu ilişkide konsinyatörün yükümlülüğü kendisine gönderilen malları piyasa 

şartlarına göre satarak, satış bedelini ihracatçıya göndermekten ibarettir. Bu noktada 

malların konsinyatöre gönderilmesi ve satışı yapılamayan malların da ihracatçıya geri 

gönderilmesi masrafları ve bu esnada mala gelecek zararlardan konsinyatör sorumlu 

değildir.39 
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2. Bankalarla Kurulan İlişkiler

Mal  mukabili  ödeme  şeklinde,  bankaların  işleme  katılmaları,  malla  ilgili 

vesaikin  alıcıya  teslimi  ve  mal  bedelinin  ödenmesi  aşamalarında  söz  konusu 

olmaktadır.

a. Bankaların vesaiki teslim yükümlülüğü;

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, kural olarak, mal mukabili ödeme şeklinde 

malla  ilgili  vesaikin  bankalar  aracılığı  ile  teslimi  zorunluluğu  bulunmamaktadır. 

Ancak, taraflar, bankaların uluslararası ticaret işlemlerindeki bilgi ve tecrübesinden 

yararlanmak, vesaikin kaybı ya da zarara uğraması gibi riskleri en aza indirmek için 

bankaların profesyonel yardımlarına başvurma gereği hissetmektedirler.  

 

Gerek zorunlu olarak, gerekse tarafların anlaşması ile bankalar aracılığı  ile 

vesaikin teslimi işleminde en temel nokta; bankaların yegane yükümlülüğünün ilgili 

vesaiki  doğru  alıcıya  teslim etmekten  ibaret  olduğudur.  Nitekim,  vesaik  mukabili 

ödeme ile ayrılan nokta da burasıdır. Bankalar, vesaiki teslim ederken mal bedelinin 

tahsilini  talep  etmeyecek  ya  da  mal  bedelinin  ödenmesi  şartını  aramayacaklardır. 

Nitekim,  ihracatçı  da,  vesaiki  alıcıya  ulaştırması  için  bankasına  teslim  ederken, 

“bedelsiz teslim” talimatı verecektir. Oysa, vesaik mukabili ödeme şeklinde, banka, 

vesaikin  temsil  ettiği  mal  bedeli  ödenmeden  ya  da  ödenmesi  taahhüt  edilmeden, 

anılan vesaiki muhataba teslim etmemekle yükümlüdür.

39 Aka, İGEME, a.g.e. s. 16. 
Burada  bankalar,  ithalatçıya  teslim  edilmek  üzere  kendilerine  verilen 

belgelerin temsil ettiği malların nitelik, adet ve kaliteleri ile ya da belgelerin doğruluk 

veya geçerlilikleri ile ilgilenmezler. Bankaların bu ilişkideki edimi kendilerine teslim 

edilen bu belgeleri olduğu gibi mevcut halleri ile alıcısına ulaştırmaktan ibarettir.

Bu ilişkide ihracatçı  ile  bankası  arasındaki  ilişki  Türk hukuku bakımından 

vekalet  akdinin  hükümlerine  tabi  olacaktır.  Yine,  vesaikin  alıcıya  teslimi  için 
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gönderildiği,  alıcının  ülkesindeki  banka  ile  ihracatçının  bankası  arasında  da  bir 

vekalet ilişkisi kurulmuş olmaktadır. Dolayısıyla da bankanın, bu ilişkide tabi olduğu 

sorumluluk da BK.nun 386 vd. hükümleri ile BK.nun 99 ve 100. maddelerine göre 

belirlenecektir. Tekrar ifade etmek gerekirse, vesaikin teslimi ilişkisinde, ithalatçıya 

malları  teslim  edecek  olan  banka,  ihracatçının  bankasının  BK.  md.  100  hükmü 

uyarınca  ifa  yardımcısıdır.  Dolayısı  ile  de,  ihracatçının  bankası,  ibraz  bankasının 

ihracatçıya verdiği zararlar nedeniyle ihracatçıya karşı BK. md. 100 hükmü gereği 

sorumlu  olacaktır.  İbraz  bankası  ile  ithalatçı  arasında  başka  bir  sözleşme  ilişkisi 

kurulmamışsa da,  bu banka ithalatçıya verdiği zararlardan,  asıl  edim yükümünden 

bağımsız borç ilişkisi teorisi uyarınca sorumlu olacaktır.

Bu konulara vesaik mukabili ödeme konusundaki açıklamalarımız esnasında 

ayrıntılı olarak yer verdiğimiz için burada tekrar etmeyeceğiz. 

b. Bankaların mal bedelinin ödenmesi bakımından yükümlülükleri;

Mal mukabili ödeme işleminde bankalar, kural olarak mal bedelinin tahsilini 

takip  etmek  ya  da  sağlamak  zorunda  değildirler.  Bankaların  ödeme  noktasındaki 

yükümlülükleri sadece ithalatçı tarafından, ihracatçıya gönderilen paranın, ihracatçıya 

ulaştırılması  ile  sınırlı  olmaktadır.  Bankalar,  burada  mal  bedelinin  doğru  kişiye 

ödenmesi ile yükümlüdürler.40 Bu ilişkide de bankaların, işlemin taraflarına karşı 

40 Bankaların müşterilerine ait paraları, yetkisiz kişilere ödemelerinden dolayı sorumlulukları 
hakkında Bkz. Yarg. HGK. 15.6.1994 t, E. 1994/11-178, K. 1994/398 sayılı ve Yarg. 11. HD. 
30.1.1997 t., E. 1996/6738, K. 1997/441 sayılı kararları (çevrimiçi) 
www.kazanci.com.tr\KAZANCI\ibb.

sorumlulukları  hakkında  Türk  hukuku  açısından,  BK.  md  99,  100  ve  386  vd. 

hükümleri dikkate alınmalıdır. 

Kabul kredili mal mukabili ödemenin söz konusu olduğu, yani ihracatçının, 

ithalatçısı adına bir poliçe keşide ederek onun kabulünü talep etmesi halinde de, şayet 

bankalar ödeme hususunda ayrı bir taahhütte bulunmamışlarsa, bu poliçe bakımından 

da  bir  yükümlülük  üstlenmeyeceklerdir.  Ancak  burada,  poliçe  ithalatçıya,  banka 
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aracılığı ile gönderilmekte ise, yani poliçenin tahsiline bankalar aracılık edeceklerse, 

taraflar  işlemin  MTO  522  sayılı  broşür  hükümlerine  göre  yapılması  hususunda 

anlaşabileceklerdir.  Daha  önce  de  ifade  ettiğimiz  üzere,  bankalar  bu  tür  aracılık 

hizmetleri  verecekleri  müşterileri  ile yaptıkları  sözleşmelere ya da müşterilerinden 

aldıkları  başvuru  formlarına,  anılan  broşür  hükümlerinin  uygulanacağına  dair 

hükümler  koymak  suretiyle,  bu  hükümleri  bir  sözleşme  hükmü  haline 

getirmektedirler. 

İşte, poliçe tahsilinin MTO 522 sayılı broşür hükümlerine tabi kılındığı bu 

gibi  hallerde,  tarafların  hak  ve  yükümlülükleri  anılan  broşür  hükümlerine  göre 

belirlenecektir.  Anılan  broşürün  md  2-c  hükmünde  bu  husus  “clean  collection” 

olarak; ticari senetler olmadan sadece mali senetlerin (poliçe, bono, çek gibi) tahsili 

şeklinde  tanımlanmıştır.  Bu  ilişkide  aracılık  eden  bankaların  yükümlülüğü  sadece 

poliçenin tahsili ile ilgili ve sınırlıdır. 

Bu durumda da, bankalar, haberleşme aksaklıklarından, mücbir sebeplerden 

kaynaklanan zararlardan sorumlu değildirler. Yine bankaların mal ile ilgili herhangi 

bir  sorumlulukları  olmadığı  gibi,  kendilerine  gönderilen  poliçe  hakkındaki 

sorumlulukları da son derece sınırlıdır. Banka bu poliçedeki imzaların sıhhati, yetkili 

kişilerce atılıp atılmadığı ya da poliçe şartlarının (şekil, vade, meblağ vb.), poliçenin 

tabi  olduğu  hukuka  ve  tarafların  anlaşmalarına  uygun  olup  olmadıkları  ile  de 

ilgilenmeyecektir

Ancak, bankaların, bir güven kurumu olmaları ve ilişkide oldukları herkese 

karşı koruma yükümlülükleri bulunduğundan, müşterilerini, bu poliçenin geçerlilik 

şartlarını taşıması gerektiği, aksi halde ödeme talebinin reddedilebileceği hususunda 

uyarması gereklidir. Yine bankaların, poliçenin tahsil masrafları hususunda da gerekli 

bilgilerin verilmesi ve poliçe bedelinden yapılacak kesintiler ya da ihracatçıdan talep 

edilecek hizmet bedelleri konuları önceden bildirilmelidir.41

c. Bankaların mal bedelinin ödenmesini taahhüt etmeleri;
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Günümüz uluslararası ticaretin büyük meblağları içermesi ve bu ilişkinin asıl 

tarafı  olan  tacirlerin  sürekli  bir  nakit  akışı  sağlamak  ihtiyaçları  nedenleriyle,  bu 

ticaretin  finansmanının  tarafların  kendi  öz  kaynaklarından  sağlanması  mümkün 

olamayabilmektedir. Bu nedenle de, uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteren kişi 

veya firmalar, bu işlemlerinin finansmanını bankaları aracılığı ile bankalarından kredi 

temini  suretiyle  yapmayı  tercih  etmekte  ya  da  buna  zorunlu  olmaktadırlar.  Hatta, 

bazen ticaretin boyutu o kadar artmaktadır ki, finansman sadece bir banka tarafından 

sağlanamamakta  ve  birden  fazla  bankanın  bir  araya  gelerek  kredi  sağladığı 

“sendikasyon kredileri”ne başvurulmak zorunda kalınmaktadır. Bazen de, uluslararası 

ticaretin finansmanına bankalar da dahil edilerek, mal bedelinin ödenmesi sağlam bir 

garantiye bağlanmak istenmektedir.  

Mal mukabili ödeme şeklinde de bankalar, mal bedelinin ödenmesi hususunda 

hiçbir  yükümlülük  altında  olmamalarına  rağmen,  gerek  ihracatçının  mal  bedelini 

tahsil  hususundaki  risklerini  bertaraf etmek, gerekse taraflara  finansman sağlamak 

gayeleri  ile  mal  bedelinin  ödenmesine  katılmakta  ve  bu  hususta  taahhütlerde 

bulunmaktadırlar. 

Bankaların bu ödeme yükümlülükleri ise yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, 

ithalatçının  gönderdiği  poliçeye  aval  vermek  ya  da  mal  bedelinin  ödeneceği 

hususunda bir teminat ya da kontrgaranti mektubu vermek şeklinde olabilmektedir. 

Her iki halde de, ödeme garantisi veren banka ile garanti verilen arasında bir kredi 

41 Haluk Erdemol, Bankalarda Dış ticaret İşlemleri ve Uygulama, Akbank Ekonomi Yayınları, İst. 
1989, s. 77-78

ilişkisi kurulmuş olacak ve bunlar arasındaki ilişkiler, bu kredi ilişkisi ve bunu kuran 

kredi  sözleşmesi  hükümlerine  göre  şekillenecektir.  Burada  bankalar,  müşterilerine 

“genel kredi sözleşmesi” olarak adlandırılan ve bankaların bütün kredi işlemlerine 

dair hükümler içeren çerçeve sözleşmeler imzalatmaktadırlar. 
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Bankalar bu hallerde, mal bedelini ödedikten sonra, kredi verdikleri taraftan 

bu bedeli tahsil etmektedirler.

3. Bankaların Birbirleri İle İlişkileri;

Mal  mukabili  ödeme  işleminde  de,  işleme  katılan  bankalar  arasında  bir 

vekalet ilişkisinin kurulduğunu kabul etmek doğru olacaktır. Buna göre, bankaların 

vesaiki  teslim  yükümlülüğü  bakımından,  ibraz  bankası,  ihracatçının  bankasının 

muhabiri olarak teslim edimini ifa edecektir. 

Mal  bedelinin  ödenmesi  aşamasında  ise,  ihracatçının  bankası,  ithalatçının 

bankasının  muhabiri  konumunda  olacaktır.  Burada,  ithalatçı  mal  bedelini  kendi 

bankası aracılığı ile ihracatçının bankasındaki ihracatçı adına açılmış bulunan hesaba 

havale etmektedir. 

Her iki halde, muhabir bankaların diğer taraflara verdikleri zararlar nedeniyle 

tazminat  ödemek  zorunda  kalan  amir  bankanın,  muhabir  bankaya  rücu  hakkı 

bulunacaktır. 

4. Bankaların özen gösterme yükümlülüğü; 

Son  olarak  şu  hususu  da  tekrar  etmek  gerekir  ki,  Türk  hukuku  açısından 

işleme katılan bankalar; birer güven kurumu olmaları ve basiretli bir tacir gibi hareket 

etme  zorunlulukları  nedeniyle,  yaptıkları  bütün  işlemlerde  azami  özen  ve  dikkati 

göstermek  zorundadırlar.  Bankaların,  işlemin  diğer  tarafları  ile  bir  akdi  ilişkileri 

varsa, sorumlulukları bu akit ve BK. hükümlerine göre belirlenecek; her hangi bir 

akdi  ilişkinin  bulunmaması  halinde  de,  bu  sorumlulukları,  asli  edim yükümünden 

doğan borç ilişkisi teorisi gereğince kabul edilecektir. 

E. İFLASIN ETKİLERİ
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Mal  mukabili  ödeme  şeklinde,  işleme  katılan  bankaların  rolü  sadece 

kendilerine teslim edilen mal bedeli ya da ilgili vesaiki muhatabına teslimden ibaret 

olduğundan, bankaların iflasının bu işleme bir tesiri olmayacaktır. 

İhracatçının iflası halinde ise; vesaik gönderilmeden önce ihracatçı iflas ederse 

vesaik  gönderilemeyerek,  malların  geri  alınması  mümkün  olmalıdır.  Vesaik 

gönderildikten  sonra  ise,  mal  bedeli  artık  iflas  masasının  bir  alacağı  olacağından, 

iflasın ilanından sonra ithalatçı mal bedelini iflas masasına ödemekle yükümlüdür.

 

İthalatçının  iflası  halinde  ise,  vesaik  gönderilmemişse,  ihracatçı  vesaikini 

göndermeyerek  mallarını  geri  alabilir.  Vesaikin  gönderilmesinden  sonra  ise,  artık 

ihracatçı  ithalatçıdan  alacaklı  hale  gelmiştir.  Ancak  alacağını,  iflas  masasına 

kaydettirerek, iflas prosedürü çerçevesinde takip etmelidir.

III. VESAİK VE MAL MUKABİLİ ÖDEME YÖNTEMLERİNİN 

AVANTAJ VE RİSKLERİ
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A. Vesaik Mukabili  Ödemenin Taraflar Açısından Avantajları  ve 

Riskleri
Vesaik mukabili ödeme şeklinin gerek satıcı (amir) gerekse alıcı (muhatap) 

açısından  çeşitli  avantaj  ve  riskleri  bulunmaktadır.  Bunları  sistematik  bir  şekilde 

aşağıdaki gibi saymak mümkündür.

1. Satıcı Açısından Avantajları;

Bu  yöntemin  satıcı  açısından  ilk  avantajı,  yöntemin  basit  ve  diğer  ödeme 

yöntemlerine nazaran ucuz olmasıdır.1 İşlem basittir, zira satıcı malını alıcısına sevk 

ettikten  sonra  ilgili  vesaiki  bankası  aracılığı  ile  alıcısına  göndermekte  ve  parasını 

almaktadır.  Yine  satıcı,  alıcısının  ödeme  yapmadan  ya  da  aralarındaki  sözleşme 

gereği bir ödeme taahhüdü (şahsi bir taahhüt, bir kambiyo taahhüdü ya da bir banka 

garantisi  gibi)  altına  girmeden vesaiki  alamayacağını  bilmekte,  bu  sayede  de  mal 

bedeli kendisine ödenmeden ya da bu ödeme belirli bir garanti altına alınmadan önce 

malların mülkiyetini kaybetmemektedir. Satıcının elde edeceği bu güvence özellikle, 

vesaikin ödeme karşılığı teslim edileceğinin kararlaştırıldığı hallerde ya da ödemenin 

bir banka garantisine bağlandığı hallerde kendisini gösterecektir. Birinci halde satıcı 

parasını peşin almış olacak; ikinci halde ise artık karşısında bir banka olacağından, 

uzak bir ülkedeki alıcı ile muhatap olmaktan kurtularak mal bedelini kolaylıkla tahsil 

edebilecektir. Yine bu yöntemde satıcı, iştira, avans ve kabul kredisi gibi finansman 

imkanlarından  yararlanabilecektir.2 Ödemenin  bir  kambiyo  senedinin  kabul  ya  da 

ödenmesine bağlı tutulması halinde dahi satıcının mal bedelini, anılan senedi iskonto 

ettirerek  tahsil  imkanı  olduğundan,  bu  yöntemin  satıcı  açısından  olumlu  bir  yanı 

olarak sayabiliriz. Ancak bu hal aşağıda ifade edeceğimiz sakıncaları da beraberinde 

getireceğinden, aynı zamanda bir risk olarak da ortaya çıkabilecektir.

1 (çevrimiçi) http://static.highbeam.com/m/managingexports/december012002/
dcpaymenttermsofferintermediatelevelofriskforintlc/  11.9.2005.

  2 Haluk Erdemol, Bankalarda Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulama, Akbank Ekonomi Yay. İstanbul 
   1989s. 78

2. Satıcı Açısından Riskleri3;

Bu yöntemde satıcının ilk önemli riski, malların alıcısı tarafından alınmaktan 

vazgeçilmesidir.  Tezimizin  başında  da  ifade  ettiğimiz  üzere  alıcı,  satıcı  ile 
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aralarındaki  sözleşmeye  riayet  etmeyerek,  gümrüğe  gelen  malları  çekmekten 

vazgeçebilir.  Bu  nedenle  de  ibraz  bankasının  kendisine  yaptığı  bildirime  rağmen, 

bankaya giderek vesaiki teslim almayabilir. Bu nedenle de satıcı, gönderdiği malları 

için ek sigorta yapmak, ek antrepo veya gemi bekleme masrafı (demuraj) yapmak; 

mallarına gönderdiği ülkede ya da başka bir yerde yeni bir alıcı bulmak; malların yeni 

alıcısına iletilmesi ya da geri getirilmesi için ek nakliye masrafları yapmak zorunda 

kalacaktır. Bütün bunlar da elbette yaptığı ticaretten kar elde amacı taşıyan satıcının 

beklemediği zararlara uğramasına yol açabilecektir. Yine satıcı mallarına yeni bir alıcı 

bulsa  bile  bu  kere  malların  piyasa  fiyatının  altına  düşmesi  riskine  de  katlanmak 

zorunda kalacaktır.

Satıcının bir diğer riski de özellikle vesaikin herhangi bir banka garantisine 

(aval,  teminat  mektubu  gibi)  bağlanmadan  sadece  alıcının  taahhütlerine  istinaden 

teslimi  halinde,  alıcının  ödeme  yapmaktan  imtina  etmesidir.  Özellikle  vesaikin 

alıcının bir şahsi taahhüdüne istinaden ya da bir poliçe kabulüne (kabul kredili-vesaik 

mukabili ödeme) bağlanması halinde alıcı taahhüt ettiği tarihte ya da poliçenin vadesi 

geldiğinde mal bedelini ödemezse satıcı mallarının mülkiyetini kaybetmiş ama mal 

bedelini  alamamış olacaktır.  Bu nedenle de, bu kere başka bir ülkedeki alacağının 

tahsili  için  hukuki  yollara  başvurmak  zorunda  kalacak  ve  yeni  masraflarla 

karşılaşacaktır.

Malların  gönderildiği  ülkenin kambiyo mevzuatının değişmesi  de bir  başka 

risktir. Zira bu nedenle satıcı mal bedelini öngördüğü tarihten daha geç alabilecek ya 

da hiç alamayabilecektir.  

3  Bu  bölüm  için  bkz.  Garanti  Eğitim  Merkezi  Yayınları,  Yay.  No.62  s.  80  ve  (çevrimiçi) 
http://www.ubs.com/1/e/ubs_ch/bb_ch/finance/trade_exportfinance/documentar_inkasso/grundsaetzlic
hes.html 11.9.2005

Yine  alıcının  mali  güçlük  içine  düşmesi  de  satıcının  bir  riskidir.  Zira  bu 

nedenle alıcının mal bedelini ödemesi mümkün olamayacaktır. Bu riskin bir başka 

görünümü ise alıcının kötüniyetle hareket ederek mal bedelini ödemekten kaçınması 

ve bu yolla satıcıyı, malları daha düşük bedelle satmaya zorlayabilmesidir. 

Satıcının bu risklerini azaltabilmesi için uygulamada önerilen bazı önlemleri ise şu 

şekilde ifade edebiliriz. 
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“İthalatçı ve ülkesi konusunda sürekli olarak sağlıklı ve taze bilgilere sahip olmak. Eğer o 

ithalatçıya ilk kez mal satılacaksa çeşitli kaynaklardan (daha önceden ona mal satan diğer 

ihracatçılar vb.) bilgi toplamaya çalışılmalıdır. 

• Mallarını, varış limandaki antrepoyu da kapsayacak biçimde sigorta ettirmek, 

 

• Dış ticaret işlemine başlamadan önce ithalatçıdan bir miktar nakit sağlamak veya malın 

bir  bölümünü (bu olası  zararları  karşılayacak büyüklükte  olmalıdır)  peşin olarak almak 

yapılması gereken işlemdir.”4 

3. Alıcı Açısından Avantajları;

Vesaik mukabili ödeme yöntemi genel olarak satıcıya oranla, alıcı açısından 

daha  avantajlı  bir  yöntemdir.  Zira,  öncelikle  mal  bedelini  ödediği  anda  mallara 

sahip olma imkanı vardır. Zira bedeli ödeyerek vesaiki teslim alabilecek bu sayede 

mallarını gümrükten çekebilecektir. Yine bu yöntemde alıcı bazı hallerde gümrüğe 

gelen malları  önceden kontrol  imkanına da sahip olacağından,  malların  istenilen 

vasıfta  olmadığını  önceden  belirleme  ve  buna  göre  hareket  edebilme  imkanına 

sahiptir.  Vesaikin  ödeme  karşılığı  tesliminin  şart  olmadığı  hallerde  mala,  peşin 

ödeme yapmadan da sahip olabilecektir. Bu da alıcıya ödemeyi daha geç bir tarihte 

yaparak da mallara sahip olma imkanı sağlayacaktır. Bu durum vesaikin bir poliçe 

kabulü ya da alıcı taahhüdü karşılığı teslimi halinde görülecektir. Yine bu yöntem 

alıcı  açısından  akreditif  açmasına  nazaran  daha  kolay  ve  ucuz  bir  yöntemdir. 

Uluslararası  ticarette  bir  başka  ödeme yöntemi  olan  akreditifte,  vesaik  mukabili 

ödeme yönteminin tersine işlemi başlatan, bir başka anlatımla işlemin amiri 

4 Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, İhracatta Ödeme Şekilleri, Haz.: Arif 

Şahin,  (İGEME),Mart  2002  s.  19  (çevrimiçi)  www.igeme.org.tr/TUR/pratik/odeme.pdf,  Ağustos 

2005 

konumunda olan taraf satıcı değil, alıcıdır. Alıcı önce kendi bankasına müracaatla 

bir  akreditif  hesabı  açtıracak ve mal  bedelini  bu hesaba  yatırdıktan sonra malın 

gönderilmesi işlemleri başlayacaktır. Halbuki vesaik mukabili ödeme yönteminde, 

alıcı  sadece  vesaikin  kendisine  gönderilmesini  bekleyecek,  vesaikin  geldiği 

bildirilince ibraz bankasına giderek mal bedelini ödeyerek ya da diğer bir yöntemle 
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vesaiki teslim alıp malını çekecektir. Dolayısı ile bu yöntem alıcı açısından daha 

kolay ve daha ucuz bir yöntemdir. 

4. Alıcı Açısından Riskleri; 

Bu yöntemde alıcının riski,  vesaik bedelini ödemeden ya da vadeli poliçeyi 

kabul etmeden malları göremeyecek olmasıdır.  Zira alıcı malların siparişe uygun 

yüklenip  yüklenmediğini  bilemeyecek  ve  vesaiki  almadan  da  bunu  kontrol 

edemeyecektir. Mallar sözleşmede yer alan nitelikleri haiz olmayabilir. Böyle bir 

durumda  örneğin  alıcı  vadeli  bir  poliçe  kabulü  karşılığı  vesaiki  teslim  almışsa, 

malların  istenilen  niteliklerde  olmaması  gerekçesiyle  poliçeyi  vadesinde 

ödemediğinde,  bir  protesto  ile  karşı  karşıya  kalacak  ve  ticari  itibarı 

zedelenebilecektir. 

Söz  konusu  bildirimi  alınca  gönderi  bankası  belgelerin  bundan  sonra  tabi 

tutulacağı  işlem  hakkında  gerekli  talimatı  vermelidir.  Söz  konusu  talimat  ibraz 

bankasının ödememe ve/veya kabul etmeme bildiriminden sonraki 60 gün içinde bu 

bankaca  alınmadığı  takdirde  belgeler  ibraz  bankasının  herhangi  bir  sorumluluğu 

olmaksızın tahsil talimatının alındığı bankaya iade edilebilir (ICC 522-Md.26-c-iii).

B. Mal  Mukabili  Ödemenin  Taraflar  Açısından  Avantajları  ve 

Riskleri

1. Satıcı açısından avantajları;

Mal  mukabili  ödeme  yönteminin  satıcı  açısından  en  önemli  avantajı,  bu 

işlemin diğer ödeme yöntemlerine nazaran daha basit  ve ucuz olmasıdır.  Bunun 

nedeni ise, kural olarak işleme bankaların katılmak zorunda olmamalarıdır. Satıcı, 

mallarını sevk ettikten sonra, mala ilişkin vesaiki nakliyecisi aracılığı ile ya da posta 

yolu ile alıcısına gönderebilecek; alıcı da vadesinde mal bedelini ödeyecektir. Bu da 

işlemin basitliğini sağlamaktadır. Aynı zamanda bu sayede, bankalara vesaik teslimi 

hususunda bir ödeme yapmayarak, işlem maliyetini düşürebilmektedir. 
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İşleme  bankaların  katılmasının  zorunlu  olması  veya  tarafların  bu  hususta 

anlaşmaları halinde de, mal mukabili ödeme şekli diğer yöntemlere nazaran, daha 

kolay ve daha az maliyetlidir. Bunun nedeni ise, bu işlemde bankaların işlemdeki 

rollerinin çok sınırlı olması ve bu nedenle de diğer ödeme yöntemlerine nazaran 

daha düşük hizmet bedelleri (masraf, komisyon vb.) talep etmeleridir.

2. Satıcı Açısından Riskleri;

Yukarıdaki avantajlarına rağmen, mal mukabili ödeme şekli satıcı açısından en 

riskli yöntemdir. Zira; satıcının gönderdiği mallarının bedelini alamaması ihtimali, 

diğer ödeme yöntemlerine nazaran çok daha fazladır. Özellikle işleme bankaların 

katılmadıkları hallerde; ortada bir banka garantisi de olmayacağından, ihracatçının 

mal  bedelini  talep  hususunda  elindeki  yegane  imkan,  ithalatçısı  ile  yaptığı 

sözleşmeye dayanarak alacak talep etmek olacaktır. Özellikle, yabancı bir ülkede, 

tanımadığı  bir  hukuk  sisteminde  borçlusunu  takip  ederek,  alacağını  talep  ve 

tahsilin  zorluğu  da  düşünüldüğünde,  bu  ödeme  şeklinin  ihracatçı  için  riskleri 

anlaşılmaktadır.

Bunun  yanında,  alıcının  malların  kalitesiz  veya  hatalı  olduğu  yolundaki 

iddiaları  ile  karşılaşılabilir  ve  bu  da  satıcının  uluslararası  piyasalardaki 

güvenilirliğini ve kredibilitesini azaltır. 

“Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok ihracatçı, bu ödeme şeklini yeterince 

tanımadan  ve  işin  başında  gerekli  önlemleri  almadan  ihracat  yapmaları  yüzünden 

zamanında  para  alamamak,  hiç  almamak,  ithalatçı  ‘malda  hata  var’  dedi  diye 

reklamasyona uğramak gibi olumsuz durumlarla karşılaşmışlar ve hatta bu yüzden iflas 

edenler olmuştur.” 5

5 Osman Kemer, “Dış Ticarette Ödeme/Tahsil Şekilleri” Dış Ticaret Eğitimi, Derleyen:Emine 
   Koban, 2. Baskı, İstanbul, Alfa, 2003   s. 68

Mal  mukabili  ödeme  şeklinde,  satıcının  bir  diğer  riski  de,  işlemin 

finansmanının  kendi  üzerinde  olmasıdır.  Bu işlemde mal  bedeli,  malların  alıcı 

tarafından gümrükten çekilmesinden sonra ödeneceğinden, ihracatçının gönderdiği 

mallarının bedelini hemen almamaya mali açıdan katlanması gerekecektir.6
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Yine  konsinye  satışlar  bakımından,  alıcı  ülkedeki  pazar  şartları,  kambiyo 

kısıtlamaları ya da diğer çevresel şartlar nedeniyle, malların önceden öngörülen 

fiyatlarlarla  satılamaması  ya  da  hiç  pazarlanamadan  geri  gönderilmek  zorunda 

kalınması ya da bozulma, çürüme gibi nedenlerle pazarlanma imkanlarının ortadan 

kalkması da satıcının riskleri arasındadır.7

3. Alıcı açısından avantajları;

Mal mukabili ödeme şekli, niteliği itibariyle alıcılar için en az riskli; en 

avantajlı ödeme yöntemidir. Zira, bu yöntemde alıcı,  henüz bedelini ödemediği 

malları gümrükte kontrol etme, bunları bedellerini ödemeden gümrükten çekme 

ve bu sayede dilediği gibi tasarruf etme imkanına sahip olmaktadır.

Alıcı; mallar gümrüğe geldiğinde bunları kontrol ederek, satıcı ile aralarındaki

anlaşmaya uygun niteliklere sahip olup olmadıklarını görebilecek ve şayet malları 

beğenmezse,  gümrükten  çekmeyebilecektir.  Henüz  mal  bedelini  de  ödememiş 

olduğu  için,  herhangi  bir  kaybı  da  olmayacaktır.  Bunun  gibi,  alıcı,  malları 

gümrükten çekse bile, mal bedelinin ödememe ve malları geri gönderme imkanına 

da sahiptir.  

Dolayısı ile, alıcının bir diğer önemli avantajı da, mal bedelini hemen ödemek 

zorunda olmamasıdır. Alıcı, malları gümrükten çekip, bunları dilediği gibi 

6 Murat Canıtez-Ömer Fettahlıoğlu, “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Factoring Forfaiting”, Dış 
Ticaret:İşlemler ve Uygulamalar, Editörler: Çetin Bedestenci, Murat Canıtez, 3. Baskı, Ankara, 
Gazi  Kitabevi,  2004,  s.  100.  Küçük ve  Orta  Ölçekli  Sanayi  Geliştirme ve  Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB), İthalat-İhracat Kılavuzu, Haz.: Ayşe Hatipoğlu, Ankara 1994, s. 64.
7 Uluslararası Ticarette Bankalararası Ödeme Yöntemleri, Garanti Bankası Eğitim Yayınları, 
Yay. No. 62, s. 33. 

kullanabilecek,  örneğin satıp  parasını peşin alabilecek,  ancak satıcıya yapacağı 

ödeme hususunda zamana sahip olacaktır. Ödeme, taraflarca belirlenecek ileri bir 

tarihte peşin yapılabileceği gibi, belirli taksitler halinde de yapılabilecektir. Yine 

konsinye  satışlar  bakımından,  alıcı,  mal  bedelini,  bunları  satıp  parasını  tahsil 
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ettikten  sonra  ödemektedir.  Burada  alıcı,  satıcıdan  bir  tür  kredi  kullanmış 

olmaktadır.8  

4. Alıcı açısından riskler;

Buraya kadar  ki  açıklamalarımız ışığında mal  mukabili  ödeme yönteminde, 

alıcı için mal ve mal bedeli bakımından herhangi bir riskin söz konusu olmadığını 

söyleyebiliriz. Alıcı, kendi adına gelen malları gümrükte kontrol edip beğenirse 

çekmekte,  mal bedelini belirli bir zaman içinde ödeme imkanına sahip olmakta ve 

bu arada bedelini ödemeden malların mülkiyetini de kazanmış olduğundan, bunları 

dilediği gibi kullanarak nakit finansman da sağlayabilmektedir.

Ancak, alıcının gümrükten çektiği malların bedelini zamanında ya da hiç 

ödememesi  halinde,  uluslararası  piyasalardaki  ticari  itibar  ve  güvenilirliğini 

kaybedeceği de açıktır. Aynı piyasada sürekli iş yapmak isteyen alıcılar açısından, 

bu tür bir itibar kaybının aynı zamanda kazanç kaybı da olacağı düşünüldüğünde, 

alıcının mal bedelini  ödememesinin onun açısından bu tür bir  risk oluşturacağı 

söylenebilir.  

      8 Kemer, a.g.e., s. 68.

SONUÇ
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Vesaik  mukabili  ve  mal  mukabili  ödeme  şekilleri  günümüz  uluslararası  ticaret 

aktörleri  tarafından  tercih  edilen  yöntemlerdendir;  zira,  diğer  ödeme  şekillerine 

nazaran daha basit, kolay ve daha az masraflıdır. 

Bu ödeme şekillerinden mal mukabili ödeme ise, vesaik mukabili ödemeye nazaran 

daha da kolay ve ucuzdur. Çünkü, mal mukabili ödeme şeklinde, işleme bankaların 

katılmamaları  mümkündür;  bankalar  buna katılsalar  dahi,  işlemdeki  fonksiyonları 

daha sınırlı olduğundan, daha az masraf, komisyon ya da ücret talep etmektedirler.

Bu yöntemlerin anılan kolaylık ve ucuzluklarına rağmen her iki yöntemde, özellikle 

ihracatçılar için çok ciddi riskler içermektedir. Bu yöntemlerde ihracatçı; ithalatçının 

gümrüğe gelen malları almak istememesi, aldığı malların bedelini zamanında ya da 

hiç ödememesi, aldığı malların iyi kalite olmadığı, hasarlı olduğu vb. kötü reklamını 

yapması,  ithalatçı  ülkedeki  kambiyo sınırlamaları  ya  da  ekonomik olumsuzluklar 

nedeniyle  mal  bedelinin  zamanında  ya  da  hiç  ödenmemesi,  mallarını  geri  almak 

zorunda  kalması  nedeniyle  fazladan  masraflara  katlanmak  zorunda  olması  vb. 

olumsuzluklarla her zaman karşılaşabilecektir.

İhracatçının mal bedelini alamama riski, mal mukabili ihracat yönteminde diğerine 

nazaran  daha  da  fazladır.  Zira,  vesaik  mukabili  ödeme  şeklinde  ihracatçı  hiç 

olmazsa,  malı  temsil  eden  vesaikini  elinde  tutma  imkanına  sahiptir.  Mal  bedeli 

ödemede ise, bedel, mallar çekildikten sonra ödeneceğinden, ihracatçının bu olanağı 

da olamayacaktır.

Bu ödeme şekillerinin anılan riskleri nedeniyle, bu yöntemler özellikle birbirlerini 

uzun zamandır  tanıyan ve birlikte  iş  yapan,  birbirlerinin ödeme gücüne ve ticari 

ahlakına  güvenen  tacirler  arasında  uygulanmalıdır.  Yine,  özellikle  ihracatçının, 

malını göndereceği ülkenin kambiyo mevzuatını ve ekonomik ve sosyal koşullarını 

araştırması da kendisi açısından yararlı olacaktır. 

Ancak, özellikle ekonomik bakımdan zayıf, piyasaya yeni girmiş ve pazarlık gücü 

olmayan  ihracatçılara  bu  yöntemlerin  kabul  ettirilmesine  çalışıldığı  da  ifade 

edilmektedir.
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Yine bu ödeme şekillerinin risklerini en aza indirmek amacıyla ihracatçı, mal bedeli 

için bir garanti sağlamak amacıyla muhatabından bir kambiyo senedi alma ya da mal 

bedelinin ödenmesini bir bankanın garantisine bağlamak istemektedir. Bunun için de 

muhataba bir poliçe keşide ederek onun kabulünü alma, anılan poliçeye muhatabın 

bankasının da avalini talep etme ya da bankaların mal bedelini garanti ettikleri bir 

teminat  ya  da  kontrgaranti  mektubu  vermelerini  isteme  yöntemlerine 

başvurmaktadır.

Her iki  ödeme şekli  açısından da,  bankaların aracılığına başvurulması her zaman 

zorunlu  olmayabilecekse  de,  uluslararası  ticaret  uygulamasında  her  iki  ödeme 

şeklinde  de  gerek  ödeme,  gerekse  vesaikin  muhatabına  ulaştırılması  aşamasında 

bankalardan yararlanılmaktadır. Bunun da en önemli nedeni, bankaların, bu alanda 

profesyonel hizmet veren, anılan işlemlerle ilgili özel birimler oluşturarak ve işlemin 

yapısı  ve  niteliğini  bilen  personel  istihdam ederek,  işlemi  en  çabuk,  sağlıklı  ve 

güvenli bir şekilde yapacağına olan inanç ve güvendir. 

Ayrıca, kambiyo mevzuatımız bazı malların ihracat bedellerinin bankalar tarafından 

garanti  edilmedikçe  ihraç  edilemeyeceğine  ve  ithalat  bedellerinin  da  bankalar 

aracılığı  ile  getirilmesini  zorunlu  kıldığından,  bu  ödeme  şekillerinde  bankaların 

aracılığına başvurmak gerekmektedir.

Ancak, işlemin tarafları,  işleme dahil olacak bankaları seçerken, basiretli  bir tacir 

gibi  hareket  etme  sorumluluklarının  bir  gereği  olarak,  gerçekten  de  hem 

organizasyon  hem  de  tecrübe  açısından  nitelikli  bankalarla  çalışmayı  tercih 

etmelidirler.  Zira,  bankaların  bu  işlemlere  aracılık  etmeleri  halinde,  hemen  her 

zaman müşterileri ile yaptıkları sözleşmelere, bu işleme ait hususlarda uluslararası 

kuralların  (MTO  522  sayılı  broşür)  tatbik  olunacağına  dair  hükümler 

dercetmektedirler.

Anılan  hükümler  ise,  bankaların  bu  işlemdeki  sorumluluklarını  son  derece 

sınırlandırmaktadır. Bu nedenle de, yüksek meblağlı ticari ilişkilere girerek önemli 

oranda mal veya sermayelerini bankalar aracılığı ile muhataplarına gönderen taraflar, 

bu işlerde tecrübesi olmayan ya da yeterli personel ve teşkilata sahip bulunmayan 
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bankalarla  çalışmaları  halinde  ortaya  çıkacak  gecikme  ya  da  hatalar  nedeniyle 

telafisi çok zor zararlara duçar olabileceklerdir. 

İşlemin, uluslararası niteliği gereği de, hukuken haklı bulunan tarafların, bu haklarını 

bir başka ülkede aramak zorunda olmalarının getireceği zorluk ve fazladan masraf da 

dikkate  alınarak,  mümkün olduğunca bu yola  başvurulmaya ihtiyaç duyulmaması 

sağlanmaya çalışılmalıdır.

Yukarıda  anılan  MTO  522  sayılı  broşür  hükümleri,  uluslararası  ticari  ilişkilerde 

tahsile ilişkin yeknesak kuralları  içeren ve Milletlerarası  Ticaret  Odası  tarafından 

bira  araya  getirilen  kurallardan  oluşan  bir  yayındır.  Anılan  broşür  hükümleri; 

taraflarca  uygulanmaları  kabul  edilmez  ya  da  ilgili  hukuk  düzenlerinin  emredici 

kurallarına  aykırı  bulunurlarsa  uygulanamayacak  olmaları,  işlemin  tarafları 

arasındaki  bir  sözleşmenin  şartı  olarak  düzenlenmeleri,  anılan  sözleşmenin 

kurulmasından önce, tahsile ilişkin olarak önceden hazırlanmış ve benzer her ilişkiye 

uygulanabilir  olmaları,  taraflardan  birince  ve  sözleşmeye dahil  edilmek amacıyla 

karşı tarafa teklif edilmeleri özelliklerinin nazara alınarak tahsil hususundaki genel 

işlem şartları olarak kabul edilmeleri gerektiği düşüncesindeyiz.

Bu  nedenle  de,  taraflarca  uygulanmaları  yönünde  açık  ya  da  örtülü  bir  kabul 

bulunmayan hallerde,  bu kuralların  taraflar  arasındaki  işleme uygulanması  ve bir 

ihtilaf  vukuunda  mahkemelerce  resen  nazara  alınmaları  mümkün  olamayacaktır. 

Aynı  şekilde,  bu  kurallar,  uluslararası  ticaret  hakemlerince  de  doğrudan 

uygulanabilecek bir hukuk normu niteliğini haiz değildirler. 

Ancak,  anılan broşür  hükümlerinin uluslararası  ticaret  alanında  bir  teamül haline 

gelmiş kuralları açısından durum biraz daha farklı olacaktır. Bu tür kuralların milli 

mevzuatları  izin  verdiği  ölçüde  milli  mahkemeler  tarafından  ve  ihtilafa  bakacak 

hakemler tarafından uygulanmaları mümkün olacaktır. Ancak, bu uygulama, anılan 

broşür  hükümlerinin,  genel  işlem  şartı  olma  niteliğini  ortadan  kaldırmayacaktır. 

Anılan kurallar, broşürün, uyuşmazlığa doğrudan uygulanabilecek bir hukuk normu 

olması nedeniyle değil,  uluslararası  ticaret  alanında yerleşmiş bir teamül olmaları 

nedeniyle uygulanabileceklerdir.
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MTO  522  sayılı  broşürde  yer  alan  ve  bankaların  sorumluluklarını  sınırlayan 

hükümlerin, hukukumuzun bu konudaki emredici kuralları, özellikle de BK. md 99/2 

ve 100/3 hükümleri karşısındaki durumu ise şu şekilde özetlenebilir: 

Öncelikle  işleme  katılan  bankalar;  tabi  oldukları  mevzuat  hükümleri  gereğince, 

Bankacılık  Düzenleme  ve  Denetleme  Kurulu’ndan  alınacak  özel  bir  izinle 

kurulabilecek  ve  yine  bu  Kurul  tarafından  verilecek  bir  izinle  faaliyete 

geçebileceklerinden,  faaliyetleri  süresince  de  gerek  kamu otoriteleri  gerekse  özel 

denetim firmalarının sürekli denetimleri altında bulunduklarından ve müşterileri ya 

da akitleri nazarında faaliyet konularıyla ilgili işlerde teşkilat, personel kalitesi, bilgi 

ve tecrübe bakımlarından en yüksek standartlara sahip oldukları yolunda bir inanç 

mevcut olduğundan doktrin ve yargı kararlarında sürekli vurgulandığı üzere “birer 

güven kurumudurlar”. Bu nitelikleri gereğince de, “hükümet imtiyazı ile verilen bir 

işi  yapıyor  olduklarının”  kabulü  ile  BK.  md  99/2  ve  100/3’te  anılan  kurumlar 

arasında sayılmaktadırlar.  

Şu halde, MTO 522 sayılı broşürün uygulanmasının söz konusu olduğu durumlarda, 

bankaların sorumluluğunu sınırlayan hükümlerin yukarıda anılan BK. hükümlerine 

göre değerlendirilmesi gerekecektir. Buna göre; bankaların, işlemin diğer tarafları ile 

olan ilişkilerinde, kendi hafif kusurlarından dahi sorumlu olmayacakları yönündeki 

sözleşme  hükümleri  BK.  md  99/2  hükmü  gereği  geçersiz  sayılacaktır.  Burada, 

bankanın  organ  sıfatını  haiz  birim ve  çalışanları  ile  bankayı  imzaları  ile  temsile 

yetkili  bulunan,  müşterileri  karşısında  banka  namına  hareket  eden  ve  müşterileri 

nezdinde  bankayı  temsil  eden  müdür  ya  da  diğer  imza  yetkililerinin  işlem  ve 

eylemleri  bizzat  bankanın  yaptığı  işlem  ve  eylemler  olarak  değerlendirilmeli  ve 

bunların kusurlu eylemlerinden dolayı bankanın sorumlu olmayacağına dair bütün 

kayıtlar  geçersiz  sayılmalıdır.  Bunlar  dışında  kalan  personel  ise  ifa  yardımcısı 

sayılmalı  ve  BK.  md  100/3  gereğince  bunların  hafif  kusurlarından  sorumlu 

olunmayacağında dair sözleşme hükümleri geçerli kabul edilmelidir.

Ancak, hemen ifade etmek gerekir ki, BK. md 100/3 hükmünden yaralanarak, ifa 

yardımcılarının  hafif  kusurlarında  sorumlu  olunmayacağına  dair  sözleşme 
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hükümlerinin geçerli oldukları iddiasını ileri sürebilmek için, ilgili bankanın bu işle 

ilgili organizasyonunu ve uygulamasını eksiksiz ve kusursuz bir şekilde oluşturmuş, 

işin gerektirdiği her türlü nitelik, bilgi ve tecrübeye sahip personeli istihdam etmiş ve 

gerek  organizasyonu  gerekse  personeli  için  gerekli  iç  denetim  ve  kontrol 

mekanizmasını eksiksiz bir şekilde tesis etmiş olması gerekmektedir. Bütün bunları 

gerçekleştirmeden, iyi işlemeyen bir organizasyona, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip 

personele ve bunları denetleyecek bir iç kontrole sahip bulunmayan bir bankanın, ifa 

yardımcılarının  hafif  kusurundan  sorumlu  olmayacağını  iddia  etmesi  mümkün 

olamayacaktır.  Zira,  müşterileri  nezdinde  bir  güven  kurumu olan,  kendisine  çok 

yüksek  meblağlı  işlerin  yapılması  emanet  edilen  bir  bankanın,  işin  gerektirdiği 

nitelikte  bir  organizasyon ve  personel  istihdam etmemesi  nedeniyle,  müşterisinin 

uğrayacağı  zararlardan  BK.  md  100/3  gereğince  sorumlu  olmayacağının  kabulü, 

anılan  hükmün  konuluş  amacına  ve  hakkaniyete  uygun  olmayacaktır.  Aksi  hal, 

bankaların ekonomik üstünlükleri ve hakimiyetlerine dayanarak müşterilerine kabul 

ettirecekleri  hükümlere  istinaden  bütün  işlemlerini  ifa  yardımcıları  aracılığı  ile 

yaparak, sorumluluktan kurtulmaları sonucunu doğurabilecektir.

Bankanın,  bu  işlemlerini,  yurtdışındaki  muhabir  bankaların  yardımı  aracılığıyla 

yapmaları durumunda ise muhabir bankalar, amir bankanın BK. md 100 anlamında 

ifa yardımcısı sayılacak ve bankalar ifa yardımcılarının ancak hafif kusurlarından 

dolayı  sorumlu  olmayacaklarını  sözleşmelerine  hukuken  geçerli  bir  şekilde  dahil 

edebileceklerdir. 

İşleme katılan bütün bankalar, işlemin diğer taraflarına karşı azami dikkat ve özeni 

göstermek ve bütün işlemlerinde doğruluk ve dürüstlük kurallarına uygun hareket 

etmek,  ilişkide bulundukları  bütün tarafların,  işlem esnasında herhangi  bir  zarara 

uğramamalarını  temin için  azami gayreti  göstermek zorundadırlar.  Bu zorunluluk 

hukukumuz bakımından MK. md 2  hükmünün bir  gereği  olduğu gibi  MTO 522 

sayılı broşür hükümlerinde de ifade edilmiştir. 

Taraflar ile doğrudan bir akdi ilişkisi bulunmaksızın işleme katılan bankalar da, akdi 

ilişkisi olmayan taraflara karşı asli edim yükümünden bağımsız borç ilişkisi teorisi 

gereğince,  koruma  yükümünün  bir  sonucu  olarak  sorumlu  tutulabilecektir. 
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Bankaların  bu  sorumluluğu  BK.  md  96  vd.  hükümlerinde  anılan  akdi  bir 

sorumluluktur ve sonuçları akdi sorumluluk hükümlerine tabidir.
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