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ÖZET 

Tezli Yüksek Lisans Tezi 

Vesikalı Kredilerde (Belgeli Akreditifte Hile Kuralı) 

Gönenç DEMİR 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimleri Enstitüsü 
Özel Hukuk Anabilim Dalı 

 
 Vesikalı krediler ( belgeli akreditifler), uluslararası ticarette sıklıkla 
kullanılan bir ödeme aracıdır. Akreditif ilişkisinin tarihsel ve hukuki bir geçmişe 
sahip olmasına rağmen, günümüzde halen belli bazı ciddi sorunlar ile 
karşılaşılmaktadır. Bu sorunların en önemlisi ve akreditif ilişkisinin tarafları 
bakımından en zararlısı yabancı doktrinlerde “hile kuralı ” veya “hile istisnası” 
olarak adlandırılan tarafların birbirlerini aldatmaya, haksız kazanç elde etmeye 
yönelik fiilleridir. 
 
 Vesikalı krediler, Avrupa Birliğine üye ülkeler için özellikle Milletlerarası 
Ticaret Odası Bankacılık Komisyonun 400, 500 ve 600 sayılı broşürleri ile 
şekillenmektedir. Bu düzenlemeler hukuki bir temle dayanmamakla birlikte 
akreditif ilişkisinin işleyişi bakımından akreditif ilişkisinin taraflarına yol 
göstericidir. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Bağımsız Garantiler ve Teminat 
Akreditiflerine ilişkin A/RES/50/48 sayılı 11 Kasım 1995 tarihinde ki 87. olağan 
toplantısında imzalanan konvansiyon ile hukuki düzenlemeler oluşturulmuş ve bu 
konvansiyonda hile kuralına yer verilmiştir. Hile kuralına yer veren ve en ayrıntılı 
düzenlemeyi yapmış olan Amerika Birleşik Devletleri ise, Amerikan Birleşik 
Ticaret Kanunu’nun 5. bölümünü vesikalı kredilere ayırmıştır. 
 
 Tezimizde vesikalı kredilere ilişkin bu üç temel mevzuat dikkate alınarak, 
uygulamada sıklıkla görülen hukukumuzda “hakkın kötüye kullanılması” halleri 
olarak ta adlandırılan “hile kuralını” Türk Hukuku ile karşılaştırmalı olarak 
incelemiştir. Buna göre vesikalı kredilerin; işleyişi, hukuki niteliği, hile, hile kuralı, 
hile halleri, hile yapan tarafın kimliği, sorumluluk, muafiyet, ve hile kuralına karşı 
alınabilecek ihtiyati tedbirler tezimizde ayrıntılı bir şekilde inceleme alanı 
bulmuştur.          

 

Anahtar Kelimeler: 1) Belgeli Akreditif, 2)Vesikalı Kredi, 3)Hile Kuralı,       

4)Muafiyet,  5) Mahkemelerin Müdahalesi 
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ABSTRACT 
Master Programme on Law 

The Fraud Rule in the Law of Letters of Credit 
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 Letter of Credit is one of the widely used international payment instrument. 
Although the letter of credit is essentially an international instrument with an age-
old pedigree, number of problems stil exist. The most crucial problem for the 
contractor side of letter of credit is the fraud rule or the fraud exception.  
 
 
 ICC rules are the main guide for the European Union. These rules, UCP 
400, UCP 500 and UCP 600, doesn’t lean upon law but guides the sides of letter of 
credits.   Nevertheless UNCITRAL Convention formed a law framework and 
defined fraud rule. The United States of America has the world’s largest laws and 
obligations about the fraud rule and devoted fifth section of the country’s 
commercial law to the documentary credits. 
       
 

Current study took these three frameworks in to consideration and compare 
the fraud rule explanations of these frameworks with the definition of fraud rule in 
Turkish Law which is also named as a “bad fade”. Documentary credits, rules, 
exceptions, sides, responsibilities and all related issues are investigated in the thesis.  
  
  
 
 
 

 Keywords:      1) Letters of Credit, 2) Documentary Credits,  3) Fraud                              

     4) Fraud Rule          5) Immunity of Fraud Rule  
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§ GİRİŞ 

Güvenmek, insanın yaşam mücadelesinde en çok ihtiyaç duyduğu 

kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan, sosyal bir varlık olmasının 

doğal bir sonucu olarak kurduğu tüm ilişkilerinde güvenme ve güvenilme ihtiyacını 

aramaktadır. Bu temel ihtiyaç insanın yaşamının her anında kendini göstermektedir. 

Konumuz itibariyle inceldiğimiz akreditifler bu güven eksikliğinin sonucunda ortaya 

çıkmış ve belirli ölçüde başarıya ulaşmış bir uluslararası ödeme yöntemidir. 

Dolayısıyla akreditifler, uluslararası ticari akitlerden doğan borç münasebetlerinde, 

para borcunun ifasına hizmet etmektedir. 

Akreditifin bu güven sağlama amacı zamanla zarar görmüştür. Başta akreditif 

lehtarı olmak üzere zaman zaman akreditif amirinin ve diğer üçüncü kişilerin 

kötüniyetli tutumları, bankalar başta olmak üzere akreditif ilişkisinde yer alan 

herkese zarar vermiştir. Elbette bu hususular karşısında Amerika Birleşik Devletleri 

gibi gelişmiş ülkeler yasal önlemlerini almışlardır. Yapılan tüm bu yasal 

düzenlemeler, tarafların birbirlerini aldatmalarına engel olamamaktadır. Ancak dış 

ticaret işlemlerinin yoğun olduğu bu ülkelerde belirli bir içtihat oluşmuş ve bu 

kararlar zamanla ülke mevzuatları içerisindeki yerini almıştır. 

 Ülkemizde son dönemde önemli bir sektör haline gelen dış ticaret sektörü 

özellikle liman şehirlerimiz arasında önemli bir yeri bulunan İzmir’de sıklıkla tercih 

edilmektedir.  Gerek ithalat ve gerekse ihracat işlemlerinde ödeme aracı olarak tercih 

edilen akreditiflerden doğan uyuşmazlıkların sıklıkla mahkeme önüne geldiğini 

görmekteyiz. Akreditiflere ilişkin hukuki bir düzenlemeye sahip olmamıza karşın, 

gerek Yargıtay içtihatları ve gerekse de doktrin görüşleri ile şekillenmiş bir akreditif 

hukukuna sahibiz. Ancak bu durumun çok da sağlıklı olmadığı ve özellikle de 

akreditiflere ilişkin uluslararası düzenlemelerden önemli farklılıklar içerdiği 

görülmektedir. Bu sebeple akreditif ilişkisi kapsamında bir konuyu tez konumuz 

olarak seçmeyi uygun bulduk. 

 Akreditif ilişkisine ilişkin, hukukumuzda verilmiş olan eserleri ve yargı 

kararlarını incelediğimizde ilk olarak akreditiflerde bağımsızlık prensibini 
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incelemeyi düşündük ve bu konuya ilişkin çalışmalar yapmaya başladık. Ancak 

bağımsızlık prensibini inceledikçe, yabancı mevzuat ve eserlerde karşımıza çıkan 

bağımsızlık prensibinin istisnası niteliğindeki “hile kuralını” incelemeye karar 

verdik. Özellikle hile kuralının UNCITRAL konvansiyonunda bağımsızlık 

prensibinin istisnası olarak “hile istisnası” başlığıyla düzenlenmesi neticesinde 

tezimizin konusunun tercihini “hile kuralına” doğru yönlendirdik. Bağımsızlık 

prensibi ICC 400 ve 500 sayılı broşürlerinde yer alan bir ilke olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 600 sayılı broşürde de bağımsızlık prensibinin varlığı tüm dünyada hile 

kuralına ilişkin yapılan düzenlemelere rağmen korunmuş ve hile kuralına yer 

verilmemiştir. Hile kuralının, bağımsızlık prensibinin istisnası niteliğinde olduğunu 

açıkça, bankaların hangi hallerde temel ilişkiden doğan itirazlara karşı kayıtsız 

kalamayacağını düzenlediğini ve sadece akreditife konu olan belgelerin uygunluğuna 

dayanarak ibrazı karşılamasının mümkün olmadığı durumları düzenlemektedir.   

Hukukumuzda hile kuralı, bazen defi ve itiraz sistemi içerinde, bazen de hakkın 

kötüye kullanılması halleri kapsamında değerlendirilmekteydi. Terminolojik olarak 

bir bütünlük yoktu. Özellikle “fraud” terimine ilişkin birçok yazar tarafından farklı 

tanımlamalar yapılmıştı. Yargı kararlarında sıklıkla sebepsiz zenginleşme 

hükümlerine dayanılarak oluşan zararların önüne geçilmeye çalışılmakta ve 

mahkemelerin geçici müdahale yetkilerine ilişkin konular tartışılmaktaydı. Bu ve 

benzer sebeplerle konuyu bağımsızlık prensibine bağlı olarak “hile kuralı” başlığı 

altında incelemeyi ve açıkça akreditifte karşılaşılan hile hallerini sistemli bir şekilde 

ortaya koymaya karar verdik. Bu sebeple öncelikte tezimizin ilk bölümünde 

“akreditif ilişkisini”;  taraflarını, hukuki niteliğini, türlerini ortaya koyarak inceledik. 

Tezimizin ikinci bölümünde ise “hile” konusunu ele aldık. Özellikle yabancı 

terminolojiyi dikkatle inceleyip, hukukumuzdaki benzer kavramlar ile bir 

karşılaştırmaya yapmaya çalıştık. Buna göre ilgili bölümde de ayrıntılı olarak 

görüleceği üzere hukukumuzda “fraud” terimine karşılık yapılmış “sahtecilik”, 

“dolandırıcılık”, “hakkın kötüye kullanılması”, “dürüstlük kuralına aykırı haller” 

başta olmak üzere birçok terimi dikkatle inceledik. Ardından üçüncü bölümde 

“akreditifte hile” konusunu tarihsel gelişim süreci ve hile hallerini dikkate alarak ele 

alınmıştır. Dördüncü bölümde “hilenin akreditifin hangi aşamasında meydana 

geldiğini” dikkate alarak özellikle temel ilişkide meydana gelen hile hallerinin hile 
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kuralı içerisindeki konumunu tartıştık. Takip eden beşinci bölümde akreditif 

ilişkisinde “hile yapan tarafların kimliği” üzerinde durduk. Lehtarın hile, akreditif 

amirinin hilesi ve üçüncü kişilerin hilesini ayrıntılı bir biçimde inceledik. Ardından 

altıncı bölümde “hile kuralından muaf” olan tarafları ortaya koyup yedinci bölümde 

hukukumuzda hile kuralına karşın en etkin çözüm olan “mahkemelerin 

müdahalesini” karşılaştırmalı olarak inceledik. 

 Tüm bu incelemelerde başta Amerikan Birleşik Ticaret Kanunu’nun 5 

bölümündeki akreditiflere ilişkin düzenlemeler olmak üzere, akreditiflere ilişkin 

UNCITRAL konvansiyonu ve Milletlerarası Ticaret Odasının 500 ve 600 sayılı 

düzenlemelerini de dikkate aldık. Uluslararası mevzuatı inceledikten sonra her 

bölümde hukukumuzdaki uygulamayı, doktrin görüşleri ve yargı kararları ışığında 

ortaya koyduk. Hukukumuzda yer alan çözümlerin, uluslararası uygulamalar ile olan 

farklılıklarını vurgulayıp konuya ilişkin önerilerimize ilgili bölümlerde yer verdik.  

Konumuz, akreditiflerde hile kuralıdır. Kapsamlı ve sistematik bir inceleme 

yapmaya ve anlaşılabilir olmaya özellikle dikkat ettik. Konunun taşıdığı öneme layık 

bir eser oluşturmak amacıyla, özellikle yurt dışında kaldığımız dönemde 

topladığımız Amerikan, İngiliz, Fransız ve İsviçre kaynaklarını “hile kuralı” 

ekseninde inceleyip, konuya ilişkin yabancı görüşlere de yer verdik. 
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BÖLÜM I 

AKREDİTİF VE HİLE KURALI 

§ 1. AKREDİTİF VE HUKUKİ NİTELİĞİ 

I. AKREDİTİF İLİŞKİSİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ 

A. Akreditifin Tanımı 

Vesikalı Kredilere ilişkin olarak Milletlerarası Ticaret Odasının1 (MTO) , 

1993 yılında yayınladığı ve 1994 yılında INCOTERMS 2000 düzenlemeleri ışığında 

revize edilmiş olan 500 sayılı Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve 

Uygulamalara ilişkin broşürün2 “akreditifin anlamı” başlıklı 2. maddesinde 

akreditiflerin tanımı şu şekilde yapılmıştır. 

“Bu maddelerin amaçlarına yönelik olarak, "Vesikalı Kredi(ler)" ve 

"Teminat Kredileri (Standby L/Cs)" (bundan böyle "Akreditif(ler)") ifadeleri, bir 

müşterinin ("Amir") talep ve talimatı üzerine veya bizzat kendi adına işlem yapan 

bir bankanın ("Amir Banka") Akreditif şartlarına uyulması kaydıyla ve Akreditifte 

şarta bağlanan vesaikin (belgelerin) ibrazı karşılığında, 

i. üçüncü bir tarafa (Lehtara) veya onun emrine ödeme yapacağı veya 

Lehtarın çekeceği (poliçe(leri)) kabul edeceği ve ödeyeceği, 

 veya 

ii. böyle bir ödemeyi yapması veya çekilen (poliçe(leri)) kabul etmesi ve 

ödemesi için diğer bir bankayı yetkili kıldığı, 

 veya 

iii. diğer bir bankayı iştira işlemi yapmaya yetkili kıldığı, 
                                                           
1 BOZKURT, Sevgi: Akreditifin Uygulanması, Mayıs 2006, Ankara,s.8; ÖZEL, Sibel: Yargıtay 
Kararları Eşliğinde Akreditif ve Hukuki Niteliği, 1.Bası, Mayıs 1991, İstanbul, s.69; 
SOMUNCUOĞLU,Akreditif Hukukunun Genel Hükümleri,s.6; SAYARI, Server; Vesikalı 
Akreditifler Seyyah Kredi Mektupları ve Seyyah Çeşitleri, Temmuz 1947, Ankara,s.25; 
2 ERDEM, H.Ercüment; Sif Satışlar,1.Bası, Ekim 1999,İstanbul, s. 176 
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 adı ve tanımlaması ne olursa olsun, herhangi bir düzenleme anlamına gelir3.” 

  Halen yürürlükte olan 500 sayılı akreditiflere ilişkin düzenleme 01 Temmuz 

2007 tarihinden itibaren yerini 600 sayılı broşüre bırakmıştır. Bu sebeple de bizler 

tezimizde ayrıca 600 sayılı düzenlemeye de yer vererek her iki düzenleme arasındaki 

farklılıkları da ortaya koymaya çalışacağız. 600 sayılı broşürün UCP’nin 

uygulanması başlıklı 1. maddesi “Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve 

Uygulama, 2007 Revizyonu, 600 sayılı ICC Yayını (UCP), akreditif metni akreditifin 

bu kurallara tabi olduğunu açıkça belirttiğinde herhangi bir akreditife 

(uygulanabildikleri ölçüde herhangi bir teminat akreditifi - standby letter of credit 

dahil) uygulanan kurallardır. Bu kurallar akreditif şartlarıyla açıkça 

değiştirilmedikleri veya uygulama dışı bırakılmadıkları sürece akreditifin bütün 

tarafları için bağlayıcıdır.” ifadesine yer vermiştir. Burada açıkça anlaşılacağı üzere 

taraflar 600 sayılı broşürün yürürlüğe girmesinden sonra dahi 500 sayılı 

düzenlemenin  akreditif ilişkisinde uygulanmasını kararlaştırabilmeleri mümkün 

olacaktır. Düzenlemenin devamında 500 sayılı broşürün aksine, 2. maddede tanımlar 

başlığı altında akreditif ilişkisine ait bazı tanımlara yer verilmiştir. Bu başlık altında 

akreditif “adı ve tanımlaması nasıl olursa olsun, amir bankanın uygun bir ibrazı 

karşılayacağına ilişkin kesin yükümlülüğünü oluşturan dönülemez nitelikte herhangi 

bir düzenleme anlamına gelir” şeklinde tanımlanmıştır. Görüleceği üzere 600 sayılı 

broşürde, 500 sayılı broşürde yer alan iktisadi tanımlama ve akreditif ilişkisinin 

işleyişi terk edilmiştir. Hukukçuların getirdikleri eleştirilerin4 aksine herhangi bir 

hukuki tanımlama 600 sayılı broşürde de yer almıştır.         

  Akreditifler, Amerika Birleşik Ticaret Kanunu  (UCC) Akreditifler Başlıklı 5. 

Bölümünün 5-102 maddesinin 10. bendinde ise şu şekilde tanımlanmıştır: “Akreditif 

bölüm 5-104’te belirlenen şartlara uygun bir şekilde ithalatçının talimatı üzerine bir 

bankanın yabancı ülkede ki muhabiri üzerinde, o ülkedeki ihracatçı lehine açtırdığı 

ve ihracatçının kredi mektubunda5 belirtilen belgeleri bankaya sunması durumunda 

                                                           
3 Milletlerarası Ticaret Odası UCP 500 Akreditife İlişkin Bir Örnek Usuller ve Uygulama, Ocak 2002,  
4 BOZKURT,s.4; DOĞAN, Vahit; Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif, 2003, 
Ankara, s.38 
5 ERÜRETEN, Bahir Mahzar, Dış Ticaret Hukuku, İhracat Sözleşmeleri ve Tatbikatı, 1.Bası, 1991, 
s.321 
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kendisine ödeme yapılacağını belirten bir taahhüttür.6”   

  Gerek UCP 500 ve 600 sayılı broşürlerde “düzenleme7”, gerekse de UCC 

5.102(a)(10) tanımında belirli bir “taahhüt8” olarak tanımlanmış olan Akreditif 

düzenlemelerinin tanımında karşılaşılan farklılıklar karşısında Türk Doktrinin 

tanımlarını incelemenin yerinde olduğu kanısındayız.   

Türk hukuk doktrininin iktisadi bir tanımlama9 olarak nitelendirdiği bu madde 

değerli Türk hukukçuları tarafından da tanımlanmıştır10. Tekinalp, “ Akreditif, 

açtıranın talimatı dairesinde havale ödeyicisini, yani muhatabın, açtıranın ad ve 

hesabına, ödemede bulunma, lehtarın süresi içinde ve şartlara uygun bir tarzda 

belgeleri ibraz etmesi kaydı ile ödemeyi talep etme yetkisini kazandığı bir havalenin 

adıdır”11 demektedir. Kostakoğlu “ banka ile alıcı ve satıcı arasındaki akdi ilişkide 

belirlenen belgelerin ibrazı karşılığında banka tarafından akreditif bedelinin( kural 

olarak mal bedelidir) alıcı adına satıcıya (akreditif lehtarına) ödenmesi taahhüdü ve 

garantisidir.”12 şeklinde bir tanımlama yapmıştır. Akreditif ilişkisinin ödeme 

taahhüdü olduğu yönündeki görüşe katılan Özel ise akreditifi kısaca “bankanın, 

                                                           
6 http://www.law.cornell.edu/ucc/5/article5.htm#s5-101  “(10)  "Letter of credit" means a definite 
undertaking that satisfies the requirements of Section 5-104 by an issuer to a beneficiary at the 
request or for the account of an applicant or, in the case of a financial institution, to itself or for its 
own account, to honor a documentary presentation by payment or delivery of an item of value.” 
7 Ucp 500 article 2 “Arrangement”; GANI, Lucien, La Saisissabilité Des Droits Patrimoniaux en 
Matiere D’Accréditif Documentaire, 1987, s.17 de benzer ifade kullanılmıştır.  
8 UCC 5-102(a)(10) “means a definite undertaking ” UNCITRAL 2. maddesi “ independent 
undertaking” ifadelerine yer vermiş iken doktrin ve yargı kararlarında da benzer şekilde taahhüt 
tanımlamasının sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.;  DANIŞTAY Yedinci Daire E. No. 
1998/2385 K. No. 1999/2529 Karar Tarihi: 15.6.1999  “....Bu ödeme şekillerinden birisi olan ve 
kelime olarak itibar vermek, tasdik etmek, temin etmek anlamına gelen akreditif işleminde, bir banka 
(alıcının bankası amir banka) alıcının talimatıyla taraflarca belirlenen koşulların tam olarak 
gerçekleşmesi üzerine, satıcıya belirli bir miktar para ödemeyi taahhüt etmektedir....” şeklinde içtihat 
etmiştir.www.kazanci.com.tr .;  Del BUSTO, Charles: Guide CCI Des Opérations De Crédit 
Documentaire Pour Les RUU 500, ICC Publication no:516, December 1993, Paris, s.22, “engagement 
” ile “taahhüt” ifade edilmektedir. 
9 BOZKURT, Sevgi: Akreditifin Uygulanması, Mayıs 2006, Ankara, s.4; DOĞAN, Vahit; 
Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif, 2003, Ankara, s.38 
10 ERDEM, s.176  “Türk Hukukunda akreditif kanunlarda özel olarak düzenlenmiş değildir”.  
11 TEKİNALP, Ünal; Banka Hukukunun Esasları, 1998, İstanbul, s.414  
12 KOSTAKOĞLU, Cengiz; Banka Kredi Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Akreditif, 3. 
Bası, Ocak 2001, İstanbul, s.800 
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alıcının talimatı üzerine, belirlenen koşulların tam olarak gerçekleşmesi üzerine, 

satıcıya belirli bir miktar para ödemeyi taahhüt etmesidir.”13 şeklinde tanımlamıştır.    

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 1964 yılında verdiği bir kararında 

akreditifi “mal satın almış olan bir kimsenin banka ile yapmış olduğu anlaşma 

üzerine o bankanın belli belgelerin satıcı tarafından ibrazı karşılığında, bu satıcıya 

satış parasının ödenmesini hedef tutan bir akittir”14 şeklinde yaptığı tanımında 

akreditifin iktisadi işleyişini dikkate alan bir tanımlama yapmıştır15. 

Akreditifin ödeme yöntemi olarak kullanılan bir sözleşme olduğu ve bu 

sözleşmesinin konusunun da akreditifi açan bankanın satıcıya veya durumuna göre 

satıcının bankasına karşı akreditifte öngörülen belgelerin ibraz edilmesi durumunda 

bedelin belirli bir vade tarihinde ödenmesini veya lehtarın üzerine çekeceği poliçeleri 

kabul edeceğini yazılı olarak taahhüt ettiği16 bir özel hukuk sözleşmesi17 olduğu 

                                                           
13 ÖZEL, Sibel: Yargıtay Kararları Eşliğinde Akreditif ve Hukuki Niteliği, 1.Bası, Mayıs 1991, 
İstanbul, s. 13; SOMUNCUOĞLU, Ünal: Akreditif Hukukunun Genel Hükümleri ve Bu Alanda 
özellikle Türk Bankalarının Bazı Yüküm ve Sorumluluklarına İle İlgili Genel Bilgiler,  İstanbul, 2001, 
s.10; 
14 YARGITAY HGK. 4.11.1964, E.942, K.637; YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1980/642 
K. 1980/941 T. 28.2.1980 “.....belgeli akreditif, mal satın almış bir kimsenin, banka ile yaptığı 
anlaşma üzerine, o bankanın, belli belgelerin satıcı tarafından ibrazı karşılığında, bu satıcıya satış 
parasının ödenmesini hedef tutan bir akittir.....” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr) 
Danıştay akreditif ilişkisini ayrıntılı olarak incelediği kararında DANIŞTAY Yedinci Daire E. No. 
1998/2385 K. No. 1999/2529 Karar Tarihi: 15.6.1999 “....Bu ödeme şekillerinden birisi olan ve 
kelime olarak itibar vermek, tasdik etmek, temin etmek anlamına gelen akreditif işleminde, bir banka 
(alıcının bankası amir banka) alıcının talimatıyla taraflarca belirlenen koşulların tam olarak 
gerçekleşmesi üzerine, satıcıya belirli bir miktar para ödemeyi taahhüt etmektedir. Uluslararası 
bankacılık çevrelerinde "belgeli krediler (documantery credits)" olarak anılan akreditif, dış alım-
satıma konu malların bedellerinin ödenmesi konusunda geliştirilmiş özel ve teknik bir "finansman 
yöntemi" dir. Akreditifler hakkındaki ortak prensipler, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından 
yayımlanan ve 1.1.1994 tarihinde yürürlüğe giren "Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamül ve 
Uygulamalar" başlıklı 500 sayılı broşürde açıklanmıştır. Söz konusu broşürün 2'nci maddesinde 
akreditifler ibaresinin, bir müşterinin (amirin) talimatları uyarınca ve talebi ile hareket eden bir 
bankanın (amir banka) akreditif koşullarının yerine getirilmiş olması kaydıyla ve akreditifte 
öngörülen vesaikin ibrazı karşılığında, üçüncü bir tarafa (lehdara) veya onun emrine ödeme 
yapılacağı veya lehdarın çekeceği poliçeleri kabul edeceği veya böyle bir ödemeyi yapması veya 
çekilen poliçeleri kabul etmesi ve ödemesi için diğer bir bankayı (muhabir banka) yetkili kıldığı veya 
diğer bir bankayı iştira (alım) işlemi yapmaya yetkili kıldığı, adı ve tanımlanması ne olursa olsun 
herhangi bir düzenleme anlamına geldiği....” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr). 
DANIŞTAY Yedinci Daire E. No. 1997/2489 K. No. 1998/4342 Karar Tarihi: 4.12.1998; 
DANIŞTAY Yedinci Daire E. No. 1998/2385 K. No. 1999/2529 Karar Tarihi: 15.6.1999       
15 EKİCİ,Akın: “Akreditifte Talebin Dürüstlük Kuranlına Aykırı Olması”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 
80. yaş Günü Armağanı, s. 160 
16 YENİ, Coşkun; Bankalar ve Dış Ticaret Firmaları İçin Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri, 
Nisan 2005, İstanbul,s.21; ÖZALP, Abdurrahman; Uluslararası Yeni Kurallar Işığında Dış Ticarette 
Teslim ve Ödeme Şekilleri, Ocak 2004, İstanbul, s.53; YILANLI, E. Haydar; Dış Ticaret İşlemleri, 
Temmuz 2003, İstanbul,s.45-46, DÖLEK, Ali; Mevzuat Işığında Dış Ticaret İşlemleri ve Piyasa 
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açıktır18. Akreditif doğumu şarta bağlı bir alacak olup19, akreditif süresi içinde 

akreditif belgelerinin lehtar tarafından ödeme yeri bankasına ibrazı ile ödeme yeri 

bankası nezrinde lehtarın akreditif alacağı doğar.  

Tüm bu tanımlamaların uluslararası düzenlemeler başta olmak üzere 

doktrinde de farklı şekillerde tanımlanması temelde akreditifin hukuki niteliğinde 

yaşanan tartışmaların birer sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla tam bir 

sonuca varmadan önce bizler akreditifin farklı uygulama biçimlerini ve daha sonra da 

hukuki niteliğini inceleyip bir kanaate varmayı uygun gördük. 

B. Akreditif İlişkisinin Tarafları 

Akreditifin ödeme aracı olarak kullanılabilmesi için temel ilişkide mutlaka dış 

ticaretin konusunu teşkil eden bir temel ilişkinin varlığı aranmaktadır. Bu temel ilişki 

bir satım sözleşmesi olabileceği gibi diğer hukuki ilişkilerden kaynaklanan tüm 

ödeme yükümlülükleri de akreditif yoluyla yerine getirilebilinir20. Akreditif 

ilişkisinin köşeli bir ilişki olduğu dikkate alındığında akreditif amiri ve temel ilişkide 

sözleşmenin karşı tarafında bulunan lehtar ve bunların yanında akreditif ilişkisinde 

çeşitli görevler üstlenen bankalar bulunmaktadır. İleride tartışacağımız hileyi yapan 

tarafın tespiti ve kimliğini ortaya koymadan önce burada bu kişi ve tarafları yakından 

tanımayı uygun gördük.   

                                                                                                                                                                     
Uygulamaları, Ağustos 1999, İstanbul, a.33; SADIKİ, Fatoş: Uluslararası Ticarette Bankalar Arası 
Ödeme Yöntemleri, Ocak 1995, İstanbul; s. 35; -TOROSLU, Vefa; Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri 
ve Muhasebe, Mayıs 1999, İstanbul Türk Bankalarının Bazı Yüküm ve Sorumlulukları ile İlgili Genel 
Bilgiler, 2001, İstanbul, s.63; DÖLEK, s. 33; 
17 ÇAKIROĞLU, İbrahim, Credit Documentaire, 2.bası, Paris 1996, s.12-13; GANI, Lucien, La 
Saisissabilité Des Droits Patrimoniaux en Matiere D’Accréditif Documentaire, 1987,These de 
L’Université de Lausanne, s.17; GÖĞER, Erdoğan; Akreditif Muamelesi ve Hukuki Mahiyeti, 2. 
bası, 2002, Ankara,s.16 YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2003/4030 K. 2004/722 T. 
16.2.2004 “.....Davalı tarafın nitelendirmesinin aksine dava dosyası kapsamındaki belgelere göre eser 
bedelinin, "belgeli akreditif" ile ihracatçı davacıya ödeneceğinin yanlarca kararlaştırıldığı 
anlaşılamamaktadır. akreditifle ( L/C-Commercial Letter Of Credit ) ödeme, dış ticarette en çok 
uygulanan ödeme aracıdır. akreditif, talimat veren ( amir ) hesabına belirli belgelerin teslimi 
karşısında belirli bir miktarın üçüncü kişiye ödenmesi veya emrine hazır tutulması için bankaya 
verilen talimattır.....” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); KOSTAKOĞLU,s.800;  
18 Del BUSTO, GUIDE, s.22 
19 RICHER, Suzanne; “Exporters: Exercise caution with your letters of credit ”, Shipping Digest, 
AUGUST 8, 2005, p.73 
20 ŞANLI, Cemal\ EKŞİ, Nuray; Uluslararası Ticaret Hukuku, 2. Bası, Eylül 2003, İstanbul, s.100 
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1. Akreditif Amiri ( The Applicant ) 

Akreditif amiri özellikle ödemeye konu olan borcun ağırlıklı olarak satım 

sözleşmeleri olduğu uluslararası ticarete konu olan sözleşmelerde alıcı yani ithalatçı, 

bedel ödeme borcu21, altındaki  kişidir.  Amir, lehtar ile aralarında dış ticaretin 

kapsamına giren bir ticari faaliyetten doğan borcun ödenmesi konusunda akreditifli 

ödeme yönteminin kararlaştırıldığı durumlarda akreditif açılması konusunda 

Akreditif Bankasına talimat vererek işlemi başlatan taraftır22.  Bir satım 

sözleşmesinde lehtardan aldığı proforma faturaya göre, akreditifin cinsini, şartlarını, 

ve aranacak belgelerin ayrıntılarını “Akreditif Açtırma Teklif Formuna23“ yazıp 

imzalayarak bankasına verir24. Burada akreditif şartlarını özgürce belirleyen amir, 

lehtarın talepleri doğrultusunda çeşitli değişikliklerin yapılması doğrultusunda 

akreditif bankasına talimatlar verebilir. Lehtar amir bankasına sunulan belgelerin 

eksik veya uygunsuz25 olduğu durumunda gecikmeksizin görüşünü bildirmelidir. 

Akreditif amiri, sigorta kendisine ait ise en geç yükleme tarihinde sigortayı 

yaptırmalı veya akreditif bankasına önceden bu konuda yetki vermelidir. Bunun yanı 

sıra karşılığında ödeme yapılarak kendisine iletilen uygun evrakları en kısa sürede 

inceleyerek itirazı varsa bankasına bildirmek, yoksa bankasına ibraz etmek ile 

yükümlüdür. Son olarak da amir bankasına karşı akreditif sözleşmesi ile girdiği 

                                                           
21 EKİCİ, s.162; KAVAK, Kemal: Akreditif İşlemleri ve Uygulamaları; Temmuz 2000, Ankara, s.92; 
TOROSLU, s.64; DÖLEK, s.33 
22 SOMUNCUOĞLU, Ünal: Türk Yargısında Akreditif; 2001, İstanbul,s.30 “ yazar burada amirin 
yetkilerinin sınırlı olduğunu ve akreditif metnine dilediği hükümleri özelliklede sözleşme hükümlerini 
derç ettirme yetkisine sahip olmadığını ve akreditif metninde kararlaştırılan belgelerde ayrıca rezerv 
koyulamayacağını açıkça belirtmiş ve koyulan rezervlerin yok hükmünde olduğunu” vurgulamıştır. 
Durumu YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1984/11-139 K. 1984/426 T. 18.4.1984 
“.......Dava, ithalatçı durumunda olan davalı Toprak Mahsulleri Ofisi`nin, belirli tarihte akreditif 
açtırmamak suretiyle mal bedelini tediyede temerrüdü nedeniyle, akdin feshi sonucu uğranılan 
zararın tahsili istemini kapsamaktadır. Davalı, sözleşmenin akreditif açılması şartına bağlı bir nitelik 
taşıdığını, döviz tahsisinin Türk mevzuatı icabı Maliye Bakanlığı`nca yapıldığını, Bakanlığın döviz 
tahsis etmemesi üzerine sözleşmenin geçerlilik kazanmadığını, kusurlu bir davranışlarının 
bulunmadığını, olayda mücbir sebebin bütün unsurlarının tahakkuk ettiğini savunarak davanın 
reddini istemiştir.” kararında açıkça görmekteyiz. Yargıtay yaptığı inceleme sonucunda olayda 
mücbir sebebin varlığına dayanarak amirin akreditifin açılmamasından dolayı sorumlu 
olmadığı.......” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
23 “Applicant Form” karşılığı olarak tezimizde teklif formu ifadesi uygun görülmüştür. 
24 ÖZALP, 500,s. 62, YENİ, s. 22 
25 “Discrepancy” yabancı eserlerde ve 500 sayılı broşürde belgelerin akreditif şartlarına uygun 
olmadığı durumları ifade etmektedir.  
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taahhütleri yerine getirmeli ve bu kapsamda evrakları teslim almalı, ödemeyi yapmalı 

ve taahhüt hesaplarını kapatmalıdır. Son olarak da akreditif şartlarında tespit edilen 

tüm masraf ve komisyonları ödemelidir26.   

600 sayılı broşürde ise amir, “ akreditifin açılması için talepte bulunan taraf 

anlamına gelir” ifadesine tanımlar bölümünde yer verilmiştir.   

500 ve 600 sayılı broşürlerin yanı sıra Uluslararası Standart Bankacılık 

Uygulaması27 (ISBP- International Standart of Banking Practise) burada dikkate 

alınmalıdır. Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Bankacılık Komisyonu tarafından 

onaylanan ve akreditifler altında ibraz edilen belgelerin incelenmesine ilişkin olan 

Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması’nda amirin, akreditif ilişkisi içindeki 

konumunu ve yükümlülüklerini belirleyen düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre 

amir, gereksiz masraf, gecikme ve belgelerin incelenmesine ilişkin anlaşmazlıklardan 

kaçınmak28 maksadıyla üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Ayrıca 

akreditifin açılması ve değiştirilmesine ilişkin vereceği talimatların açık olması29 

                                                           
26 YILANLI, s.46, YENİ, s. 22; Yargıtay 19.Hukuk Dairesi E.1997-4595 K.1997-8465 
T.16.10.1997 “.......Davacı akreditif  masrafı olarak 31.117 Dolar, seyahat masrafı olarak 1.320 
Dolar harcama yaptığını ileri sürmüş, mahkemece bu kalemlerin davacının zararı olarak davalıdan 
tahsiline karar verilmiştir........” YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1964/942 K. 
1964/637 T. 4.11.1964 “Bir alıcının yurt dışındaki bir satıcıdan bir mal satın alırken, Bankaların 
komisyon karşılığında açtıkları akreditifin işlenmesi için hemen her zaman bir muhabir Bankayı 
kullanmaları, işin özelliğinden doğan bir zorunluluktur......  akreditifi açtıran, kazanç sağlamak üzere 
bir işe girmiştir ve yalnız belli durumdaki belgeler karşılığında para ödenmesini kabul etmiştir ve 
onun satıcısı ile belli belgeler karşılığında para ödenmesini kabul etmiştir ve onun satıcısı ile belli 
belgeler karşılığında para almak kolaylığına ermiştir. Banka, komisyon denilen bir para karşılığında 
satıcıya para ödemeyi üzerine almıştır.” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
27 BOZKURT,s.9; 
28 ISBP düzenlemesinin 1. maddesinde “Bir akreditifte, akreditife bağlı bir işleme açıkça değinilse 
bile akreditifin şartları bu işlemden bağımsızdır. Bununla birlikte, gereksiz masraf, gecikme ve 
belgelerin incelenmesine ilişkin anlaşmazlıklardan kaçınmak için amir ve lehtarın, hangi belgelerin 
gerekli olduğu ve isteneceği, bunların hangi taraflarca düzenleneceği ve ibraz edilecekleri süreler 
üzerinde dikkatle düşünmeleri gerekmektedir ” ifadesine yer verilmiştir. Buna göre amir ile birlikte 
lehtara da akreditif ilişkinin güvenilirliğini sağlamlaştırmaya yönelik bir düzenlemedir.  
29 ISBP düzenlemesinin 2. maddesinde “Bir akreditifin açılması veya değiştirilmesiyle ilgili olarak 
amirin verdiği talimatın açık olmaması halinde bundan doğacak herhangi bir risk amire aittir. Aksi 
açıkça ifade edilmediği sürece, bir akreditifin açılmasına veya değiştirilmesine ilişkin bir talep amir 
bankayı, akreditifin kullanılmasını sağlamak için şartları ve ifadeleri gerekli ve olması istenen 
biçimde tamamlamaya veya geliştirmeye yetkili kılar ” ifadesiyle de amirin sorumlulukları 
belirlenmiştir.  
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gerekmektedir. Akreditif amiri  düzenleyeceği bir belgenin ibrazının akreditif 

şartlarında yer almaması30 konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermelidir.      

2. Akreditif Bankası/Amir Banka  ( The Issuing Bank, 

The Applicant Bank, The Opening Bank   ) 

Akreditif bankası veya amir banka akreditif amirinin, ithalatçının, bankasıdır. 

Amirden aldığı talimatlara göre akreditifi açan genellikle alıcının ülkesinde bulunan  

bankadır31. 600 sayılı broşürün ikinci maddesinde “ bir amirin talebi üzerine veya 

kendi adına bir akreditif açan banka” şeklinde tanımlanmıştır32. Amirin talimatı 

doğrultusunda akreditif metnini hazırlar ve satıcının bankasına33 veya doğrudan 

satıcıya iletir34. Akreditif ilişkisinin devamında akreditif sözleşmesinin içerdiği 

şartların gerçekleşmesi durumunda ödeme35, vadeli ödeme, yükümlülüğü altına 

girme, iştira ( ıskonto ) etme36 ve poliçe kabul etme yükümlülüğü altına girer veya 

bütün bunları yapması için başka bir bankayı yetkilendirebilir37. Yetki verdiği 

bankaya karşı ödeme taahhüdü altındadır. İthalatçının talebi ile akreditif açılmadan 

ihracatçıya veya muhabirine ön bilgi verebilir.  500 sayılı broşürün 9 (a)-iv hükmü 

gereğince akreditif iştira kaydını taşıyor ise lehtar tarafından çekilen poliçeler 

ve/veya akreditif altında ibraz edilen vesaik karşılığında keşidecilere ve/veya iyiniyet 

sahibi hamillere rucü etmeksizin ödeme yapmayı asli olarak38 taahhüt eden 

bankadır39. Bundan sonra dönülebilir akreditifler dışında bu taahhüt artık dönülemez 

                                                           
30 ISBP düzenlemesinin 4. maddesinde “Bir akreditifin amir tarafından düzenlenecek ve/veya üzerinde 
amiri n onay imzasını (counter-signature) taşıyacak bir belgenin ibrazını şart koşmaması gerekir. Bir 
akreditifin bu tür şartlarla açılması halinde lehtar bu şartları değiştirmeli veya bu şarta uymalı ve bu 
şartın yerine getirilmemesinden doğan riski üstlenmelidir” ifadesine yer verilmiştir.  
31 YENİ, s. 22;  BAHTİYAR, s.75; SOMUNCUOĞLU, Ünal: Türk Yargısında Akreditif; 2001, s. 
32 
32 YENİ, s. 22; YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1964/942 K. 1964/637 T. 4.11.1964 
“.....akreditif işleminin temeli olan akreditif açılmasını teklif kağıdı ve buna ekli şartlar, davalı Banka 
tarafından önemli bankacılık işlerinden bulunan akreditif işinin yürütülmesi için düzenlenmesi için 
düzenlenmiş ve bastırılmıştır. Bankaların ve diğer önemli ticari işlemlerin yaptıkları işlemlerde 
tuttukları yol budur.” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
33 YILANLI, s. 46 “ … muhabir bankaya gönderir.” Şeklinde ifade edilmiştir. ,  
34 TOROSLU, s.64 
35 ÖZEL, 500, s. 23;  
36 GAO, s. 139 
37 EKİNCİ, s. 163; 
38 ÖZALP,500 s. 65; SOMUNCUOĞLU, Akreditif, s.32 
39 ÖZEL, s.23; YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1964/942 K. 1964/637 T. 4.11.1964 
“......Bankanın belli belgelerin kabulü gibi az bir dikkatle yapılabilecek kolay bir işi, iyi görmesini 
beklemek, objektif iyiniyet kurallarına uygun düşer. Akreditifi açtıranla doğrudan doğruya işlem 
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bir taahhüt haline dönüşmüştür40.  Sonuç olarak akreditif bankasının görevleri 

akreditifin açılmasını sağlamak, bunun devamında yazışmaları yapmak ve takip 

etmek ve akreditifte belirtilen evrakların ibraz edilmesinin ardından 5 iş günü içinde 

inceleyerek kabul edip/etmemeye karar verdikten sonra gerekli yazışma ve ihbarları 

yapmakla yükümlüdür41. Beş iş günü içinde yapılan tüm bu incelemelerin sonucunda 

herhangi bir uyumsuzluğun tespitinde akreditif amiri ile görüşüp uygunsuzlukları 

belirtip belgeleri reddeder ve bunları muhabir bankaya bildirir42. Herhangi bir 

                                                                                                                                                                     
yapmış olan davalı bankanın, bu işteki kazancının küçük bir komisyondan başka bir şey olmayacağı 
ve akreditifi açtıranın büyük kazançlar sağlayacağı düşüncesiyle davalı bankanın yardımcısının akde 
aykırı davranışından doğan zararları davacıya yüklemek, afaki iyiniyet kurallarına uygun 
olmayacaktır; çünkü, görülmesi kolay olan bir işte gerekli dikkatin gösterilmemesi sonucunu davacıya 
yüklemek doğruluk esasları ile bağdaşamaz. Medeni Yasanın 2 inci maddesindeki objektif iyiniyet 
kurallarının, akitlerin yorumunda dahi göz önünde tutulacağı, gerek bilim alanında, gerekse 
mahkeme içtihatlarıyla kabul edilmektedir. Nihayet, akreditif yalnızca satıcının yararına yapılmış bir 
işlem değildir. bunun amacı, ödemenin belli belgeler karşılığında yapılması yoluyla alıcının dahi 
çıkarlarını belli bir ölçüde korumaktır. Bu amaca tam anlamı ile, ancak akit şartlarınca davalı 
bankanın akreditife ilişkin bütün işlemlerden sorumlu tutulması yolu ile ulaşılabilinir......” şeklinde 
içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
40 BOZKURT,s.33-34; ÖZEL,s.27; HINKELMAN, Edward G. Çev: KAPLANER, Berk: 
Uluslararası Ödemeler, Akreditifler, Vesaik Karşılığı Tahsilatlar ve Siber Ödemeler, 2002, İstanbul, 
Edward G. Çev: KAPLANER, Berk: Uluslararası Ödemeler, Akreditifler, Vesaik Karşılığı 
Tahsilatlar ve Siber Ödemeler, 2002, İstanbul, s.91; Del BUSTO, Charles: The New Standart 
Documentary Credit Forms For The UCP 500, ICC Publication No: 516, Paris 1993, s. 63; 
SOMUNCUOĞLU,Akreditif, s. 7; SADIKİ; s. 49; KAVAK, Kemal: Akreditif İşlemleri ve 
Uygulamaları; Temmuz 2000, Ankara, s.96; LOWENFELD, Andreas F.; International Economic 
Law, Vol. I, International Private Trade, Third Edition, 1997 , s. 133; KENDİGELEN,Abuzer; 
Hukuki Mütalaalar, Mahkeme Kararları ile Birlikte, C.4, 2002, s. 430 “Banka akreditif amirinin 
talimatıyla yurt dışındaki lehtar lehine akreditif açtığında, lehtara karşı dönülmez bir ödeme 
yükümlülüğü altına girmektedir. Lehtar koşulları yerine getirdiğinde banka lehtara veya muhabir 
bankaya ödeme yapmak zorunluluğundadır ” IRA, Weissman; ”Letters Of Credit--Doing Business In 
A Global Market” CPA Journal, Jan1996, Vol. 66 Issue 1, p.7; DANIŞTAY Dördüncü Daire E. No. 
1994/3001 K. No. 1994/5277 Karar Tarihi: 11.11.1994 “.....Uluslararası ticarette kullanılan ödeme 
şekillerinden biri olan ve "Bankanın, alıcının talimatı üzerine, belirlenen koşulların tam olarak 
gerçekleşmesi üzerine, satıcıya belirli bir miktar para ödemeyi taahhüt etmesi" şeklinde tanımlanan 
akreditif uygulamasında akreditif amiri alıcı, satış bedelini ya akreditifi açarken ya da mal bedelinin 
banka tarafından ödenmesinden sonra alıcının hesabının borçlandırılması üzerine öder. Alıcının kredi 
itibarına göre bankanın akreditif bedelini peşin almadan işleme başlaması uluslararası bir ödeme 
şekli olan akreditif işlemini bir kredi müessesesi haline getirdiği anlamına gelmez. Akreditifte 
öngörülen belgelerin ibrazı ve bunların akreditif koşullarına uygunluğunun saptanması halinde, amir 
bankanın kesin ödeme taahhüdünde bulunduğu akreditif çeşidi olan gayri kabili rucü akreditifte 
(dönülemez akreditif) tarafların tamamı bir araya gelip anlaşmadıkça, alım-satım sözleşmesinden 
vazgeçilmesi ve yatırılan akreditif bedelinin ise geri alınması mümkün değildir. Bu durumda 
uluslararası ticarette kullanılan bir ödeme şekli olan ve alım-satım sözleşmesinin akreditifteki bütün 
tarafların bir araya gelmeden feshi ve bloke edilen paranın geri alınması mümkün olmayan gayri 
kabil rücu akreditif açtırılması, yatırım indirimi uygulaması konusunda bir harcama sayılacağından, 
dava konusu tebliğ hükmünde isabet yoktur.” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
DANIŞTAY Yedinci Daire E. No. 1997/2489 K. No. 1998/4342 Karar Tarihi: 4.12.1998; 
DANIŞTAY Yedinci Daire E. No. 1998/2385 K. No. 1999/2529 Karar Tarihi: 15.6.1999;  
41 YILANLI, s. 47; ÖZALP, 500, s. 65; YENİ, s. 22; SARNA, Lazar: Letters of Credit; The Law and 
Current Practice, 3th Edition, 1998-Release I,  Canada, s.1-9;  
42 YILANLI, s. 47;YENİ, s. 22 
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uygunsuzluğun tespit edilmemesi durumunda ise ödemenin yapılması için satıcının 

bankasını ramburse eder ve ödemeyi rucü hakkı olmaksızın yapar43.Tüm bu 

taahhütlerinden dolayı amirine karşı sorumludur44. Ayrıca amir bankanın, akreditifte 

teyit, ödeme, iştira ve kabul yetkileri verilmiş olması durumunda teyit bankasına, 

ödeme bankasına, iştira bankasına veya kabul bankasına karşı sorumluluk taşıdığını 

da belirtmiştir45.  

500 sayılı broşürde 9. maddede teyit bankası ile birlikte düzenlenmiş olan 

amir bankası 600 sayılı broşürün 7. maddesinde yer almaktadır. Buna göre amir 

bankasının yükümlülüğü; “  

“a. İbrazı şart koşulan belgelerin görevli bankaya veya amir bankaya 

ibraz edilmesi ve belgelerin uygun bir ibrazı oluşturması kaydıyla,  

i. akreditif amir bankanın gişelerinde belgelerin ibrazı üzerine ödeme, 

vadeli ödeme veya poliçe kabulü yöntemiyle kullanımda olduğu 

takdirde; 

ii. akreditif görevli bir bankanın gişelerinde belgelerin ibrazı üzerine 

ödeme yöntemiyle kullanımda olduğu ve o görevli banka ödeme 

yapmadığı takdirde; 

iii. akreditif görevli bir bankanın gişelerinde vadeli ödeme yöntemiyle 

kullanımda olduğu ve o görevli banka vadeli ödeme yükümlülüğüne 

girmediği veya girmiş olduğu halde ödeme vadesinde ödeme 

yapmadığı takdirde; 

iv. akreditif görevli bir bankanın gişelerinde poliçe kabulü yöntemiyle 

kullanımda olduğu ve o görevli banka kendi üzerine çekilen bir 

poliçeyi kabul etmediği veya kabul etmiş olduğu halde poliçenin ödeme 

vadesinde ödeme yapmadığı takdirde; 

                                                           
43 YENİ, s. 23 
44 YENİ, s. 23 
45 YILANLI, s. 47;YENİ, s. 23 
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v. akreditif görevli bir bankanın gişelerinde iştira yöntemiyle kul-

lanımda olduğu ve o görevli banka iştira işlemi yapmadığı takdirde; 

amir banka ibrazı karşılamalıdır ” şeklinde belirlenmiştir. Maddenin devamında ise  

“ b. Bir amir banka akreditifi açtığı an itibariyle ibrazı karşılamakla 

dönülemez biçimde yükümlüdür. 

c. Bir amir banka uygun bir ibrazı karşılayan veya iştira eden ve belgeleri 

amir bankaya gönderen görevli bir bankayı ramburse etmekle yükümlüdür. 

Poliçe kabulü veya vadeli ödeme yöntemiyle kullanımda olan bir akreditif 

altındaki uygun bir ibraz tutarının rambursmanı, görevli banka ödeme 

vadesinden önce ön ödeme veya satın alma işlemi yapmış olsun olmasın 

ödeme vadesinde gerçekleştirilir. Bir amir bankanın görevli bir bankayı 

ramburse etme yükümlülüğü amir bankanın lehtar karşısındaki 

yükümlülüğünden bağımsızdır.” şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir. 

Sonuç olarak amir bankasının yükümlülükleri, belgeleri incelemek, yapılan 

inceleme sonucunda belgelerin akreditif şartlarına uygunluğunu tespit ettikten sonra 

ibrazı karşılamak veya ibrazı karşılayan muhabir bankaya ödemede bulunmak olarak 

düzenlenmiştir46. 

3. İhbar Bankası/Muhabir Banka  ( The Advising Bank, 

The Correspondent Bank ) 

600 sayılı broşürde amir bankasının talebi üzerine akreditifi ihbar eden 

bankayı ifade etmektedir47. 500 sayılı broşürün 7. maddesinde “ihbar bankasının 

yükümlülüğü” başlığı  altında düzenlenen bu banka; akreditifin açıldığını ihracatçıya 

veya satıcıya bildirmeyi üstlenmiş ancak ihracatçıya karşı herhangi bir ödeme 

yükümlülüğü altında olmayan banka konumundadır48. Ancak uygulamada birçok kez 

                                                           
46 KAVAK, s.93; 
47 BOZKURT,s.125; 
48 YENİ, s. 23; BAHTİYAR, Mehmet; “Akreditif ve Milletlerarası Özel Hukukta Doğurduğu 
Sorunlar”, Banka Ticaret Hukuku Dergisi, C.XV, S.3, Haziran 1990, , s. 75; EKİCİ, s. 163; ÖZEL, 
s.23; ÖZALP, 500 s. 70; KAVAK, s.94; TOROSLU, V.,, s.65 
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karşılaşıldığı üzere ihbar bankası, teyit, ödeme, iştira49 yükümlülüklerinin altına 

girdiği ve bu görevleri tek  başına ifa ettiği sıkça görülmektedir50. Bu yükümlülükleri 

üstlenen ihbar bankasının halen ödeme yükümlülüğü altında olmadığı söylemek ise 

pek mümkün değildir51.Genellikle lehtarın ülkesinde bulunur52. Herhangi bir ödeme 

yükümlülüğü altında olmamasına karşın ihbar ettiği akreditifin gerçek olup 

olmadığını incelerken makul özen göstermek53 ve bu inceleme sonucunda ihbar 

etmemeyi tercih etmesi durumunda, durumu gecikmeksizin amir bankasına ve 

lehtara bildirmesi gerekmektedir54. Muhabir bankasının varlığı akreditif ilişkisi 

bakımından bir zorunluluk teşkil etmemektedir. Akreditif bankası, akreditif metnini 

rahatlıkla doğrudan lehtara gönderebilir. İhbar bankasının fonksiyonu lehtarın 

öngörülen belgeleri amirin ülkesinde ki bankaya sunması sırasında oluşacak 

zorlukları azaltmak maksadıyla uygulamada ihtiyari yer bulmaktadır55. 

600 sayılı broşürde ise ihbar bankasının yükümlülükleri ayrı bir başlık altında 

düzenlenmemiştir. Buna göre 600 sayılı broşürün 9. maddesinde akreditifin ve 

değişikliklerin ihbar edilmesi başlığı altında ihbar bankasının görev ve 

sorumluluklarına ilişkin birçok düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre bir akreditif 

veya akreditif metninde yapılacak olarak değişiklikler ihbar bankası aracılığı ile 

lehtara iletilmelidir. İhbar bankasının teyit görevi olmadıkça, belgeleri inceleme, 

ibrazı karşılama veya iştira etme gibi yükümlülükleri bulunmamaktadır56. Bir 
                                                           
49 BOZKURT,s.124 
50HINKELMAN,s.81; YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2003/4030 K. 2004/722 T. 
16.2.2004 “..........Akreditifle ( L/C-Commercial Letter Of Credit ) ödeme, dış ticarette en çok 
uygulanan ödeme aracıdır. akreditif, talimat veren ( amir ) hesabına belirli belgelerin teslimi 
karşısında belirli bir miktarın üçüncü kişiye ödenmesi veya emrine hazır tutulması için bankaya 
verilen talimattır. Bankasına başvuran ithalatçı, akreditifin karşılığını kendi bankasına yatırır veya 
akreditif tutarı için kendisine kredi açılmasını sağlar. Bunun üzerine ithalatçının bankası, kredi 
mektubunu hazırlar ve bunu muhabir bankaya yollar. Yabancı ve yerli muhabir banka, amir ( ithalatçı 
) bankanın yardımcısı durumundadır (B.K.md.100).” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
51 YENİ, s. 23; ÖZALP, 500, s. 65; 
52 YILANLI, s.47; YENİ, s. 23; ÖZALP,500,  s. 65; 
53 ÖZEL,s20; SOMUNCUOĞLU, Akreditif s 111; DEYNEKLİ/KISA ; s. 1258-1259 
54 EKİCİ, s. 163; YILANLI, s. 47; YENİ, s. 23; ÖZEL, s.23; ÖZALP, 500, s. 65; 
55 BAHTİYAR; s. 75; YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1980/642 K. 1980/941 T. 28.2.1980 
“.......satıcının veya alıcının bulunduğu yabancı ülkede ( akreditif ) açılan bankanın şubesi genellikle 
bulunmadığından, oradaki bir bankanın yardımı ile ödeme yaptırılacaktır ki, ticaret hukuk dilinde bu 
bankaya da ( muhabir banka ) denilmektedir.....” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
56 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2001/8612 K. 2002/3605 T. 10.5.2002 “.....Uyuşmazlık, 
muhabir banka (davalı) tarafından, amir bankaya hitaben yazılan yazılarda  yer alan akreditifi teyit 
ettiğine dair açıklamaların, davalının akreditife teyit verdiği  dolayısı ile davacıya ödeme yapma 
yükümlülüğü altına girdiği şeklinde anlaşılıp anlaşılamayacağı noktasında toplanmaktadır. 
Mahkemece, akreditifin davacıya ihbar edildiği 12.1.1999 tarihli yazıda akreditife teyit eklenmediği 
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akreditifin ihbar edilmesinde görev almış bir ihbar bankası aynı zamanda akreditif 

metninde yapılacak olan değişikliklerin ihbarında da aynı banka ihbar bankası olarak 

kullanılmalıdır. İhbar bankasının, ihbar edeceği akreditifin veya akreditife ilişkin bir 

değişikliğin “görünür gerçekliğini kendine göre” belirleyemediği taktirde talimatı 

veren bankadan bir açıklama talep etme hakkı vardır. Herhangi bir açıklama talep 

etmeksizin lehtara ihbarı yapan ihbar bankası ayrıca durumu gecikmeksizin talimat 

sahibine bildirmelidir. İhbar bankasının “akreditifi veya değişiklikleri” doğru ihbar 

etmesi tek görevidir. Dolayısıyla da ihbar ettiği metni anlaması gerekmektedir. Bu 

durum b bendinde “İhbar bankası akreditif veya değişikliği ihbar etmekle akreditifin 

veya değişikliğin görünür gerçekliğini kendine göre yeterli biçimde belirlediğini ve 

ihbarın, alınan akreditifin veya değişikliğin şartlarını doğru olarak yansıttığını 

belirlemiş olur. ” şeklinde ifade edilmiştir. Sonuç olarak ihbar bankası, iletilen 

koşulları lehtara doğru olarak yansıtmak ve talimatlarda kendisine göre anlam 

veremediği durumlar hakkında talimat sahibinden açıklama talep etmek veya bu 

açıklamayı talep etmeksizin lehtara ihbarı yaptığı hallerde de talimat sahibine bilgi 

vermekle yükümlüdür.       

4. Lehtar ( The Beneficiary ) 

Amirin karşısında dış ticaret konu olan bir sözleşmenin karşı tarafında yer 

alan lehtar, temeldeki ilişkinin bir satım sözleşmesi olduğu düşünüldüğü taktirde 

satıcı veya ihracatçı konumunda olan taraftır57. Lehtar, lehine akreditif açılan 

                                                                                                                                                                     
bildirilmiş ise de, 9.2.1999 ve 18.2.1999 tarihinde muhabir banka ile amir banka arasında yapılan 
yazışmalardan akreditife teyit verildiği anlaşıldığından, davalının akreditif bedelinin ödenmesinden 
sorumlu olacağı gerekçesiyle itirazın kısmen iptali ile takibin 70.000 Dolar asıl alacak üzerinden 
devamına % 40 icra inkar tazminatı 10.052.554.624.-TL'nin davalıdan alınıp davacıya verilmesine 
karar verilmiş, hüküm davalı banka vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davalı bankanın 12.1.1999 
tarihli yazısı ile akreditife teyit eklenmediğinin davacıya (lehdara) bildirilmiş olduğu, davalı banka 
kayıtlarında dava konusu akreditife teyit verildiğine dair bir işlemin yer almadığı, muhabir banka ile 
amir banka arasındaki yazışmaların kendi iç ilişkilerini yansıttığı şeklinde değerlendirilmesi 
gerektiği, sonuç olarak ödeme bankası olan muhabir banka tarafından akreditif lehdarı davacıya 
açıkça teyit verilmedikçe muhabir banka ile lehdar arasında ödeme yükümlülüğü yönünden yeni bir 
ilişkinin doğduğunun kabulüne olanak bulunmadığı gözetilmeden, yazılı gerekçe ile davanın kısmen 
kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.......” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
57 YENİ, s. 25; HINKELMAN, s.65, BAHTİYAR, s.75;  EKİCİ, s. 163  ; ÖZEL, s.23; KAVAK, 
s.93; TOROSLU, V.,, s.64; YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1970/706 K. 1972/220 T. 
1.4.1972 “.....Satış 23.7.1958 tarihli borsa beyannamesiyle gerçekleşmiş, ancak bu beyannamede 
taraflar arasında kararlaştırılan özel şartlara atıfta bulunulmuştur. Hususi şartlara göre davacı, 
arpayı Almanya'ya ihraç edecek ve ihracatı 22.9.1954 tarih 4/1360 sayılı Dış Ticaret Rejimi 
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taraftır58. Kendi lehine açılan akreditif şartlarını inceleyen, değişiklik talep edebilen 

ve kullanılmasını kabul ettikten sonra temel ilişkiden doğan amire karşı olan borcunu 

ifa eden taraf konumundadır59. Lehtar, akreditifin dayandığı sözleşmenin alacaklısını 

konumundadır60.   Lehtar, ödemeye konu olan tutarı,   akreditif şartlarında gösterilen 

belgelerin ödeme bankasına ibrazı suretiyle tahsil eder veya düzenlediği poliçenin 

kabul edilmesini ister61.  Belgelerin akreditif şartlarına uygun olmaması durumunda 

ise bedeli ancak amirin belgeyi eksiklikleriyle birlikte kabul ettiği yönündeki beyanı 

ile temin edebilir. 

5. Teyit Bankası ( The Confirming Bank )  

500 sayılı broşürün 9(b) maddesinde düzenlenmiş olan teyit bankası, amir 

banka tarafından kendi akreditifine teyit verilmesi talep edildiği durumlarda 

gündeme gelen ve lehtara karşı akreditif bankası ile birlikte sorumlu olan banka 

                                                                                                                                                                     
gereğince Toprak Mahsulleri Ofisinin inhisarı altında bulunduğundan ve arpa bedeli de davacı 
tarafından ödenmediğinden davalı Ofis adına belli süre içinde davacı akreditif açtıracaktır. 
Anlaşmaya uygun surette davalı adına akreditif açılmış ve gelen dövizi davalı, İş Bankasına satarak 
bedelini tahsil etmiştir. Taraflar arasındaki ihtilaf, ihraç edilmek üzere arpa satışının 23.7.1958 
tarihinde vuku bulmasından sonra 4.8.1958 günlü devalüasyon dolayısıyla hükümet tarafından 
ödenen dolar başına 620 kuruş primin kime ait olacağı hususundan doğmuştur. Bu primi akreditifin 
kendi adına açılması dolayısıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin tahsil ettiği anlaşılmaktadır. Akdin 
tekemmülünden sonra ortaya çıkan bu olayın akitle bir ilgisinin bulunmadığı şüphesizdir. O halde 
taraflar bakımından akitteki vecibelere dahil olmayan ve sadece kur farkından ileri gelen ve akreditif 
lehtarı Toprak Mahsulleri Ofisi görülmesi itibariyle ona ödenen ve fakat gerçekte kendi aralarındaki 
iç münasebet yönünden ihracatçı davacıya ait bulunan bu primin, davalı için haksız iktisap teşkil 
ettiği aşikardır.....” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
58 600 sayılı broşürün tanımlar başlıklı 2. maddesinde benzer düzenlemeye yer verilmiştir. 
59 Yargıtay 19.Hukuk Dairesi E.1997-4595 K.1997-8465 T.16.10.1997 “…ikinci mal sevkıyatından 
önce müvekkilinin ilk parti sevkıyatında ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle sözleşmenin bazı 
maddelerinin değiştirilmesini, acente ve gözetim firmasının yeniden belirlenmesini, akreditifte bazı 
değişiklikler yapılmasını talep ettiğini, bu talebin kabul edilmeyerek akreditifin iptalinin istenmesi 
üzerine iptal talebinin kabul edildiğini, ilk sevkıyattaki davacının tutumu ve meydana gelen olaylara 
göre müvekkilinin sözleşmedeki şartların değiştirilmesi yönündeki talebinin haklı olduğunu, davacının 
kusurlu ve iyiniyetle bağdaşmayan davranışları nedeniyle sözleşmenin devamının yerine getirilmesine 
izin ve imkan tanımadığını, bu nedenle uğradığı ikinci mal sevkıyatından önce müvekkilinin ilk parti 
sevkıyatında ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle sözleşmenin bazı maddelerinin değiştirilmesini, 
acente ve gözetim firmasının yeniden belirlenmesini, akreditifte bazı değişiklikler yapılmasını talep 
ettiğini, bu talebin kabul edilmeyerek akreditifin iptalinin istenmesi üzerine iptal talebinin kabul 
edildiğini, ilk sevkıyattaki davacının tutumu ve meydana gelen olaylara göre müvekkilinin 
sözleşmedeki şartların değiştirilmesi yönündeki talebinin haklı olduğunu, davacının kusurlu ve 
iyiniyetle bağdaşmayan davranışları nedeniyle sözleşmenin devamının yerine getirilmesine izin ve 
imkan tanımadığını, bu nedenle uğradığı…” kararında değişikliğin kabul edilmesi gerektiği üzerinde 
durulmuştur.(www.kazanci.com.tr); 
60 ŞANLI/EKŞİ, s. 100; EKİCİ, s. 163; ÖZEL, s.23 
61 YILANLI, s.49; EKİCİ, s. 163 
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konumundadır62. Akreditif bankası gibi, dönülebilir akreditifler dışında, kesin 

yükümlülük üstlenen ve genellikle lehtarın ülkesinde bulunan ve akreditif bankası 

dışında, akreditif bankası ile  birlikte63 ödeme yükümlülüğü64 altına giren bankadır65. 

Teyit hiçbir şekilde, amir bankanın yükümlülüğünü yerine getirileceğine dair bir 

kefalet veya garanti değildir66.  Teyit bankası akreditife teyit verip vermemekte 

serbest olmasına karşın teyidi vermiş ise bu taahhüdünden dönmesi mümkün 

değildir67. Teyit bankası, lehtara karşı akreditif şartlarına uygun belgelerin ibrazı 

halinde 1. belgenin ibrazında ödemeli68 akreditiflerde ödeme yapmak, 2.ertelemeli 
                                                           
62 ÖZALP; 500, s. 68; YILANLI, s.48;  YENİ, s. 23; BOZKURT,s.128; SARNA, s3-31;   Yargıtay 
kararların ise teyit bankası amir bankasından ve akreditif ilişkisinden bağımsız olarak asli sorumlu 
görülmüştür. “YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 1999/1994 K. 1999/4228 T. 17.6.1999 
“......Davalı S... Tekstil AŞ 8.12.1993 tarihinde M... Bankası AŞ`den davacı M... Elektrik AŞ lehine 
akreditif açtırmış, dava dışı S... Generale de Paris Bankası akreditife teyit vermiştir. akreditifin teyit 
edilmesi halinde teyit bankası, akreditif lehtarının (satıcının ) borçlusu durumuna girmektedir. Diğer 
bir ifadeyle teyit bankası akreditif lehtarına karşı bağımsız ve asli bir yükümlülük altına girmektedir. 
akreditif lehtarının kural olarak önce teyit bankasına başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. akreditif 
lehtarı satış bedelinin akreditif yoluyla tahsili için üzerine düşeni yapmasına rağmen teyit 
bankasından tahsil edememişse bu durumda alıcıya başvuru hakkı doğar. Mahkemece davacıdan bu 
yöndeki delilleri sorularak toplanan deliller değerlendirildikten sonra varılacak uygun sonuç 
çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddinde isabet 
görülmemiştir.” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); YARGITAY 19. HUKUK 
DAİRESİ E. 1997/7126 K. 1997/9916 T. 21.11.1997 “......Akreditifin teyit edilmesi halinde, muhabir 
banka bu teyit nedeniyle akreditif alacaklısının ( satıcının ) borçlusu durumuna girer. Bir başka 
deyişle teyitli akreditifle, usulüne uygun olan belgeler karşılığı ödeme yapmayı, teyit bankası da 
ayrıca taahhüt etmekte ve bu suretle taahhüt altına girmektedir. Teyit bankasının lehtara karşı 
yükümlülüğü mücerret bir borç ikrarı niteliğinde olup, davacı satıcının öncelikle teyit bankasına 
başvurması zorunlu olup alacağın teyit bankasından tahsil edilememesi halinde alıcı ( davalıya ) 
başvurabilir.” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr);YARGITAY HUKUK GENEL 
KURULU E. 1964/942 K. 1964/637 T. 4.11.1964 “.....Teyitli akreditifte ise, akreditifi açan banka 
kendi yararına havalede bulunulan ve akreditif açılan üçüncü kişiye yani satıcıya karşı akreditifte 
gösterilen şartlar altında, akreditife yazılı bulunan parayı ödemeyi kendi adına da borçlanır ve bunu 
üçüncü kişiye ( yani satıcıya ) açıkça, bildirir. Şayet akreditifi açan bankanın satıcının bulunduğu 
ülkede şubesi yoksa o zaman, bu borçlanma bildirimini ( beyanını ) muhabir banka yapar ve yine 
muhabir banka bu bildirim dolayısıyla ayrıca borç altına girer.” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
63 EKİCİ, s.163; YENİ, s. 25; ÖZEL,s.25; 
64 YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2000/16851 K. 2000/17397 T. 14.11.2000 “…. akreditif 
lehtarının akreditif alacağının doğumu için ödeme yeri bankasına akreditif süresinde uygun belgeleri 
ibraz etmesi gerekir.Teyitli akreditifte teyit bankası aynı zamanda ödeme yeri bankası olduğundan 
teyitli akreditifin özellikleri de dikkate alınarak lehtarın öncelikle teyit bankasına başvurması icap 
eder….” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 
1976/5881 K. 1977/558 T. 10.2.1977 “.........Şu izahata göre, akreditif alacaklısının ( satıcının ) 
doğrudan doğruya muhabir bankadan talepte bulunabilmesi ancak akreditifin teyitli olmasıyla 
mümkündür. Diğer taraftan, muhabir bankanın ister teyitli olsun ister teyitsiz akreditif alacaklısına 
ödemede bulunabilmesi için akreditif şartlarının gerçekleşmesi ve belli edilen belgelerin ibraz 
edilmesi lazımdır. Aksi takdirde bankanın ödeme yükümlülüğünden söz edilemez.....” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr);  
65 YILANLI, s.48; YENİ, s. 25; TOROSLU, V.,, s.65; ERÜRETEN, s. 322; 
66 EKİCİ, s.163  
67 SARNA, s.1-14 
68 “ at sight” belgenin ibrazında, görüldüğünde ödenmesi anlamına gelmektedir.  
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ödeme69 akreditiflerinde vadede ödeme yapmak, 3. poliçe kabullü70 akreditiflerde 

poliçeyi kabul etmek ve vadesinde ödemek, 4. kabulü başka banka yapacak ise lehtar 

tarafından o banka üzerine çekilen ve kabul edilmeyen poliçeleri kabul etmek ve 

vadesinde ödemek, 5. kabulü başka banka yaptığı halde vadelerinde o banka 

tarafından ödenmeyen poliçeleri vadelerinde ödemek, 6. akreditif iştira71 kaydını 

taşıyorsa lehtara rucü ettirmeksizin iştira etmekle yükümlüdür72. Tüm bu 

yükümlülüklerini yanı sıra teyit bankası komisyon almaktadır.       

600 sayılı broşürde ise teyit bankası amir bankanın talebi veya verdiği yetki 

üzerine akreditife teyidini ekleyen banka olarak tanımlanmıştır. Teyit ise, amir 

bankanın kesin yükümlülüğüne ek olarak teyit bankasının uygun bir ibrazı 

karşılayacağına veya iştira edeceğine ilişkin kesin bir yükümlülüğü anlamına gelir73. 

600 sayılı broşürün 8. maddesinde ise “teyit bankasının yükümlülüğü” başlığı altında 

akreditif ilişkinde teyit bankasının konumu ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. 

Buna göre teyit bankası: 

“a.ibrazı şart koşulan belgelerin teyit bankasına veya diğer herhangi bir görevli 

bankaya ibraz edilmesi ve belgelerin uygun bir ibrazı oluşturması kaydıyla; 

i.Teyit bankası, 

                                                           
69 “Deferred” ertelemeli, vadeli ödemelerde vade tarihinde ödemeyi ifade etmektedir. 
70 “Acceptance” poliçenin kabulünü ifade eden bu terim, teyit bankasının ödemeyi poliçenin kabulü 
ile gerçekleştireceği durumlarda söz konusudur. 
71 “Negotiation” iştira anlamına gelmekte olup, bu yöntem özellikle uzak doğu bankalarınca sıklıkla 
kullanılmaktadır. 
72 EKİCİ, s.163; YILANLI, s.48; ERÜRETEN, s.323 
73 YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2000/16851 K. 2000/17397 T. 14.11.2000 tarihli 
kararında. “Teyitli akreditifte akreditif bankasının yanında teyit bankasının bağımsız ve asli 
yükümlülüğü doğar.Aynı akreditif bankası gibi lehtara karşı mücerret asli ve bağımsız bir borç 
taahhüdü altına girer. Yani ikinci bir akreditif bankası gibidir. Lehtar tarafından akreditif süresi 
içinde uygun belgelerin ibrazı halinde akreditif bedelini ödemekle yükümlüdür. Ödediği bedeli için ise 
akreditif bankasına rucü eder. Teyit bankasının lehtara ödeme yapması ile akreditif bankasının 
lehtara karşı akreditif borcu sona erer, ancak teyit bankasının alacağı doğar. Teyit bankasının 
isteyeceği alacak lehtarın alacağı değil kendi alacağıdır. Teyit bankası herhangi bir sebeple ödeme 
yapmaz ise lehtar o zaman akreditif bankasına başvurabilir. akreditif bankasının sonradan teyit 
bankasına ödememe talimatı vermesi teyitli akreditifin niteliği gereği mümkün değildir. Çünkü teyit 
bankası akreditifi teyit etmekle lehtara karşı akreditif bankasından ayrı, bağımsız ve asli yükümlülüğü 
doğar. Lehtara karşı bağımsız bir borç taahhüdü altına girer. Teyitli akreditifte lehtarın akreditif 
alacağı ödeme bankası olan teyit bankası nezrinde doğar. Alacağın akreditif bankası nezdinde 
doğması için lehtar tarafından teyit bankasına başvurulup ödeme yapılmaması nedeni ile akreditif 
bankasına lehtar tarafından başvuru yapılması gerekir.” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr);; Aksi görüş için SOMUNCUOĞLU,s. 36 
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a) Akreditif teyit bankasının gişelerinde belgelerin ibrazı üzerine 

ödeme, vadeli ödeme veya poliçe kabulü yöntemleriyle 

kullanımda olduğu taktirde; 

b)  Akreditif diğer bir görevli bankanın gişelerinde belgelerin 

ibrazı üzerine ödeme yöntemiyle kullanımda olduğu ve o 

görevli banka ödeme yapmadığı takdirde; 

c) Akreditif diğer bir görevli bankanın gişelerinde vadeli ödeme 

yöntemiyle kullanımda olduğu ve o görevli banka vadeli ödeme 

yükümlülüğüne girmediği veya girmiş olduğu halde ödeme 

vadesinde ödeme yapmadığı takdirde, 

d) Akreditif diğer bir görevli bankanın gişelerinde poliçe kabulü 

yöntemiyle kullanımda olduğu ve o görevli banka kendi 

üzerine çekilen bir poliçeyi kabul etmediği veya kabul etmiş 

olduğu halde poliçenin ödeme vadesinde ödeme yapmadığı 

takdirde, 

e) Akreditif diğer bir görevli bankanın gişelerinde iştira yönte-

miyle kullanımda olduğu ve o görevli banka iştira işlemi 

yapmadığı takdirde; 

ibrazı karşılamalıdır. 

ii. akreditif teyit bankasının gişelerinde iştira yöntemiyle kullanımda olduğu 

takdirde rucü hakkı olmaksızın iştira işlemi yapmalıdır. 

b. Bir teyit bankası akreditife teyidini eklediği an itibariyle ibrazı karşılamakla veya 

iştira etmekle dönülemez biçimde yükümlüdür. 

c. Bir teyit bankası uygun bir ibrazı karşılayan veya iştira eden ve belgeleri teyit 

bankasına gönderen diğer bir görevli bankayı ramburse etmekle yükümlüdür. Poliçe 

kabulü veya vadeli ödeme yöntemiyle kullanımda olan bir akreditif altındaki uygun 

bir ibraz tutarının rambursmanı, diğer bir görevli banka ödeme vadesinden önce ön 

ödeme veya satın alma işlemi yapmış olsun olmasın ödeme vadesinde gerçekleştirilir. 

Bir teyit bankasının diğer bir görevli bankayı ramburse etme yükümlülüğü teyit 

bankasının lehtar karşısındaki yükümlülüğünden bağımsızdır. 
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d.Bir banka amir bankadan bir akreditifin teyidi için bir talep veya yetki aldığı fakat 

teyit etmek istemediği takdirde bu durumu amir bankaya gecikmeksizin bildirmelidir; 

akreditifi teyitsiz ihbar edebilir.”şeklindeki yükümlülükleri üstlenmiştir. Sonuç 

olarak teyit bankasının yükümlülükleri bakımından 500 sayılı broşüre nazaran büyük 

bir farklılık göze çarpmamaktadır. Özellikle asıl sorumlunun amir banksı olduğu 

teyit bankasının sadece bu yükümlülüğe ek olarak bazı bir teyit eklediğini açıkça 

görmekteyiz74. Teyit bankası amir banka gibi belgeleri inceleme, uygun belgelerin 

                                                           
74 Buna rağmen YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2000/16851 K. 2000/17397 T. 14.11.2000 
“.......tarihli kararında teyitli akreditiflerde lehtarın belgelerin ibrazını teyit bankasına yapmasını 
zorunlu kılmıştır. Yargıtay’ın bu kararı UCP düzenlemelerine de aykırılık teşkil etmektedir. “Teyitli 
akreditifte akreditif bankasının yanında teyit bankasının bağımsız ve asli yükümlülüğü doğar. Aynı 
akreditif bankası gibi lehdara karşı mücerret asli ve bağımsız bir borç taahhüdü altına girer. Yani 
ikinci bir akreditif bankası gibidir. Lehdar tarafından akreditif süresi içinde uygun belgelerin ibrazı 
halinde akreditif bedelini ödemekle yükümlüdür. Ödediği bedeli için ise akreditif bankasına rucü eder. 
Teyit bankasının lehdara ödeme yapması ile akreditif bankasının lehdara karşı akreditif borcu sona 
erer, ancak teyit bankasının alacağı doğar. Teyit bankasının isteyeceği alacak lehdarın alacağı değil 
kendi alacağıdır. Akreditif lehdarının akreditif alacağının doğumu için ödeme yeri bankasına akreditif 
süresinde uygun belgeleri ibraz etmesi gerekir. Teyitli akreditifte teyit bankası aynı zamanda ödeme 
yeri bankası olduğundan teyitli akreditifin özellikleri de dikkate alınarak lehdarın öncelikle teyit 
bankasına başvurması icap eder. Teyit bankası herhangi bir sebeple ödeme yapmaz ise lehdar o 
zaman akreditif bankasına başvurabilir. Akreditif bankasının sonradan teyit bankasına ödememe 
talimatı vermesi teyitli akreditifin niteliği gereği mümkün değildir. Çünkü teyit bankası akreditifi teyit 
etmekle lehdara karşı akreditif bankasından ayrı, bağımsız ve asli yükümlülüğü doğar. Lehdara karşı 
bağımsız bir borç taahhüdü altına girer. Teyitli akreditifte lehdarın akreditif alacağı ödeme bankası 
olan teyit bankası nezrinde doğar. Alacağın akreditif bankası nezrinde doğması için lehdar tarafından 
teyit bankasına başvurulup ödeme yapılmaması nedeni ile akreditif bankasına lehdar tarafından 
başvuru yapılması gerekir.” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); Yargıtay’ın diğer bir 
kararında da benzer bir görüş hakimdir “YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 1999/1994 K. 
1999/4228 T. 17.6.1999 “.......Davalı S... Tekstil AŞ 8.12.1993 tarihinde M... Bankası AŞ`den davacı 
M... Elektrik AŞ lehine akreditif açtırmış, dava dışı S... Generale de Paris Bankası akreditife teyit 
vermiştir. Akreditifin teyit edilmesi halinde teyit bankası, akreditif lehdarının ( satıcının ) borçlusu 
durumuna girmektedir. Diğer bir ifadeyle teyit bankası akreditif lehdarına karşı bağımsız ve asli bir 
yükümlülük altına girmektedir. Akreditif lehdarının kural olarak önce teyit bankasına başvurma 
zorunluluğu bulunmaktadır. Akreditif lehdarı satış bedelinin akreditif yoluyla tahsili için üzerine 
düşeni yapmasına rağmen teyit bankasından tahsil edememişse bu durumda alıcıya başvuru hakkı 
doğar. Mahkemece davacıdan bu yöndeki delilleri sorularak toplanan deliller değerlendirildikten 
sonra varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın 
reddinde isabet görülmemiştir. ” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr);. YARGITAY 19. 
HUKUK DAİRESİ E. 1997/7126 K. 1997/9916 T. 21.11.1997  “Akreditifin teyid edilmesi halinde, 
muhabir banka bu teyid nedeniyle akreditif alacaklısının ( satıcının ) borçlusu durumuna girer. Bir 
başka deyişle teyidli akreditifle, usulüne uygun olan belgeler karşılığı ödeme yapmayı, teyid bankası 
da ayrıca taahhüt etmekte ve bu suretle taahhüt altına girmektedir. Teyid bankasının lehdara karşı 
yükümlülüğü mücerret bir borç ikrarı niteliğinde olup, davacı satıcının öncelikle teyid bankasına 
başvurması zorunlu olup alacağın teyid bankasından tahsil edilememesi halinde alıcı ( davalıya ) 
başvurabilir” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr);. YARGITAY HUKUK GENEL 
KURULU E. 2002/12-1078 K. 2002/1072 T. 18.12.2002 Bu açıklamaların da ortaya koyduğu gibi, 
“.....teyitli akreditifte lehdarın akreditif alacağı, teyit bankasına ibraz edeceği belgeler karşılığında; 
ibraz anında ve ibraz yerinde doğar; ödeme yeri, belgelerin ibraz edildiği yerdir. Eş söyleyişle, alacak 
teyit bankası nezdinde doğar; alacağın akreditif bankası nezdinde doğabilmesi için, teyit bankasına 
başvurulmasına rağmen, alacağın herhangi bir nedenle ödenememiş”.... olması gerekir. şeklinde 
içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr) 
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ibrazı halinde ibrazı karşılama, ibrazı karşılamış bankaları ramburse etmek gibi 

yükümlülükleri olduğunu yukarıda yer verdiğimiz 8. maddede de açıkça 

görmekteyiz. 

6. Görevli Banka ( The Nominated Bank ) 

500 sayılı broşürün 10. ve 13. maddelerinde düzenlenmiş olan görevli banka, 

bir akreditif işleminde ödeme yapmaya, ertelemeli ödeme yapmaya, poliçe kabul 

etmeye ve iştira işlemi yapmaya yetkili bankadır75. 600 sayılı broşürde ise 

“akreditifin kullanımda olduğu banka veya herhangi bir banka nezrinde kullanılır 

biçimde açılmış bir akreditifte herhangi bir banka” olarak tanımlanmıştır. Bir 

akreditifte görevli bankanın ve yetkisinin ne olduğunun açıkça gösterilmesi 

gerekmektedir. Bu akreditif şartlarına uygun belgelerin ibrazı halinde ödeme 

yapmak, ertelemeli ödeme yapmak, poliçe kabul etmek ve iştira işlemi yapmak 

olarak belirlenmiştir. Görevli banka bunları akreditif bankasından aldığı yetki ile 

akreditif bankası ve var ise teyit bankası adına yapar ve böylece onların 

yükümlülüklerini üstlenmiş olur76. Bir bankanın görevli banka olarak 

değerlendirilebilmesi için akreditif metninde kendisinin görevlendirildiğine ilişkin 

olarak açıkça yer verilmelidir77. Görevli bankanın lehtara karşı yükümlülüklerini 

akreditif ve teyit banklarının aksine yerine getirmemesi dolayısıyla sorumlu olması 
                                                           
75BOZKURT, s.126; YENİ, s. 25; DEKKER, Jan: More Case Studies on Documentary Credits, 
problems, Queries, Answers, Includes General Index, December 1991, Paris s.35; 
76 EKİCİ, s.163 
77 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2001/8612 K. 2002/3605 T. 10.5.2002 “........Uyuşmazlık, 
muhabir banka (davalı) tarafından, amir bankaya hitaben yazılan yazılarda  yer alan akreditifi teyit 
ettiğine dair açıklamaların, davalının akreditife teyit verdiği  dolayısı ile davacıya ödeme yapma 
yükümlülüğü altına girdiği şeklinde anlaşılıp anlaşılamayacağı noktasında toplanmaktadır. 
Mahkemece, akreditifin davacıya ihbar edildiği 12.1.1999 tarihli yazıda akreditife teyit eklenmediği 
bildirilmiş ise de, 9.2.1999 ve 18.2.1999 tarihinde muhabir banka ile amir banka arasında yapılan 
yazışmalardan akreditife teyit verildiği anlaşıldığından, davalının akreditif bedelinin ödenmesinden 
sorumlu olacağı gerekçesiyle itirazın kısmen iptali ile takibin 70.000 Dolar asıl alacak üzerinden 
devamına % 40 icra inkar tazminatı 10.052.554.624.-TL'nin davalıdan alınıp davacıya verilmesine 
karar verilmiş, hüküm davalı banka vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davalı bankanın 12.1.1999 
tarihli yazısı ile akreditife teyit eklenmediğinin davacıya (lehdara) bildirilmiş olduğu, davalı banka 
kayıtlarında dava konusu akreditife teyit verildiğine dair bir işlemin yer almadığı, muhabir banka ile 
amir banka arasındaki yazışmaların kendi iç ilişkilerini yansıttığı şeklinde değerlendirilmesi 
gerektiği, sonuç olarak ödeme bankası olan muhabir banka tarafından akreditif lehdarı davacıya 
açıkça teyit verilmedikçe muhabir banka ile lehdar arasında ödeme yükümlülüğü yönünden yeni bir 
ilişkinin doğduğunun kabulüne olanak bulunmadığı gözetilmeden, yazılı gerekçe ile davanın kısmen 
kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
Kararda açıkça görüleceği üzere görevli bankanın görevinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 
Görevli bakanın teyit etme yetkisinin bulunup bulunmadığının açıkça vurgulanması gerektiği kararda 
ortaya konmuştur.  



 23

ancak ve ancak lehtara karşı açıkça onay vermesi78 durumunda söz konusu olacaktır. 

Görevli bankanın 13. maddede düzenlenmiş yükümlülükleri ise “belgelerin alındığı 

günü izleyen 7 iş günü içinde ibraz edilen belgeleri incelemek, kabul etmek, 

reddetmek veya aldığı tarafa iade etmek” şeklinde düzenlenmiştir79. 

600 sayılı broşürde ise 12. maddede görevlendirme üç bent halinde 

düzenlenmiştir. 12. madde düzenlemesi:  

“a. Görevli banka teyit bankası olmadığı sürece ibrazı karşılamak veya iştira etmek 

için verilen bir yetki. görevli bankanın ibrazı karşılamayı veya iştira etmeyi açıkça 

kabul ederek bunu lehtara açıkça bildirdiği hal dışında o görevli bankayı ibrazı 

karşılamak veya iştira etmek için herhangi bir yükümlülük altına sokmaz. 

  b. Bir poliçe kabul etmesi veya vadeli ödeme yükümlülüğüne girmesi için bir 

bankayı görevlendirmekle, amir banka o görevli bankanın kabul ettiği bir poliçeyi 

veya girdiği vadeli ödeme yükümlülüğünü satın alması veya ön ödeme yapması için o 

görevli bankayı yetkili kılar. 

  c. Teyit bankası olmayan bir görevli banka tarafından belgelerin alınması veya 

incelenmesi ve gönderilmesi o görevli bankayı ibrazı karşılamakla veya iştira 

etmekle yükümlü kılmadığı gibi ibraz karşılama veya iştira eylemini de oluşturmaz.” 

şeklindendir. 

7. İştira Bankası/Satın Alma Bankası ( Negotiation Bank ) 

500 sayılı broşürün 10/ (b)-I maddesinde iştira bankası, akreditifin iştira 

edilebilir  tipte olması ve amir banka tarafından, kendisine satıcının düzenlediği 

vesaiki ve poliçeleri satın alma yetkisinin verilmiş olması durumunda akreditif 

ilişkisinde yer almaktadır80. Satıcının belgeleri ibraz ettiği bankadır81. Belge 

incelendikten sonra akreditif şartlarına uygunluğuna karar vererek belgeyi iştira 

edebilir veya bir başka değişle satın alabilir. Akreditif bankası tarafından açılan 

                                                           
78 ÖZALP, 500 s. 67; EKİCİ, s.163 
79 ÖZALP, 500 s. 67; YENİ, s. 25 
80 YENİ, s. 24; SOMUNCUOĞLU, Akreditif, s. 40; 
81 YILANLI, s.48; YENİ, s. 24; TOROSLU, V.,, s.66;  
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akreditif altında iştira bankasına ibraz edilen belgeleri iştira etme veya riski iştira 

bankasına ait olmak üzere belgeleri satın alma yetkisi verilmektedir82. Rambursman 

kendi adına tahsis edilmiş ise belge bedelini ve komisyonunu talep eder. Akreditif 

şartlarında “sınırlı iştira edilebilir83” şeklinde bir ifadenin yer aldığı koşullarda  

iştira bankasının açıkça belirtilmesi gerekmektedir84.  Bunun yanı sıra akreditif 

şartlarında “serbest iştira edilebilir85” şeklinde bir ifadenin yer alması durumunda 

ise akreditifte herhangi bir banka iştira bankası olabilmektedir86.     

600 sayılı broşürde ise iştira tanımlar başlığı altında “uygun bir ibraz altında 

poliçelerin (görevli banka üzerine çekilen poliçelerin) ve/veya belgelerin, görevli 

bankanın ramburse edilmesi gereken banka iş gününde veya daha önce görevli 

banka tarafından lehtara avans ödeme yapılarak veya avans ödeme yapılacağı kabul 

edilerek satın alınması anlamına gelir” şeklinde tanımlanmıştır. 

8. Rambursman Bankası (The Reimbursing Bank ) 

500 sayılı broşürün 19. maddesinde düzenlenmiş olan rambursman bankası87, 

akreditif bankası görevli banka, teyit bankası ve iştira bankası arasında para transferi 

hususunda hem iktisadi hem de fiili bir kolaylık ve güvenilirlik sağlamak amacıyla 

akreditif sözleşmelerine girmiş bir bankadır88. Akreditifte yer alan bankalar arasında 

hesap ilişkisinin olması durumunda dahi rambursman bankasına başvurulabilir. 

Belgeleri incelemekle yükümlü olmayan akreditif metnini hiç görmeyen ve akreditif 

detaylarına girmeyen bu bankanın görevi: ödemeyi yapan görevli banka veya teyit 

bankasına karşı, akreditif bankasının gönderdiği otorizasyon89 ile açılan hesaptan 

                                                           
82 ÖZALP, 500 s. 70 
83 “Restricted negotiable” ifadesi 600 sayılı broşürde bu şekilde yer almış olup “sınırlı iştira 
edilebilme” durumunu ifade etmektedir.  
84 ÖZALP, 500, s. 71; YENİ, s. 24; YILANLI, s.49 
85 “Freely negotiable” ifadesi 600 sayılı broşürde bu şekilde yer almış olup “serbest iştira edilebilme” 
durumunu ifade etmektedir 
86 ÖZALP, 500, s. 71; YENİ, s. 24; YILANLI, s.49 
87 Rambursman bankası benzer şekilde 600 sayılı broşürün 13. maddesinde düzenlenmiştir. 
88 TOROSLU, V.,, s.66;  
89 YENİ, s.24 “Ramburse yetkisi yine amir banka tarafından verilir. Amir banka akreditifi açacağı 
gün Rambursman bankasına MT 740 mesaj tipiyle (Authorisation to Reimburse) swift mesajı çekerek 
yetkilendirir. Mesajda akreditif referansı, vade tarihi ve yeri, ödenecek tutar ve döviz kodu lehine 
ödeme yapılacak olan Teyit iştira bankasının swift kodu ve ismi, alacak meblağın % olarak +/-, 
poliçeli bir işlemse poliçe ve muhatap ile ilgili bilgiler, akreditif tutarına ilave edilecek diğer 
meblağlar, varsa karışık ödeme ve vadeli ödemeyle ilgili bilgiler, rambursman masraflarının hangi 
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bedeli görevli veya teyit bankalarına ödemektir90. Bu ödeme yapılmadığı taktirde 

akreditif bankası ödemeyi yapan bankalara karşı sorumludur91.   

9. Ödeme Bankası ( The Paying Bank) 

500 sayılı broşürün 13. maddesinde düzenlenmiş olan ödeme bankası, 

akreditif bankası tarafından, akreditif şartlarına uygun belgelerin ibrazında lehtara 

ödemeyi yapmakla görevlendirilmiş banka olarak karşımıza çıkmaktadır92.  Akreditif 

şartlarına aykırı belgeler karşılığın ödeme yapan banka, akreditif bankasından parayı 

istemesi mümkün olmamakla birlikte şartlara uygun olmayan belgeleri reddetmek ve 

uygun olmayan durumu gecikmeksizin akreditif bankası aracılığıyla akreditif amirine 

bildirmekle yükümlüdür93.   

10. Kabul Bankası ( The Accepting Bank) 

Üzerine vadeli poliçe çekilebilecek ve çekilen poliçeleri kabule yetkili kılınan 

bankadır94. 

C. Akreditifin Fonksiyonları 

1. Ödeme Fonksiyonu 

Ödeme fonksiyonu akreditifin en önemli fonksiyonudur95. Akreditif 

uluslararası ticarette kullanılan bir ödeme aracıdır. Doktrinimizdeki fikir birliğinin de 

bir sonucu olarak96; BK. 67. maddesi uyarınca, amir ile akreditif bankası arasında 

yapılan akreditif sözleşmesinde amirin temel ilişkiden doğan borcu bizzat ifa 

etmesinde lehtarın bir menfaatinin bulunmadığı hallerde amir borcu bizzat ifa 

                                                                                                                                                                     
tarafa ait olacağı belirtilir.” 
90 YILANLI, s.49; ÖZALP, 500, s. 70, YENİ, s.25 
91 YILANLI, s.49 
92 YILANLI, s.49; YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2000/16851 K. 2000/17397 T. 
14.11.2000 “.......akreditif alacağı doğumu şarta bağlı bir alacak olup, akreditif süresi içinde akreditif 
belgelerinin lehdar tarafından ödeme yeri bankasına ibrazı ile ödeme yeri bankası nezdinde lehdarın 
akreditif alacağı doğar......” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
93 YILANLI, s.49; SOMUNCUOĞLU, Akreditif, s.44; 
94 YILANLI, s.50 
95 KAYA, Arslan; Belgeli Akreditifte Lehtarın Hukuki Durumu, Mayıs 1995,İstanbul, s.31; DOĞAN, 
s. 42 
96 KAYA,A.;, s. 32; DOĞAN, s. 42; ERDOĞAN, İhsan; Akreditif Sözleşmeleri, Eylül 2000, Ankara, 
s.23;  BOZKURT, s.19; 
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etmekle sorumlu değildir97. Bu durumda akreditif ilişkisinde ifa bir üçüncü şahıs olan 

akreditif bankası tarafından gerçekleştirilmektedir.  Amir, temeldeki lehtar ile 

aralarında bulunan sözleşmeden doğan ödeme borcunun akreditif ile ifa edilmesini 

kararlaştırdıktan sonra, amir akreditif açılması talimatını amir bankaya verecektir. 

Böylelikle akreditif amiri bakımından bir erteleme defi98 kazanılmış olacak ancak 

borç sona ermeyecektir. Borç, akreditif bankası tarafından lehtara ödemenin 

yapılması ile sonlanacaktır99. Bu durum ise az öncede belirttiğimiz üzere sözleşmede 

aksine bir hüküm belirtilmemiş ise akreditifin “ifa amacıyla” açıldığı kabul 

edilmektedir100. Amire karşı ifa talebi, ancak akreditif bankasının ödeme yükümünü 

ifa etmemesi durumunda söz konusu olacaktır101.         

2. Teminat Fonksiyonu 

Bir ödeme yöntemi olarak dış ticarette sıkça kullanılan akreditiflerin 

kullanımının bu derece yaygın olmasının sebebi, uluslararası ticarette taraflar 

arasında zedelenmiş olan güven ilişkisini bir nebze dahi olsa güçlendirmesidir102. 

Uluslararası ticarette taraflara karşılıklı güvenceler sağlayan akreditifler, gerek mal 

veya hizmetin ifası gerekse de bunun karşılığındaki bedelin ifası bakımından tarafları 

mümkün olduğunca tatmin etmeyi amaçlayan bir ödeme sistemi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Lehtar, bakımından en önemli teminat ödemenin bir banka garantisi 

altında yapılacak olmasıdır103. Özellikle cayılamaz ve teyitli akreditif açılmasıyla 

risk kural olarak  ortadan kalkmaktadır104. Lehtar bakımından ayrıca kambiyo 

sisteminden kaynaklanan risklerin ortadan kalkmasını sağlar105. Amir bakımından ise 

                                                           
97 BOZKURT, s.19; 
98 KAYA,A.;, s. 32; DOĞAN, s. 42; 
99 KAYA,A.;, s. 32; DOĞAN, s. 42; ERDOĞAN, s.22;  BOZKURT, s.19; 
100 KAYA,A.;, s. 32; DOĞAN, s. 42; ERDOĞAN, s.23;   
101 KAYA,A.;, s. 32; DOĞAN, s. 42; ERDOĞAN, s.23;  BOZKURT, s.19; 
102 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1976/5881 K. 1977/558 T. 10.2.1997 “......akreditif ve 
özellikle belgeli akreditif, ayrı ülkelerde bulunan ve kambiyo ( döviz ), ithalat, ihracat konularında 
değişik rejimlere tabi olan ihracatçı ile ithalatçı arasındaki ilişkilerin güven içerisinde yürüyüp 
sonuçlanmasını sağlar. Bu sayede akitler, örneğin bir alım-satım akdinin tarafları ayrı ülkelerde 
olmalarına karşın, malın teslim ve semenin ödenmesi gibi edaları karşılıklı olarak yerine getirmek 
olanağı elde etmiş olurlar.” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr);  
103 KAYA,A.;, s. 31; DOĞAN, s. 39; ERDOĞAN, s.23; BOZKURT, s.18; KAYA, Salih; 
Uluslararası Bankacılık Uygulamaları, 2. Baskı, Ankara 2003,s. 98 
104 DOĞAN; s. 39 
105 KAYA,S.; s.99 “İthalatçının ülkesinde uygulanan kambiyo denetiminin uluslararası ödemeleri 
kısıtlaması dolayısıyla ortaya çıkacak mali riskleri akreditif asgariye indirir. İthalatçının yurtdışından 
satın aldığı malların bedelini ödeme kudreti ve isteği bulunsa bile kambiyo denetiminin varlığı bu 
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akreditifin sağladığı ilk teminat akreditif şartlarına uygun olan belgeler karşılığında 

ödemenin yapılacak olmasıdır106. Bu husus çeşitli sebeplerle amir bakımından çeşitli 

sakıncaların doğmasına sebep olmaktadır107. Amir, malı temsil eden bu belgeleri elde 

etmekle her ne kadar mal üzerindeki tasarruf hakkına sahip olsa da uygulamada 

birçok kez karşılaşıldığı üzere, amir ayıplı108, temeldeki sözleşmeye uygun olmayan 

bir ifa ile karşılaşabilir109. Bunun sebebi bankaların belgeleri sadece görünüşü 

itibariyle incelemekle yükümlü kılınmış olmaları olarak gösterilebilir. Sonuç olarak 

bankalar birçok kez olduğu gibi sahte, içerik bakımından  gerçeği yansıtmayan, ama 

akreditif şartlarına ve mevzuata uygun belgelere karşılığında lehtara ödemede 

bulunmaları sıkça karşılaşılan bir husustur110.  Bankaların, makul bir özeni 

göstererek yaptıkları inceleme sonucunda sahte ve tahrif edilmiş belgelerin ibrazı 

üzerine bir ödemede bulunmaları durumunda her hangi bir sorumlulukları 

bulunmamaktadır.  

3. Kredi Fonksiyonu 

Doktrinde fikir birliği olduğu üzere akreditif hukuken bir kredi işlemi 

değildir111. Akreditif bir ödeme aracıdır. Ödemeyi yapmakla yükümlü olan akreditif 

bankasında amir tarafından bir karşılık hesabı açılarak sağlanmaktadır. Burada 

temelde ki sözleşmeden doğan amirin lehtara karşı olan “borcunun finansmanının 

kredi yolu ile temin edilmesi ile mümkün olmakla birlikte112” akreditif ilişkisinden 

                                                                                                                                                                     
ödemenin fiilen yapılmasını önleyebilir. Oysa amir banka akreditifi ancak yabancı ülkeye döviz 
transferine izin aldıktan sonra açar. Bu nedenle akreditifin açılması kambiyo denetiminde görevli 
makamlardan transfer izninin alınmış olduğunu da ifade ettiğinden ihracatçı alacağından emin olarak 
ithalatçıya gönderir” ifadesine yer vermiştir. 
106 KAYA,A.;, s. 31; DOĞAN, s. 41, ERDOĞAN, s.24; 
107 DOĞAN, s. 41 
108 HOTCHKISS, s.172 
109 ROWE, Michael; Letters Of Credit, 2nd Edition, 1997, London, s. 253 
110 KAYA,A.;, s. 31; DOĞAN, s. 41; ERDOĞAN, s.24;  
111 KAYA,A.;, s. 32; DOĞAN, s. 43; ERDOĞAN, s.25; BOZKURT, s.19; DANIŞTAY Dördüncü 
Daire E. No. 1994/3001 K. No. 1994/5277 Karar Tarihi: 11.11.1994. “......Uluslararası ticarette 
kullanılan ödeme şekillerinden biri olan ve "Bankanın, alıcının talimatı üzerine, belirlenen koşulların 
tam olarak gerçekleşmesi üzerine, satıcıya belirli bir miktar para ödemeyi taahhüt etmesi" şeklinde 
tanımlanan akreditif uygulamasında akreditif amiri alıcı, satış bedelini ya akreditifi açarken ya da 
mal bedelinin banka tarafından ödenmesinden sonra alıcının hesabının borçlandırılması üzerine öder. 
Alıcının kredi itibarına göre bankanın akreditif bedelini peşin almadan işleme başlaması uluslararası 
bir ödeme şekli olan akreditif işlemini bir kredi müessesesi haline getirdiği anlamına gelmez.....” 
şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
112 DANIŞTAY Yedinci Daire E. No. 1997/1173 K. No. 1998/2033 Karar Tarihi: 26.5.1998 
“........Akreditifin işleyişinde, alıcı-ithalatçı tarafından amir bankaya ihracatçı lehine akreditif açma 
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bağımsız bir ilişkidir113. Akreditif amirinin kredi sözleşmesini akreditif bankası ile 

yapabileceği gibi diğer bir kredi kuruluşu ile de yapması da mümkündür. Bankalar 

veya diğer kredi kuruluşları bakımından amir tarafından malı temsil eden belgeler 

birer kredi teminatı olarak kullanıla bilmektedir114. Bu da kredinin finansmanında 

önemli bir avantaj sağlamaktadır115. Ayrıca ödemesi ertelenmiş akreditiflerde amir 

                                                                                                                                                                     
talimatı verilirken akreditifin tutarının peşin olarak yatırılması kuraldır. Ancak uygulamada akreditif 
amiri ithalatçı, akreditif bedelini hemen yatırmamakta, bir süre sonra  eline geçecek mal için 
müşterisi olduğu bankadan kredi almaktadır. Bu şekilde alınan kredinin, akreditif işlemi ile bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Zira buradaki kredi işlemi akreditife yabancı olan, tamamen alıcının kredi 
itibarına dayanılarak yapılmış bir işlemdir. Bazı hallerde de ihracatçı sevk belgelerini ibraz ettiğinde 
parasını  almak istediği halde, ithalatçı belli bir vadede ödeme yapmak istemektedir. Böyle bir 
durumda ihracatçının bankası (muhabir banka) ödemeyi vesaik ibrazında peşin olarak yaparsa, 
ithalatçıya nakit kredi vermiş olmakta, bir başka ifadeyle ithalatçının bankası, ihracatçının 
bankasından ithalatçı adına nakit kredi kullanmış hale gelebilmektedir. Her iki halde de ithalatçı, 
kullanılan kredi karşılığında krediye kullandıran bankaya karşı belli bir vadede "faiz" ödeme 
yükümlülüğü altına girmektedir. Uyuşmazlık konusu olayda da olduğu gibi, akreditif tutarının 
ödenmesinde, bir başka deyişle ithalatın finansmanında kullanılan kredi karşılığında krediyi 
kullandıran kuruluş lehine tahakkuk eden bu faizin, mal bedeli ile irtibatlandırılması mümkün 
değildir. Zira, ortada kabul kredili ithalatlarda görüldüğü üzere, satıcının mal bedelini 
kredilendirmesi söz konusu olmadığı gibi, kararlaştırılan mal bedeli dışında satıcıya vade farkı, faiz 
vb. adlarla yapılmış herhangi bir ödeme de bulunmamaktadır.......” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr); DANIŞTAY Yedinci Daire E. No. 1997/2489 K. No. 1998/4342 
Karar Tarihi: 4.12.1998; “........yevmiye numarası ile tasdik edildiği; ancak davalı vergi dairesince, 
akreditif kredisi yatırım finansmanında kullanılacak orta ve uzun vadeli nakdi kredilerden olmayıp, 
gayrinakdi kredilerden olduğundan,...“ şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); DANIŞTAY 
Yedinci Daire E. No. 1998/2385 K. No. 1999/2529 Karar Tarihi: 15.6.1999;       

113 KAYA,A.;, s. 32DOĞAN, s. 43; ERDOĞAN, s.25; KAYA,S.; s.99; DANIŞTAY Yedinci Daire 
E. No. 1999/56 K. No. 1999/2413 Karar Tarihi: 8.6.1999 “.......Akreditifin işleyişinde, alıcı-ithalatçı 
tarafından amir bankaya ihracatçı lehine akreditif açma talimatı verilirken akreditifin tutarının peşin 
olarak yatırılması kuraldır. Ancak uygulamada akreditif amiri ithalatçı, akreditif bedelini hemen 
yatırmamakta, bir süre sonra eline geçecek mal için müşterisi olduğu bankadan kredi almaktadır. Bu 
şekilde alınan kredinin, akreditif işlemi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Zira buradaki kredi işlemi 
akreditife yabancı olan, tamamen alıcının kredi itibarına dayanılarak yapılmış bir işlemdir. Bazı 
hallerde de ihracatçı sevk belgelerini ibraz ettiğinde parasını almak istediği halde, ithalatçı belli bir 
vadede ödeme yapmak istemektedir. Böyle bir durumda ihracatçının bankası (muhabir banka), 
ödemeyi vesaik ibrazında peşin olarak yaparsa, ithalatçıya nakit kredi vermiş olmakta, bir başka 
ifadeyle ithalatçının bankası, ihracatçının bankasından ithalatçı adına nakit kredi kullanmış hale 
gelebilmektedir. Her iki halde de ithalatçı, kullanılan kredi karşılığında krediyi kullandıran bankaya 
karşı belli bir adede "faiz" ödeme yükümlülüğü altına girmektedir.Uyuşmazlık konusu olayda da 
olduğu gibi, akreditif tutarının ödenmesinde, bir başka deyişle ithalatın finansmanında kullanılan 
kredi karşılığında krediyi kullandıran kuruluş lehine tahakkuk eden bu faizin, mal bedeli ile 
irtibatlandırılması mümkün değildir. Zira, ortada kabul kredili ithalatlarda görüldüğü üzere, satıcının 
mal bedelini kredilendirmesi söz konusu olmadığı gibi, kararlaştırılan mal bedeli dışında satıcıya 
vade farkı, faiz vb. adlarla yapılmış herhangi bir ödeme de bulunmamaktadır. Bu itibarla, ithalatın 
finansmanında kullanılmak üzere amir banka kanalıyla yurt dışındaki muhabir bankadan kullanılan 
kredinin karşılığı olarak yurt dışına transfer edilen faiz tutarının ithalde alınan katma değer vergisi 
matrahına dahil edilmesi suretiyle yapılan ek tahakkuka vaki itirazın reddine dair işlemin iptali 
yolundaki mahkeme kararında isabetsizlik görülmemiştir......” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
114 KAYA,A.;, s. 33; ERDOĞAN, s.25 
115 DANIŞTAY Yedinci Daire E. No. 1997/2489 K. No. 1998/4342 Karar Tarihi: 4.12.1998 
“........Buraya kadar yapılan açıklamalardan; tebliğde söz edilen ve parantez içi hükümle istisna 
kapsamı dışında tutulan akreditif işleminin, akreditif küşadı gibi, sağlanan kredinin kullanılmasına 
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ödemeyi henüz yapmamışken lehtarın kendi edimini ifa etmesinden faydalanabilir. 

Bu durum doktrinimizde akreditifin kredi fonksiyonu olduğu istisnai hallerin başında 

gelmektedir116. Bunun yanı sıra lehtarın, devredilebilir ve sırt sırta akreditifin söz 

konusu olduğu durumlarda, akreditif aracılığı ile kredi temin etmesi mümkündür117.      

D. Akreditifin Sınıflandırılması 

Akreditifin hukuki niteliğini tespit edebilmek için, Akreditif ilişkisinin 

işleyişinin incelenmesinin önemli olduğu kanısındayız. Akreditifler birden çok 

yöntemle birden çok türe ayrılabilirler. Bugün uluslararası ticaretin en önemli ödeme 

araçlarından biri olan akreditifler tarafların farklı türde ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

şekilde birçok değişim geçirmiştir. Bugün işleyişi birbirinden farklı olan birçok 

akreditif türü bulunmaktadır118. Ancak günümüzde akreditifler kullanım alanları ve 

işlevleri göz önünde bulundurularak üç ana başlık altında incelenebilirler. Bunlar 

basit akreditifler, belgeli (ticari) akreditifler ve teminat akreditifleri olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar. Gerek doktrin gerekse de 500 sayılı broşürde karşılaştığımız 

akreditifin diğer türleri ise tarafların talep ve ihtiyaçları karşısında bu üç temel tipten 

türemiş değişik  varyasyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Doktrinde bu kıstaslar 

dikkate alınarak birçok sınıflama yapılmıştır119. Bizim bu bölümde dikkate 

                                                                                                                                                                     
yönelik belgelerin düzenlenmesine ilişkin olup, 3505 sayılı Kanun ve 1 seri nolu Tebliğde istisna 
kapsamında tutulan kredi ile ilgisi bulunmayan akreditif işlemlerin ifade ettiği, olaydaki işlemin ise, 
ithalatçıya yatırım teşvik belgesiyle tanınan kredinin fiili olarak temin edilmesine olanak sağlayan bir 
işlem olduğu, bu işlemin tesis edilmemesi durumunda davacı şirketin teşvik belgesinde öngörülen 
krediyi kullanamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır......” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
116 KAYA,A.;, s. 33; ERDOĞAN, s.25; BOZKURT, s.19 
117 KAYA,A.;, s. 33; ERDOĞAN, s.25; KAYA,S.; s.99 “Akreditif ihracatçıya kolaylıkla kredi 
bulmak olanağını verir. Gerçekten akreditifin açılmış olması ihracatçının gereken belgelerle birlikte 
poliçeyi muhabir bankaya sunar sunmaz malların bedelini alacağını gösterir. Eğer ihracatçı malları 
temin edip ithalatçıya gönderinceye kadar geçecek süre içinde krediye ihtiyaç duyuyorsa kendi 
ülkesinde herhangi bir bankaya başvurur ve akreditif mektubuna dayanarak kolaylıkla kredi elde 
edebilir. Banka ihracatçının kısa bir süre sonra parasını alacağından ve kendisine olan borcunu 
ödeyeceğinden emin olarak kolayca kredi açar.” Şeklinde görüşünü ortaya koymuştur. 
118 DANIŞTAY Yedinci Daire E. No. 1998/2385 K. No. 1999/2529 Karar Tarihi: 15.6.1999 
“......Bu belirleme ışığında kısaca, bir bankanın, alıcının talimatı üzerine ve belirlenen koşulların tam 
olarak gerçekleşmesi üzerine, satıcıya belirli bir miktar para ödemeyi taahhüt etmesi şeklinde de 
tanımlanabilen akreditif işleminin, genel anlamda, dönülebilir-dönülemez ve teyitli-teyitsiz türleri 
bulunduğu gibi, devredilebilir akreditif, karşılıklı akreditif, garantili akreditif, kırmızı şartlı akreditif, 
yeşil şartlı akreditif ve rotatif akreditif gibi özel türleri de vardır.......” 
119 ERDOĞAN, s. 25-47 “ arasında akreditif türlerini, bankaların sorumluluklarına göre ve kullanım 
şekillerine göre sınıflandırmıştır.”; KAYA,A.; s. 12-19 arasında ise “ Sorumluluk kıstası, ödeme şekil 
kıstası ve garanti akreditifleri kıstasına göre bir sınıflandırmaya gitmiştir.”;  ÖZALP, 500, s. 91-159 
arasında ise yapısal bakımdan ve ödeme şekli bakımından ikili bir ayrım yapmıştır.” ; DOĞAN, s. 47-
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alacağımız sınıflandırma ise akreditifin kullanım amaçları dikkate alınarak yapılan 

basit, belgeli ve teminat akreditifleri ayrımıdır120. Bunun dışında kalan diğer akreditif 

türleri; dönülebilir akreditifler, dönülemez akreditifler, dönülemez teyitli akreditifler, 

teyitli akreditifler, teyitsiz akreditifler, devamlı ve yıllık yenilenebilir akreditifler, 

rotatif akreditifler, ard arda akreditifler, sırt sırta akreditifler, devredilebilir 

akreditifler121, karşılıklı akreditifler122, peşin ödemeli akreditifler, vesaik ibrazında 

ödemeli akreditifler, vadeli akreditifler (ödenmesi ertelenmiş akreditifler), kırmızı 

kayıt taşıyan akreditifler123, yeşil kayıt taşıyan akreditifler124, kabul kredili 

akreditifler, karışık ödemeli akreditifler, iştira akreditifleri125 üzerinde bu  bölümde 

ayrıntılı bir inceleme yapmayacağız.   

Tezimiz belgeli akreditifleri düzenleyen 500 ve 600 sayılı broşürleri dikkate 

almaktadır. 500 sayılı broşürün 2. maddesinde belgeli akreditif ile birlikte teminat 

akreditiflerinin de bu düzenleme kapsamında olduğu açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla 

teminat akreditiflerine ilişkin 590 sayılı broşürün getirdiklerine aykırı olmamak 

şartıyla 500 sayılı broşürün hükümleri uygulama alanı bulacaktır126. Bu noktada akla 

gelen bir soru ileride belirlemeye çalışacağımız hile kuramına ilişkin kriterlerin ne 

ölçüde teminat akreditifleri bakımından da uygulanabileceği sorusunu daha sonra 

                                                                                                                                                                     
67 “arasında basit-belgeli akreditif,sorumluluk kıstasına, ödeme şekline, banka uygulamasında 
kullanılan usuller olmak üzere bir sınıflandırma yapmıştır.”; YILANLI; s. 50-55 “arasında kullanım 
alanlarına göre, taahhütten dönebilme durumuna göre, ödeme sorumluluğuna göre, ödeme şartlarına 
göre, kullanılış adedine göre ve kullanış şekline göre bir sınıflandırma yapmıştır.”; KAYA.S.; s. 92-98 
arasında 14 farklı akreditif türünü tanımlamıştır. KILGUS, Sabine; Payment Of The Price In 
International Sales Transactions By Means Of Letters Of Credit And International Bank-Guarantees 
And The Possibility Of Enjoining Payment,1995, s. 20 
120 YILANLI; s. 50 
121 LOMBARDINI, Carlo; Droit et Pratique du Crédit Documentaire, 2. édition, Munich, 2000s.169 
122 ÖZEL,s.55-56; 
123 BOZKURT, s. 38; ÖZEL,s.57; SOMUNCUOĞLU,Akreditif,s. 30; SAYARI,s.22; SADIKİ; 
s.64; KAVAK, s.101; TOROSLU, V.,, s.71; SARNA,s.1-21 
124 BOZKURT, s. 38; SOMUNCUOĞLU,Akreditif, s. 30; SADIKİ; s.65; KAVAK, s.101; 
TOROSLU, V.,, s.71 
125 BOZKURT, s. 36; 
126 DOĞAN; s. 60; KAYA,A.; s. 20 “…. akreditife özgü çoğu hükümlerin (örneğin, vade veya 
vadenin öngörülmediği durumlarda belgelerin sevk tarihinden itibaren 21 gün içerisinde ibrazını 
öngören hükümler gibi...) garanti akreditifine uygulanma imkanı yoktur. Ancak belge düzenine ilişkin 
hükümler ile sorumluluklar ve yükümlülükleri düzenleyen 13-18. maddelerin uygun düştüğü ölçüde 
garanti akreditifine uygulanacağı açıktır. Aynı şekilde ABK. 3,4, 10 a ve b fıkra hükümleri de bu 
kapsamdadır.”; ŞANLI/EKŞİ, s. 114 
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tartışacağız127. Özellikle teminat akreditiflerini düzenleyen ISP 98 düzenlemeleri 

bakımından da hile kuralını inceleyeceğiz. 

1. Basit Akreditif/Belgesiz Akreditif128 ( Clean Letter of 

Credit) 

Bu akreditifler, genellikle mal alımı için değil belirli bir amaca yönelik 

ödemelerin yapılmasında kullanılan akreditiflerdir129. Ödemelerin 

gerçekleştirilebilmesi için detaylı olarak belgelerin ibrazı aranmamakla birlikte, 

ödeme garanti işlevlerini yerine getirebilmektedir. Bir ödeme yöntemidir. Banka 

tarafından lehtara hiçbir belgenin varlığı veya bir karşılığı aranmaksızın ödeme 

yapılması talimatının verilmesini içerir130. Ödemenin yapılabilmesi amacıyla, lehtar 

bir poliçe düzenler ve ibraz eder, akreditif şartlarına uyulmuş ise yetkili banka 

şartlara göre poliçeyi öder kabul eder veya iştira eder131. 

2. Belgeli Akreditif/Ticari Akreditifler132 ( Documentary 

Letter of Credit / Commercial Letter of Credit)  

Akreditiflerin yaygın kullanım şekli olan belgeli akreditifler133,  uluslararası 

ticarette kullanılan bir ödeme ve finansman aracı olarak karşımıza çıkmaktadır134.  

                                                           
127 2.Bölüm başlığı altında III. Hile Kuralının Yer Aldığı Hukuk Sistemleri Başlığı Altında, B. ICC 
düzenlemlerinin 5. Uluslararası Teminat Akreditifleri ISP 98 düzenlemeleri altında incelenmiştir.    
128 ÖZALP; 500, s.93; 
129YILANLI, s. 50;  
130 DOĞAN, s.47 “…günümüzde seyahat çeklerine dönüştürüle bilen kredi mektupları buna örnektir.” 
131 ÖZALP; 500, s.93;  
132 ÖZALP; 500, s.93;  
133 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1964/942 K. 1964/637 T. 4.11.1964 
“....Bankacılıkta akreditifin birçok türlerine ( çeşitlerine ) rastlanmaktadır. Bunlardan birisi de, 
belgeli akretiftir. Belgeli ( vesikalı ) akreditif, alıcı yararına itibar tanıyan bankanın malı satanın 
akreditif şartlarında belli edilen belgeleri ibraz etmesi halinde parayı satıcıya ödemesi şeklinde 
kendisini gösterir. Bu durumu hukuki yönden açıklarsak, ( belgeli akreditif, mal satın almış bir 
kimsenin, bir banka ile yaptığı anlaşma üzerine, o bankanın, belli belgelerin satıcı tarafından ibrazı 
karşılığında, bu satıcıya satış parasını ödemesini hedef tutan bir akittir ) diye tanımlanabilir.....” 
şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
134 SABINE,s.21;  McGUINNESS, Kevin Patrıck: The Law of Guarantee, A Treatise on Guarantee, 
Indemnity and the Standby Letter of Credit, 2nd. Edition, 1996, Toronto, s.786; YARGITAY 15. 
HUKUK DAİRESİ E. 2003/4030 K. 2004/722 T. 16.2.2004 “.....Belgeli akreditiflerde kural olarak 
üç kişi vardır: Alıcı ( ithalatçı ), akreditif açan banka ve bu akreditiften yararlanan satıcı ( ihracatçı ). 
Az yukarda da değinildiği üzere, alıcı ( amir ), bankasına, satıcı ( ihracatçı ) lehine belli tutarda ve 
belli tarihe kadar geçerli bir kredi açmasını ve satıcının akreditif mektubunda gösterilen belgeleri 
ibraz etmesi karşılığı akreditifin tutarını ona ödemesini ister.....” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr);  
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Uluslararası ticaretin en temel sorunu olan “güvensizlik” duygusunun yoğun bir 

şekilde görüldüğü uluslararası ticari sözleşmelerde, taraflar yerel ticarete nazaran 

daha yüksek risklerle çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Satıcı bakımından; satış 

bedelinin ödenmemesi başta olmak üzere, bunun sonucunda yabancı bir ülkede satış 

bedelinin tahsili amacıyla takip başlatılması, ve sorunun çözümünde yabancı hukuk 

siteminin uygulanacak olması gibi risklerin mevcudiyeti göz ardı edilemez135. Benzer 

şekilde alıcı bakımından da; sözleşmeye konu olan malın istenen kalite ve özelliklere 

sahip olup olmadığının bilinememesi, malın ayıplı olma ihtimali136 akreditif amirinin 

taşıdığı risklerin bazılarıdır137. Uluslararası ticari sözleşmelerin tarafları birbirlerini 

her ne kadar tanısalar da, karşılarında ki tarafın ekonomik gücü ve durumu hakkında 

devamlı ve güvenilir bilgiler almaları zordur. Bu zorlukların yanı sıra taraflar 

arasındaki coğrafi, ekonomik, kültürel ve hukuki tüm farklılıklar düşünüldüğünde 

taraflar arasında güven tesis edilmesinin kolay olmadığı anlaşılabilir. Taraflar bu 

şartlar altında bir ödeme aracı olarak akreditifin kullanılmasına karar verebilirler. Bu 

durumda ise temeldeki sözleşmede kararlaştırılması üzerine; alıcı konumundaki 

akreditif amiri, akreditif bankasınca ödemenin yapılması amacıyla bir akreditif 

sözleşmesini amir banka ile yapar138. Yapılan bu sözleşmenin sonucunda akreditifin 

kurulduğundan haberdar olan, satıcı konumunda bulunan, lehtar ise kararlaştırılan 

belgelerin ibrazı ile bankadan ödemenin kendisine yapılmasını talep eder ve ibrazın 

karşılanmasıyla139 birlikte amirin temel ilişkiden doğan ödeme borcu sona erer140.  

Yukarıda örneklediğimiz durum bize üç taraflı  ve üç işlemli tipik bir belgeli 

akreditife örnektir. Belgeli akreditiflerdeki üç taraf şunlardır.: 

a. Alıcı veya akreditif amiri 

b.  Satıcı veya lehtar 

c. Akreditif Bankası veya amir bankası 

                                                           
135 MESTRE, Jacques/ PANCRAZI, Marie-Eve; Droit Commercial (Droit Interne Et Aspects de 
Droit International) ,26th Edition, 2003, Paris, s.996 GOZLAN, Audi; International Lettters Of 
Credit, Resolving conflict Of Law Disputes,1999,s. 41 
136 HOTCHKISS, s.172 
137 SCHÜTZE, Rolf A./ FONTANE, Gabriele: Documentary Credit Law Throughout The World, 
ICC Publication No: 633 November 2003, Paris, s.33 
138 GANI, s. 55 
139 GAO, s. 148-150 
140 SARNA, s. 1-18,  
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  Belgeli akreditiflerdeki üç işlem ise141: 

a. Alıcı ve satıcı arasında kurulan uluslararası ticari sözleşmeden, 

temel ilişkiden, doğan edimlerin ifası sırasında ödeme aracı olarak 

akreditifin kullanılmasına karar verilmesi 

b. Alıcı ile akreditif bankası arasında kurulan karşılık ilişkisi,  

c. Akreditif bankası ile satıcı veya satıcının bankası konumundaki 

muhabir bankası arasında kurulan ödeme ilişkisi,  

Şeklinde belirtilebilinir. 

Belgeli akreditif bir ödeme aracıdır. Uluslararası ticaret onu sözleşmelerde 

mal ve hizmet hareketlerinin sonucunda bir ödeme aracı olarak kullanılmakta ve mal 

veya hizmetin ifası karşılığında ifayı ispatlayan belgelerin ibrazı karşılığında 

ödemenin yapılmasını sağlamaktadır. Belgeli akreditiflerde, hizmetin ifa edildiği 

veya malların gönderildiği, istenilen fatura142, sigorta ve taşıma belgeleri143 ile 

kanıtlanır144. 

3. Teminat Akreditifi 

Teminat akreditifleri 1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde sınırlı 

bir faaliyet alanında kullanılmaya başlanmıştır145. Zamanla yaslarla kullanım alanı 

geliştirilen teminat akreditifleri, 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde 

teminat akreditifleri yaygın bir kullanıma kavuşmuş146,  1970’lerde ise dünyada 

gittikçe popüler olmuştur147. Teminat akreditifleri148, belgeli akreditifler ile hukuken 

                                                           
141 KILGUS, s. 18; SOMUNCUOĞLU, Ünal: Akreditif Hukukunun Genel Hükümleri ve Bu Alanda 
Özellikle Türk Bankalarının Bazı Yüküm ve Sorumluluklarına İle İlgili Genel Bilgiler,  İstanbul, 
2001, s.29 
142 LOMBARDINI, s.162-163 
143 LOMBARDINI, s. 155 
144ÖZALP; 500, s.93;   
145 KAYA,A.; s. 19; ERDOĞAN, s.39; ŞANLI/EKŞİ, s. 114; BOZKURT, s.40; 
146 ANGLADE, Jean-Laurent; Droit et Pratique de la Lettre de Crédit Standby, 2000, Paris   s.13 
147 SHARPE, Ian. G, TUZUN, Tayfun; “Standby Letters of Credit and Bank Default Risk” Australian 
Economic Papers, June, s.153, ANGLADE,s.15, 
148 DANIŞTAY Yedinci Daire E. No. 1998/2385 K. No. 1999/2529 Karar Tarihi: 15.6.1999 
“.........Garantili akreditif dışındaki diğer akreditif türlerinde; bir edimin, bir işin yapılması 
karşılığında akreditif açılmakta ve koşullara uygun evrak ibraz edildiğinde ödeme yapılmakta iken 
"Standby" da denilen teminat (garanti) akreditifinde, belirli bir edimin yerine getirildiğini kanıtlayan 
belgenin bankaya ibrazı ile ödeme yapılmaktadır. Bu akreditif, bir banka teminat mektubu 



 34

aynı sitemde işlemekte ve belgeli akreditiflerde olduğu gibi üçlü taraflı bir işleyişe 

sahiptir149. Bir ödeme aracı olarak kullanılan belgeli akreditiflerin yanı sıra teminat 

akreditifleri çok geniş bir alanda uygulanmaktadır150. DOLAN151’a göre teminat 

akreditifleri hizmet edebileceği işlemler bakımından herhangi bir sınırlama getirmek 

mümkün değildir. Teminat akreditifleri borcun ifa edilmediği her türlü sözleşmede 

kullanılabilir152. Teminat akreditiflerinde banka, bir üçüncü şahsın lehtara taahhüt 

ettiği edimini yerine getirmemesi halinde ödeme yükümlülüğü altına girmesini 

düzenlemektedir153. Teminat akreditifleri akdin ifa edilmemesi, kötü ifa edilmesi 

durumunda  bankanın durumu ortaya koyan belgelerin birazı karşılığında ödeme 

yapması halini düzenlemektedir154. Hukuki durum olarak garanti sözleşmelerine 

benzeyen teminat akreditifleri, garanti sözleşmelerinden farklı olarak155 belgelerin 

ibrazını aramaktadır156. Bir teminat mektubu niteliğinde olan teminat akreditiflerinin 

teminat mektubundan farkı ise teminat mektuplarında olan “ bir taahhüdün yerine 

getirilmemesi halinde kayıtsız şartsız ilk talepte ödeme yapılmasına” ilişkin 

düzenleme teminat akreditiflerinde ödeme, taahhüdün gerçekleşmediği gösteren 

belgelerin ibrazı üzerine yapılmaktadır157.       

Bununla birlikte bazı sektörlerde ve bazı işlemler için teminat akreditifleri 

sıkça kullanılmaktadır. Bunlara ilk olarak inşaat sektöründe inşaat sahibini, 

                                                                                                                                                                     
niteliğindedir ve yurt içindeki alıcının yurt dışındaki satıcı firmadan mal satın alması ve satın aldığı 
malın bedelini satıcıyla belirlediği vadede ödememesi halinde, alıcının bankası olan ilgili (akreditifi 
açan) bankanın, yurt dışındaki satıcının bankası aracılığıyla satıcıya mal bedelini ödeyeceğini 
taahhüt etmesi şeklinde işleyebileceği gibi, ihracatçının ithalatçı ile yaptığı anlaşmanın şartlarını 
yerine getirmemesi halinde, bankasının alıcıya ya da onun bankasına akreditif bedelini ödemeyi 
taahhüt etmesi şeklinde de işlemektedir.......” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr);; 
DANIŞTAY Yedinci Daire E. No. 1998/2385 K. No. 1999/2529 Karar Tarihi: 15.6.1999 
149 ANGLADE,s.50; BRUCE S. Nathan ; “Standby Letters of Credit and the Strict Compliance 
Standard: The Case of the Overstated Sight Draft”, Business Credit, October 2004, p.36 
150 ÖZALP; 500, s.95 “ teminat akreditifleri tüm dünyada ticari akreditiflerde çok daha büyük 
tutardadır.”;    
151 DOLAN, s.1-24 ; GAO, Xiang; The Fraud Rule In The Law Of Lettters Of Credit, s. 8 
152 BOZKURT,s.40; SOMUNCUOĞLU,Akreditif,s. 29; SADIKİ; s. 66; GAO, s.6 “Kanada da 
Rosen v. Pullen davasında teminat akreditifi evlenme sözleşmesinde evlilikten doğan edimlerin 
ifasının garanti edilmesi amacıyla kullanılmıştır. ÖZALP; s.93; KAYA,A.; s. 19; ERÜRETEN, 
s.325; KILGUS , s.21-22; 
153 YENİ, s. 30; BAĞRIAÇIK, Atilla\KANTEKİN, Seyfettin; İhracat- İthalatta Akreditif İşlemleri, 
1. bası, Eylül 1998, Eskişehir, s. 119; ERDOĞAN, s.39; ŞANLI/EKŞİ, s. 114; 
154 GANI,s.57; 
155 ANGLADE,s.37 
156 DOĞAN, s.62; YENİ, s. 31; ERDOĞAN, s.39; YILANLI, s. 50; BOZKURT, s.41; 
157 ERDOĞAN, s.40; 



 35

müteahhide karşı hizmetin ayıplı ifa edilmesine158, eksik ifa edilmesine veya hiç ifa 

edilmemesine karşı korumaktadır159. Bunun yanı sıra ihracatçılar tarafından 

gönderilen malın hasarlı veya bozuk çıkması riski karşısında ithalatçılar lehine 

açılmaktadır160.  Bu tip teminat akreditifleri, “ifa teminat akreditifleri” olarak 

doktrinde yer almışlardır161. Bunun yanı sıra finans sektöründe sıkça kullanılan 

“finansal teminat akreditifleri162” ise uluslararası finans sözleşmelerinde, satın 

alınan makine ve parçalarının performansının garanti edilmesinde 

kullanılmaktadır163. Ayrıca leasing sözleşmelerinde kiracı olan amir, kiraya veren 

lehine teminat akreditifi açtırmaktadır164. 

 Teminat akreditiflerinde de üç taraflı bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. 

Bunlar: 

• Amir sıfatıyla teminat akreditiflerinde taahhüt işini üstlenen, inşaat işini 

üstlenen firma, satıcı, kredi alan, kiraya veren165  

• Akreditif bankası veya amir banka, teminat akreditifini açan konumundadır. 

• Lehtar sıfatıyla ise kredi veren, ödünç veren, kiraya veren gerçek veya tüzel 

kişi, işveren, malların alıcısı  

Burada dikkati çeken hususların başında belgeli kredilerde amir alıcı konumunda 

iken burada satıcı olup alıcı olan lehtar lehine teminat akreditifi açtırmaktadır.  

II. AKREDİTİFE İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER 

Akreditiflere ilişkin hukuki düzenlemeler ve Türk Hukuku’nda bu 

düzenlemelerin uygulanabilirliği doktrinimizde de sıkça üzerinde durulan hususların 

başında gelmektedir. Buna göre tezimizde “hile kuralını” inceleyeceğimiz sair 

mevzuatları bu bölüm başlığı altında kısaca tanıtmayı uygun gördük.    

                                                           
158 HOTCHKISS, s.172 
159 ŞANLI/EKŞİ, s. 115; ERDOĞAN, s.39; BOZKURT, s.40; ÖZEL,s.60;  
160 ŞANLI/EKŞİ, s. 115; ERDOĞAN, s.39; 
161 ŞANLI/EKŞİ, s. 115  
162 ŞANLI/EKŞİ, s. 115 
163 KIM, Joo-hyun/ STOVER, Roger D.; “The Role of Bank Letters of Credit in Corporate Tax-
Exempt Financing ” Financial Management,Spring 1987, p.31 
164 ŞANLI/EKŞİ, s. 115 
165 ŞANLI/EKŞİ, s. 115 
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A. Amerikan Birleşik Ticaret Kanunu Düzenlemeleri (UCC) 

Akreditif ilişkisini, iç hukuk kuralları içerisinde düzenleyen başta Amerika 

Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülke bulunmaktadır166. Federal yapısı 

içerisinde kararlarda yeknesaklığı sağlamak maksadıyla düzenlenmiş olan Amerikan 

Birleşik Ticaret Kanunu akreditife ilişkin verilen yargı kararları sonucunda oluşan 

yapıyı kaleme almıştır167. Özellikle ticaret hayatının değişen ihtiyaçları ve yargı 

kararları neticesinde başta “hile kuralı” olmak üzere birçok revizyon geçirmiştir168. 

Amerikan Birleşik Ticaret Kanunu 9 bölümden oluşmaktadır. Beşinci bölüm 

akreditiflere ilişkin kuralların düzenlendiği bölüm olmakla birlikte akreditiflere 

ilişkin on sekiz maddeye yer verilmiştir169. 

Düzenlemelerin akreditif ilişkisinde tarafların ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik oluşu ve akreditif ilişkisinin ülke iç hukukunda yer alan düzenlemelerden biri 

olması sebebiyle önemi büyüktür. Akreditif ilişkisinin olağan sorunlarını önlemeye 

ve taraflar arasında güvensizliği engellemeye yönelik düzenlemeler içeren Amerikan 

Birleşik Ticaret Kanunu, akreditif ilişkisinin işlerliğini ve güvenilirliğini 

kuvvetlendirmektedir170. 

                                                           
166 SCHÜTZE, Rolf A./ FONTANE, Gabriele: Documentary Credit Law Throughout The World, 
ICC Publication No: 633 November 2003, Paris, s. 45-139, buna göre Bahreyn Ticaret Kanununun 
317-327. maddelerinde, Bolivya Ticaret Kanununun 1394- 1407 maddeleri arasıında, Bulgaristan 
Ticaret Kanununun 345-441 maddeleri arasında,Colombiya Ticaret Kanununun 1404-1415. maddeleri 
arasında, Çek Cumhuriyeti Ticaret Kanununun 682-691. maddeleri arasında, Mısır Ticaret Kanunun 
341-350. maddeleri arasında, El Salvador Ticaret Kanununun 1125-1137. maddeleri arasında, 
Almanyada, Uluslararası Ticari İlişkilere ilişkin hukuki düzenlemelerin 256-258. maddelerinde, 
Yunanistan’da Seramaye Şirketlerine İlişkin Yönetmeliğin 25-34. maddeleri arasında, Guatemala 
Ticaret Kanununun 758-765. maddeleri arasında, Houndras Ticaret Kanununun 898-910. Maddeleri 
arasında, Irak  Ticaret Kanununun 273-283 maddeleri arasında, Kuveyt Ticaret Kanununun 367-377 
maddeleri arasında, Libya Ticaret Kanununun 249-285 maddeleri arasında, Meksika Ticaret 
Kanununun 311-320. maddeleri arasında, Katar Ticaret Kanununun 348. maddesinde, Rusya Medeni 
Kanununun 867-873.maddeleri arasında, Slovakya Ticaret Kanununun 682-691. maddeleri arasında, 
Tunus Ticaret Kanununun 720-727. maddeleri arasında, Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Kanununun 
428-439. maddeleri arasında, Yemen Ticaret Kanununun 400-410. maddeleri arasında, akreditiflere 
ilişkin düzenlemelre yer verilmiştir.          
167 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 120-121 
168 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 120-121 
169 Ayrıntılı bilgi için http://www.law.cornell.edu/ucc/5/ adresine başvurulabilinir.  
170 GOZLAN, Audi; International Lettters Of Credit, Resolving conflict Of Law Disputes,1999, s.21 
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Türk Hukuku’nda herhangi bir uygulanabilirliği bulunmayan bu 

düzenlemelere taraflar arasında yapılan sözleşmelerde “uygulanacak hukuk171” 

kuralı olarak seçilmek suretiyle faydalınabilinir172.    

B. Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Düzenlemeleri  

Dünya Ticaret Örgütü altında çalışmalarını sürdüren Uluslararası Ticaret 

Odası  akreditiflere ilişkin çalışmalarını bankacılık komisyonu üzerinden 

yürütmektedir. Değerli bankacı ve hukukçuların katılımıyla oluşan komisyon tüm 

dünyada yeknesak kuralların oluşmasını sağlamak maksadıyla çalışmalar 

yapmaktadır. Gerek 400, gerek 500 gerekse de 600 sayılı düzenlemeler Dünya 

Ticaret Örgütü’ne üye ülkelerce birer iç hukuk kuralı değeri kazanmamıştır173. Ancak 

özellikle bankaların kurallara ısrarlı bir şekilde sahip çıkması ile birlikte 

düzenlemeler popülerlik kazanmış ve birçok yargı kararında da tartışılmıştır. 

Yargı kararlarımızda da belirtildiği üzere kararların uygulanabilirliği taraflar 

arasında yer alan sözleşmelerde ICC düzenlemelerine atıf yapılmış olmasına 

bağlıdır174. ICC düzenlemelerinin akreditif uygulamasında bu kadar yaygın 

                                                           
171 NOMER, Ergin/ ŞANLI, Cemal; Devletler Hususi Hukuku, 12. Bası, İstanbul, 2003, s.91; 
“....uygulanacak hukuk: mahkemenin kendisinin olayda yetkili olduğunu tespit ettikten sonra ihtilafı 
çözümlemek için hangi maddi hukuku tatbik edeceğini bulmak mecburiyetindedir. Bu bir devletler 
hususi hukuku problemidir. Hangi milli hukukun tatbik edileceğini kanunlar ihtilafı kaidesi 
gösterecektir. Bu kanunlar ihtilafı kaidesi mahkemenin devletler hususi hukukuna ait bir 
kaidesidir....”  şeklinde tanımlanmıştır.; GOTTRAU, s.254;   
172 HORN, NORBERT; Legal Issues in Electronic Banking, Cologne, May2002, s.57; 
MESTRE,/PANCRAZI,; s.996, ANGLADE, s.103 , GOZLAN, s. 43; BEGUIN, Jacques / 
MENJUCQ, Michel; Droit Du Commerce International, 2005, Paris, s. 347 
173 EISEMANN, Frederic/ BONTOUX Charles; Le Credit Documentaire Dans Le Commerce 
Extérieur, 1981, Paris, s.19; SOMUNCUOĞLU,Akreditif, s.9 
174 KOSTAKOĞLU,s.819; BOZKURT,s.13; ÖZEL,s.74; SOMUNCUOĞLU,Akreditif, s.10; 
SADIKİ; s. 38; YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1964/14 K. 1964/27 T. 4.11.1964; 
“..........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 öngören bir madde yoktur. Böyle bir madde olsa bile, sözü edilen 
hükümler, ancak, kamu düzeni düşüncesiyle konulmuş olan yasa kurallarına aykırı olmak kaydı ile 
geçerli sayılabilir. Borçlar Yasasının 100 maddesinin 3. fıkrası hükmü ise kamu düzeni düşüncesiyle 
konulmuş bir hüküm olduğu için, tarafların ona aykırı olarak koyacakları şartlar, geçerli olamaz ( 
Borçlar Yasası, mad. 20 ).......” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); YARGITAY 11. 
HUKUK DAİRESİ E. 2004/1535 K. 2004/10618 T. 1.11.2004 “.......Akreditifler yasal olarak 
düzenlenmemiş olup, genelde akreditif metinlerinde 500 sayılı Milletlerarası Kurallara tabi olunacağı 
belirtilmektedir. ( Bkz.Prof.Dr. Seza Reisoğlu, Bankalar Kanunu Şerhi, Ankara, 2000, Sh 382 ) 
Nitekim, somut olayda da, dava dışı amir bankanın davacıya gönderdiği akreditif açılış küşat 
mektubunda, ICC ( Uluslararası Ticaret Odası, Dünya İş Organizasyonu ) 500 sayılı kurallardan 
bazılarına atıf yapılmıştır. Bu kurallara atıf yapılmakla, bu kurallar her iki banka arasında sözleşme 
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kullanılmasının asıl sebebi ülke iç hukuklarında dikkate alınmamalarına rağmen 

dünyada finans sektörünün en güçlü kurumları olan bankaların ICC kurallarının 

uygulanmasını dikkate almasından ve aksi davranışlar neticesinde lehtara ödemeyi 

yapmayarak ödeme ilişkisini kitleye bilmesinden kaynaklanmaktadır175. 

Sonuç olarak hukukumuzda “taraflar arasında yapılan sözleşmede ICC 

kurallarına atıf yapılmadığı sürece” ICC düzenlemelerinin uygulanabilmesi 

mümkün değildir176.  

C. UNCITRAL Konvansiyonu 

 Birleşmiş Milletler Bağımsız Garantiler ve Teminat Akreditiflerine ilişkin 

A/RES/50/48 sayılı 11 Kasım 1995 tarihinde ki 87. olağan toplantısında imzalanan 

konvansiyon 1.Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konvansiyon “uluslararası 

taahhütleri177” düzenlemeye yöneliktir. Uygulanması başlıklı ilk maddede 

konvansiyonun uygulanması 3 durumda mümkün görülmüştür. Bunların ilki 

“taahhüdün konvansiyonun uygulanmasına dair bir hüküm içermesi, ikincisi 

taahhüdün imzalandığı amirin ülkesinin üye devletlerden biri olması, üçüncüsü 

uluslararası özel hukuk düzenlemelerinin üye devletlerin hukuklarının 

uygulanmasına izin vermesi” şeklindedir178. Maddenin devam eden 2. bendinde ise 

konvansiyonun ayrıca “uluslararası akreditiflere de tarafların açıkça kendi 

akreditiflerinin bu konvansiyona uygun olduğunu açıkça belirttikleri taktirde 

uygulanabileceğini” düzenlemiştir179. Bağımsız garanti ifadesi burada “uluslararası 

ticarette sıklıkla görülen ve bir bankanın (amir bankanın) lehtara belli bir miktarın 
                                                                                                                                                                     
hükmü haline getirilmiş olmaktadır. Bu hükümler arasında, davanın tarafları ve konusu ile ilgili, 
çözüm gösteren kuralların bulunma olasılığının ele alınması gerekir......” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr);  
175 AYDOS, Oğuz Sadık; Akreditif, Ankara 2000, ,s.45 
176 SOMUNCUOĞLU,Akreditif, s. 7 
177 Konvansiyonun 1. maddesinde 2 maddede belirlenmiş olan uluslararası taahütlere uygulanabileceği 
düzenlenmiştir. “This Convention applies to an international undertaking referred to in article 
2:”http://www.uncitral.org/pdf/ english/ texts/ payments/ guarantees/ guarantees.pdf  
178 (a) If the place of business of the guarantor/issuer at which the undertaking is issued is in a 
Contracting State, or 
(b) If the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State, 
unless the undertaking excludes the application of the Convention. http://www.uncitral.org/pdf/ 
english/ texts/ payments/ guarantees/ guarantees.pdf 
179 GAO,s.21, (2) This Convention applies also to an international letter of credit not falling within 
article 2 if it expressly states that it is subject to this Convention. http://www..org/pdf/ english/ texts/ 
payments/ guarantees/ guarantees.pdf 
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öngörülen şartlara uygun ve geçerli belgelerin ibrazında  ödenmesi konu alan 

taahhütleri” ifade etmektedir180. Özellikle ICC’nin akreditiflere ilişkin 

düzenlemelerini (UCP) ve Talep Garantilerine İlişkin Bir Örnek Kuralları(URDG) 

dikkate alan konvansiyon UNCITRAL tarafından hazırlanmıştır181. Böylelikle 

hukuki bir düzenlemeye kavuşulmuştur. Konvansiyonun kabul edilmesi ile de bir iç 

hukuk düzenlemesi olarak uygulanabilirlik kazanması da mümkündür. 

UNCITRAL’in bu çalışmaları aynı zamanda ICC bankacılık komisyonu tarafından 

da beğeni görmüştür182.   

D. Türk Hukuku  

Türk Hukuku’nda akreditif sözleşmesi düzenlenmemiştir. Gerek Türk Borçlar 

Kanun’u gerekse de Türk Ticaret Kanun’unda akreditife ilişkin düzenlemelere yer 

verilmemiş olmasına karşın dış ticaret hayatımızda akreditif sıklıkla ödeme yöntemi 

kullanılmaktadır183.  

 Ödeme yöntemi olarak akreditifler hukukumuzda Türk Parasının Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 sayılı karar ile düzenlenmiştir184. Buna ek olarak Başbakanlık 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 91-32/5 ve 92-32/6 sayılı tebliğlerine ilişkin 

Türkiye Merkez Bankası I-T ve I-M sayılı genelgelerinde yer almıştır185. I-M sayılı 

                                                           
180 (1) For the purposes of this Convention, an undertaking is an independent commitment, known in 
international practice as an independent guarantee or as a stand-by letter of credit, given by a bank 
or other institution or person ("guarantor/issuer") to pay to the beneficiary a certain or determinable 
amount upon simple demand or upon demand accompanied by other documents, in conformity with 
the terms and any documentary conditions of the undertaking, indicating, or from which it is to be 
inferred, that payment is due because of a default in the performance of an obligation, or because of 
another contingency, or for money borrowed or advanced, or on account of any mature indebtedness 
undertaken by the principal/applicant or another person. http://www..org/pdf/ english/ texts/ 
payments/ guarantees/ guarantees.pdf 
181 http://www.iccwbo.org/id420/index.html 
182 http://www.iccwbo.org/id420/index.html  düzenlemelerini onaylayan ICC Pankacılık komisyonu 
ayrıca UCP düzenlemelerin bazı ülkelerin iç hukukları karşısında etkisiz kaldığı gerekçesiyle 
etkisizleştiğini ancak UNCITRAL düzenlemeleri ile birlikte yeknesaklığın sağlanmasında önemli bir 
gelişmenin sağlanacağı vurgulanmıştır. 
183 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1964/942 K. 1964/637 T. 4.11.1964 “.....Ne 
Borçlar, ne de Ticaret Yasasında akreditifin hukuki niteliğini açıkça düzenleyen bir hüküm vardır. Bu 
ticari işlem, Birinci Dünya Savaşından sonra ticareti gelişen dış ülkelerde bir ilerleme göstermiş, 
yurdumuzda da daha sonra, bankacılıkta sık sık rastlanan bir işlem olmuştur......” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
184 BOZKURT,s.14; PEKCAN, Erdoğdu: SorularlaKambiyo Rejimi ve Dış Ticarette Banka 
Uygulamaları, Eylül 1998, İstanbul, s. 13; KAYA,S.,s.102 
185 Resmi Gazete Tarihi: 20 Kasım 1992 Resmi Gazete Sayısı: 21411 
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genelgede yapılan değişiklik ile Tebliğin 9. maddesi “İhracat bedelleri, uluslararası 

kurallar ile bankacılık teamüllerine ve satış akdine uygun olarak, a) Akreditifli 

ödeme, b) Vesaik mukabili ödeme, c) Mal mukabili ödeme, d) Kabul kredili ödeme, e) 

Peşin ödeme, f) Alıcı firma prefinansmanı, g) Bağlı muamele veya takas, şekillerine 

göre banka veya özel finans kurumlarına hitaben verilecek genelge ve talimat 

esasları çerçevesinde yurda getirilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Akreditifli ödeme 

başlığını taşıyan 14. madde ise I-M genelgesi ile birlikte son şeklini almıştır. Buna 

göre 14. madde “Akreditifli ödeme şeklinde, bankalar veya özel finans kurumları, 

ithalatçılardan akreditif talimatını aldıktan (10) iş günü içinde ithal müsaadesi 

düzenlerler ve akreditif açılması sırasında döviz satışı yapabilirler. Genel esaslar 

dahilinde vadeli bir akreditif açılabilir. Bu takdirde ödeme vadesi, konşimento veya 

diğer sevk belgeleri tarihinden itibaren en çok bir yıldır. Ancak, yatırım teşvik 

belgesi konusu malların, ithalatı doğrudan teşvik edilen maddeler listesinde yer alan 

maddelerin, Kamu kuruluşlarının teşvik belgeli veya belgesiz mallarının (aksine 

hükümler saklıdır) ve 2581 sayılı Kanun’a göre yapılacak gemi ithalatında 1 yılı 

aşabilir. Türk Parası Transfer Belgesinin veya Döviz Satım Belgesinin 

düzenlendiğine veya döviz tevdiat hesabından yapılan ödemelerde transferin 

yapıldığına dair kayıt bulunmayan ithal müsaadesi konusu malların gümrükten 

çekilmesine izin verilmez.” şeklindedir. Akreditifin Türk Hukuku’nda ödeme 

yöntemi olarak kullanılmasına olanak sağlayan bu düzenleme akreditifin hukuki 

niteliğini ortaya koyma çabası içinde değildir. Akreditifin işleyişine ilişkin bilgilere 

yer vermektedir.  

Akreditife ilişkin doktrinde çok sayıda eser verilmiştir. Bunun yanı sıra 

birçok yargı kararı alınmıştır. Akreditifin ticaret hayatımızda sıkça kullanılması 

dikkate alındığında akreditife ilişkin, uluslararası düzenlemelerle uyumlu bir 

mevzuat çalışmasına ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. Az öncede belirttiğimiz üzere 

akreditif ilişkisinin bir bütün halinde düzenlenmemiş olması sebebiyle akreditife 

ilişkin sorunların çözümünde sıklıkla hukukumuzda yer alan akreditif ilişkisine 

benzer nitelikteki müesseselerden faydalanmaktayız. Bu amaçla da akreditifin hukuki 

niteliğinin tespiti büyük önem arz etmektedir.         
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III. AKREDİTİFİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

Doktrinde akreditif konusu üzerinde yapılan tartışmaların büyük bir 

çoğunluğu akreditifin hukuki niteliği üzerinde toplanmaktadır. Birçok değerli yazar 

konu hakkındaki görüşlerini belirtmişlerdir. Bunlar arasında bir dönem yoğun 

tartışmalar yaşanmasına karşın günümüzde akreditifin hukuki niteliği hususunda 

doktrinimizde ve yargı kararlarımızda birliktelik sağlanmıştır. 

Doktrinimizde akreditifin hukuki niteliğine ilişkin görüşler üç ana başlık 

altında toplanmıştır. Aşağıda bunları sırası ile belirtip özellikle bizimde kabul 

ettiğimiz atipik sözleşme görüşünü ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.     

A. Akreditifin Hukuki Niteliğini Tek Bir Hukuki İlişki Olarak 

Görenler 

Akreditifi hukuki niteliği bakımından tek bir hukuki ilişki olarak görenler, 

başta havale olmak üzere, soyut borç vaadi, kefalet, garanti sözleşmesi, üçüncü kişi 

yararına sözleşme ve itibar emri186 gibi müesseselerin akreditif ilişkisini karşıladığı 

yönünde görüşler öne sürmüşlerdir. Bu görüşlerden özellikle akreditifin havale veya 

soyut borç vaadi olduğu yönündeki görüşler doktrinde ve yargı kararlarında bir 

dönem kabul görmüştür.    

1. Havale Görüşü 

Akreditifin hukuki niteliğini ortaya koymaya yönelik olarak üzerinde en çok 

durulan görüş “akreditif ilişkisinin hukuken bir havale” olduğunu öne süren 

görüştür187. Başta Tekinalp olmak üzere doktrin ve yargı kararlarında uzunca bir 

                                                           
186 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1964/942 K. 1964/637 T. 4.11.1964 “.....akreditif, 
ekonomi bakımından alıcı ile satıcı arasındaki ilişkide ( münasebette ), bir bankanın alıcıya sağladığı 
itibar olarak tanımlanabilir. Bu işleme, genellikle, dış ticarette başvurulmaktadır.....” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
187 BOZKURT, s. 20-21; SOMUNCUOĞLU,Akreditif, s. 54; TEOMAN, Ömer, Yaşayan Ticaret 
Hukuku, Hukuki Mütaalar, C.I, Kitap:8, 1997, 2. Tıpkı Bası, s.182; 
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dönem kabul görmüştür188. Havale ilişkisi ile olan benzerlik akreditifte akreditif 

amirinin, akreditif bankasına, akreditif lehtarına karşı olan borcunun ödenmesini 

havale etmesinden kaynaklanmaktadır. Türk, İsviçre ve Alman hukuklarında 

akreditif havale olarak nitelendirilmektedir. Buna göre akreditifte akreditif amiri 

(muhil) akreditif bankasını (mühalünaleyh) akreditif lehtarına ( mühalünleh) ödeme, 

havale alıcısı konumundaki lehtara da parayı tahsil yetkisini vermiştir. Bu sebeple de 

Borçlar Kanunu’nun havaleye ilişkin 457-462 arasında düzenlenmiş olan 

hükümlerinin akreditif ilişkisine uygun düştüğü müddetçe uygulanması gerektiği 

üzerinde durulmuştur. Havale ile akreditifin örtüşmediği durumlarında varlığını 

kabul eden Tekinalp, “ işleme katılanlar arasındaki ilişkilerin ayrı ayrı ele alınıp 

incelenmesi gerektiğini ancak bu durumun işlemin havale niteliğinin dikkate 

alınmamasını haklı göstermediğini” ifade etmiştir189.      

2. Soyut Borç Vaadi Görüşü 

Doktrinde özellikle Göğer’in savunduğu bu görüş “akreditif bankası ile 

lehtar arasında soyut borç vaadi bulunduğu” yönündedir190. Bu görüşte bankanın 

ödemesinin belgelerin ibrazı şartına bağlı olduğunu belirten ve bankanın lehtara 

ödeme yapma vaadinin sebepten mücerret olduğu üzerinde durulmuştur191. Soyut 

borç vaadi görüşünün eleştirildiği nokta ise sadece akreditif bankası ile lehtar 

arasındaki ilişkiyi ele almasıdır192. Bunun yanı sıra muhabir bankasının, teyit 

görevinin olmadığı durumlarda da böyle bir soyut borç vaadinin oluşmadığı üzerinde 

                                                           
188 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1964/942 K. 1964/637 T. 4.11.1964 
“....Bankacılıkta akreditifin birçok türlerine ( çeşitlerine ) rastlanmaktadır. Bunlardan birisi de, 
belgeli akreditiftir. Belgeli ( vesikalı )akreditif, alıcı yararına itibar tanıyan bankanın malı satanın 
akreditif şartlarında belli edilen belgeleri ibraz etmesi halinde parayı satıcıya ödemesi şeklinde 
kendisini gösterir. Bu durumu hukuki yönden açıklarsak, ( belgeli akreditif, mal satın almış bir 
kimsenin, bir banka ile yaptığı anlaşma üzerine, o bankanın, belli belgelerin satıcı tarafından ibrazı 
karşılığında, bu satıcıya satış parasını ödemesini hedef tutan bir akittir ) diye tanımlanabilir. Buna 
göre alıcı, Bankaya kendi hesabına satış parasını satıcıya ödeme yetkisini ve satıcıya da satış parasını 
kendi hesabına bankadan alma yetkisini vermektedir. O halde, bu, Borçlar Yasasının 457 inci 
maddesindeki ( havele )nin tanımlanmasına uygun bir işlem, diğer deyimle havalenin uygulandığı bir 
işlemdir. Havale, kayıtsız şartsız olabildiği gibi her hangi bir şarta ( mesela belli belgelerin ibrazı 
şartına ) bağlı olabilir. Bundan dolayı, belgelerin ibrazı şartı, işlemin havale sayılmamasını 
gerektirmez.” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
189 ÖZEL,s.79; 
190 GÖĞER, s. 49 
191 BOZKURT. s. 24 
192 BOZKURT. s.24; 
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de durulmuştur. Dolayısıyla bu görüşünde akreditif ilişkisinin hukuki yapısını açıkça 

ortaya koymakta yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır193.   

B. Akreditifin Birden Fazla Bağımsız Sözleşmeden Oluştuğu 

Görüşü  

Doktrin ve yargı kararlarında savunulan diğer bir görüş ise akreditifin birden 

fazla sözleşmeden oluştuğu görüşüdür194. Üç köşeli bir ilişki olarak da tanımlanan 

akreditif ilişkisi amir bankanın diğer bir bankayı da yetkilendirmesi ile birlikte dört 

köşeli bir ilişki halini almıştır. Taraflar arasındaki ilişkilerin, ayrı ayrı hukuki 

niteliklerinin tespit edilmesi yoluna gidilmiştir195. Buna göre akreditifte alıcı ile satıcı 

arasında kurulan bir temel ilişkiye Borçlar Kanunu’nun satım sözleşmesine ilişkin 

hükümleri uygulanabilecektir196. Akreditif amiri ile akreditif bankası arasında 

vekalet, akreditif bankası ile lehtar arasında soyut borç vaadi olduğu görüşü doktrin 

ve yargı kararlarında beğeni toplamıştır. Ancak burada her ilişkiyi ayrı ayrı ele alarak 

akreditifin en az üç farklı hukuki müessese altında değerlendirilmesi eleştirilmiştir197. 

Dolayısıyla da akreditif ilişkisini bütünü itibariyle kapsamayan ve ilişkiler arasındaki 

bağlantıyı tamamen koparan bu görüşe de katılmamız mümkün gözükmemektedir. 

Sonuç olarak taraflar arasındaki ilişkileri ayrı ayrı dikkate alacak ve aynı zamanda da 

akreditif ilişkisini tek bir çatı altında düzenleyecek olan “atipik sözleşme” görüşünü 

incelemenin yerinde olacağı görüşündeyiz. Doktrinde çoğu kereler bu başlık altında 

incelenmiş akreditifte bankalar arasındaki ilişkinin hukuki niteliğini de “atipik 

sözleşmeler” başlığı altında inceleyeceğiz.  

                                                           
193 ÖZEL,s.82; 
194 ÖZEL,s.16; 
195 ÖZEL,s.86; 
196 BOZKURT,s.94 
197 BOZKURT, s.25 
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C. Atipik Sözleşme Görüşü198 

Akreditif ilişkisi üç taraflı bir ilişkidir199. Buna göre akreditif amiri ile lehtar 

arasında  “temel ilişki200”  yer almaktadır. Akreditif amiri ile akreditif bankası 

arasındaki ilişki ise akreditifin açılması talimatıyla meydana gelen “karşılık 

ilişkisi”dir201. Son olarak da akreditif bankası ile lehtar arasında kurulan ve ilk iki 

ilişkiden bağımsız bir “ödeme ilişkisi202” yer almaktadır. Bunun yanı sıra daha 

öncede gördüğümüz üzere akreditifte amir banka belgelerin ibrazında ve ibrazın 

karşılanması aşamalarında bazı bankalar ve bazen de lehtarın ülkesinde bulunan 

kendi şubeleri aracılığıyla akreditif ilişkisi içinde yer alabilir. Sonuç olarak taraflar 

arasındaki ilişkileri ayrı ayrı değerlendirmek ancak bunu yaparken de bütün akreditif 

ilişkisini kapsayarak, akreditifin uluslararası işleyiş ve sistemine uygun bir hukuki 

niteliğin oluşturulması gerekmektedir. 

Atipik sözleşmeler, kendine özgü yapısı olan sözleşmeler, kendilerine has 

unsurlardan oluşurlar203. Kendilerini oluşturan unsurlar tamamen  veya kısmen 

kanunda öngörülmüş olan sözleşme tiplerinin hiç birinde mevcut değildir. Ancak 

nitelikleri elverdiği oranda da kanunda düzenlenmiş bulunan benzedikleri sözleşme 

tiplerine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. 

Akreditife ilişkin gerek Borçlar Kanunu’muz gerek Ticaret Kanunu’muzda 

gerekse diğer mevzuatlarımızda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir204. 

                                                           
198 BOZKURT,s.28 “ Nevi şahsına Münhasır Sözleşme, Sui generis Sözleşme olarakta doktrinde 
adlandırılmıştır.  BERTRAMS, Roland F., Bank Guarantees In International Trade, 3rd Revised 
Edition, 2004,s.68; AYDOS,s.42; 
199 KENDİGELEN, s. 430, “Bir akreditifin açılması, genellikle üçlü bir ilişkiyi gerektirir. Akreditif 
amiri; akreditif açılması için bankaya müracaat eden kişidir. Akreditif bankası ise; amirin talimatları 
ve talebi doğrultusunda satıcıya koşullar gerçekleştiğinde semeni ödeyen bankadır. Lehtar da; lehine 
akreditif bankası tarafından havale yapılan satıcıdır. Şayet lehtarın ülkesinde bir şubesi yoksa, 
akreditif bankası o ülkedeki bir banka ile anlaşmak sureti ile lehtara ödeme yapabilir ki buna da 
muhabir banka denir.” 
200 BOZKURT,s.94; ÖZEL,s.30; 
201 BOZKURT,s.106; 
202 BOZKURT,s.115; 
203 ZEVKLİLER, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 7. bası, Ankara 2002, s.38 
204 MOROĞLU, Erdoğan; Türk Ticaret Kanunu ve Tasarısı, 3. bası, Ankara, 2005 Türk Ticaret 
Kanunun tasarısından da görüleceği üzere tasarıda da akreditiflere ilişkin düzenlemelere yer 
verilmemiştir. 
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Bununla birlikte akreditif ilişkisi hukuki niteliği itibariyle de tam anlamıyla gerek 

Borçlar gerekse de Ticaret Hukuku’nda ki hiçbir hukuki müessese ile de 

örtüşmemektedir. Akreditiflere ilişkin olarak birçok yabancı düzenlemenin 

varlığından haberdarız. Gerek Amerikan Birleşik Ticaret Kanunu, gerek Akreditife 

600 sayılı yeknesak teamüller, gerekse de UNCITRAL düzenlemeleri akreditifin 

işleyişine ve hukuki yapısına ilişkin bilgiler içermektedir. Başta 600 sayılı broşür 

olmak üzere uluslararası alanda akreditifin işleyişindeki yeknesaklığı sağlamaya 

dönük olan bu düzenlemelerin bazı hususlarda kendi aralarında da çelişkili 

düzenlemeler içerdiğini tezimizin ileriki bölümlerinde göreceğiz205. Ancak özellikle 

bankaların sorumluluğuna ilişkin olarak Yargıtay kararları ile uluslararası 

düzenlemeler arasında akreditifin hukuki niteliğinin yanlış tespitinden kaynaklı 

uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple atipik sözleşme olarak kabul ettiğimiz 

akreditif ilişkisinin her aşamasını ayrıntılı olarak inceleyerek akreditifi sağlam 

hukuki bir temele oturtmaya çalışacağız.          

1. Temel İlişki 

Akreditifte temel ilişki, genellikle akreditif amiri ile lehtar arasında 

uluslararası satış sözleşmesini ifade etmektedir206. Hatta birçok eserde satım 

sözleşmesi akreditife konu olabilecek tek müesseseymiş gibi lanse edilmiştir. Oysaki 

satım sözleşmesinin yanı sıra istisna ve teminat sözleşmelerinin de temel ilişkiye 

konu olması mümkündür207. Akreditifin uluslararası bir ödeme yöntemi olması, 

temel ilişkinin yabancılık unsuru taşımasını zorunlu kılmaz. Temel ilişkiye konu olan 

bir satım sözleşmesinin uluslararası nitelik taşıması zorunlu değildir.   

                                                           
205 Başlıca aykırılıklar, Akreditifte Muafiyet başlığı altında görülebilir. Bunun yanı sıra 600 sayılı 
broşürde hile kuralına yer verilmemiş olması sebebiyle tezimizde açıkça vurgulayacağımız uygulama 
farklılıkları doğacaktır. 
206 BOZKURT, s. 31,94; ÖZEL,s.32; SOMUNCUOĞLU,Akreditif, s. 56; 
207 YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2003/4030 K. 2004/722 T. 16.2.2004 “.......miktardaki 
bedelin davacıya ödenmesi hususlarında; yanlar arasında "sözlü sözleşme" yapılmış olduğu 
çekişmesizdir. Yanlar arasındaki bu hukuksal temel ilişki niteliğince Borçlar Yasasının 355. 
maddesinde tanımlanan bir "eser" sözleşmesidir.....” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
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2. Karşılık İlişkisi 

Akreditif amiri ile amir banka arasında vekalet ilişkisi bulunmaktadır208. 

Ancak burada vekalet sözleşmelerine ilişkin Borçlar Kanunu hükümlerinin birebir 

uygulanması mümkün değildir. 600 sayılı broşürde yer alan düzenlemeler başta 

olmak üzere UNCITRAL ve UCC düzenlemelerinin,  akreditife ilişkin temel 

düzenlemeler olması sebebiyle ancak ve ancak uluslar arası teamüllere aykırı 

olamayan Borçlar Kanunu’nun vekalet akdine ilişkin hükümleri uygulama alanı 

bulabilecektir. Burada bahsettiğimiz uluslararası düzenlemelerin iç hukukumuza 

herhangi bir etkisinin olmadığının farkındayız. Ancak iç hukukumuzda yaşanan 

eksikliğin, yanlış uygulamaların oluşmasına sebep olamaması gerektiğine 

inanmaktayız. Gerek ülkemizin uluslararası ticari arenadaki itibarı ve imajının 

korunması bakımından uluslararası yeknesak teamüllerin dikkate alınarak ilgili iç 

hukuk hükümlerinin uygulanması gerektiği düşüncesindeyiz.        

3. Ödeme İlişkisi 

Ödeme ilişkisi, akreditif ilişkisinde banka ile lehtar arasında ortaya çıkan 

gerek temel ilişkiden gerekse de karşılık ilişkisinden bağımsız bir ilişkidir209. 

Buradaki banka ifadesinden amir bankanın anlaşılması gerekmektedir çünkü 

akreditif ilişkisinde ibrazı karşılamakla asıl yükümlü olan taraf amir bankasıdır210.  

Ödeme ilişkisi ifadesinin kullanılmasının sebebi doktrinde temel ilişkinin genellikle 

bir satım sözleşmesi olmasından ve amir konumundaki alıcının ödeme borcunun 

yerine getirilmesi maksadıyla bir bankayı yetkilendirmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu durum 600 sayılı broşürde “ibrazın karşılanması211” şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır212. İbrazın hangi hallerde karşılanacağı, ne zaman yapılabileceği, 

inceleme süresinin ne kadar olduğu hangi hallerde ödemenin reddedilebileceği, 
                                                           
208 BOZKURT,s.106; SOMUNCUOĞLU,Akreditif,s. 54; TEOMAN, s.182 
209 BOZKURT,s.115; ÖZEL,s.45;  
210 BOZKURT,s.118 
211 GAO, s. 148-150 
212 600 sayılı broşürün ikinci maddesinde yer alan “honour” terimi ibrazın karşılanması şeklinde 
çevrilmiştir. Görüşümüz ifadenin temel ilişkiye satım sözleşmesi dışında diğer akitlerinde konu 
olabileceği göz önünde bulundurulduğunda “ibrazın karşılanması” ifadesinin yerinde olduğu 
yönündedir.    
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rezerv sebepleri, gibi birçok konu 600 sayılı broşürde ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir213. Burada yine belirtmek isteriz ki ibrazın karşılanması hususunda da 

hukukumuzun uluslararası yeknesak teamüllere aykırı olmayan düzenlemeleri 

uygulama alanı bulabilecektir.      

4. Bankalar Arası İlişki 

İlk bakışta bankalar arası ilişkinin ayrıntılı olarak düzenlendiği 600 sayılı 

yeknesak teamüllerin dikkate alınması gerekmektedir. 600 sayılı broşür hükümlerine 

aykırı olmadığı müddetçe Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanmalıdır. 

Burada özellikle bankalar arasındaki ilişkide muhabir bankanın vekil yada yardımcı 

şahıs olduğu yönünde bir görüş ayrılığı yaşanmıştır. Doktrinde görüldüğü üzere 

muhabir bankanın214 görevli banka veya teyit bankası olması bakımından muhabir 

bankanın gerek amir bankaya karşı olan sorumluluğu215 gerekse de ilişkinin hukuki 

niteliğinin farklılık göstermektedir216.  

Öncelikle sorulması gereken soru muhabir bankanın, görevli banka veya teyit 

bankası niteliğinde olmasının ilişkinin hukuki niteliğini etkileyip etkilemeyeceğidir. 
                                                           
213 LOMBARDINI, s.149 
214 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1980/642 K. 1980/941 T. 28.2.1980 “......satıcının veya 
alıcının bulunduğu yabancı ülkede (akreditif ) açılan bankanın şubesi genellikle bulunmadığından, 
oradaki bir bankanın yardımı ile ödeme yaptırılacaktır ki, ticaret hukuk dilinde bu bankaya da ( 
muhabir banka ) denilmektedir.....” şeklinde içtihat etmiştir. (www.kazanci.com.tr) 
215 DEYNEKLİ/Adnan, KISA/ Sedat; İtirazın İptali Davaları İcra İnkar ve Kötüniyet Tazminatı, 2. 
Bası, Ankara, 2005, s. 1254, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 17.12.2004 T. E. 2004/3350, K. 2004/12723  
216 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1976/5881 K. 1977/558 T. 10.2.1977 “.......Akreditifin 
teyit edilmesi halinde muhabir banka, bu teyit nedeniyle akreditif alacaklısının ( satıcının ) borçlusu 
durumuna girer. Başka bir deyişle muhabir banka ile ihracatçı arasında,akreditif bankası ile olan 
ilişkilerin dışında ayrı bir borç ilişkisi doğmuş olur. Bu borç taahhüdü BK.nun 17. maddesi hükmüne 
uyan illetten mücerret bir borç ikrarı niteliğindedir.akreditif alacaklısı, şayet münasip zaman 
içerisinde red etmemiş ise teyit mektubu ayrıca kabule hacet kalmaksızın hüküm ifade eder. Çünkü 
muhabir banka, gerek işin özel niteliğinden ve gerekse hal ve mevkiin icabından dolayı sarih bir 
kabule intizar mecburiyetinde değildir. ( BK. m. 6 )........” YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 
E. 1964/942 K. 1964/637 T. 4.11.1964 “......Bundan dolayı, davalı ile muhabiri arasındaki aktin 
vekalet akti olması dolayısıyla, muhabirin davacının yardımcı adamı sayılmayacağı ve olayda Borçlar 
Yasasının 391 inci maddesinin 2 inci fıkrasının uygulanacağı ve bu yüzden muhabir bankanın 
akreditif hükümlerine aykırı 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 Norveç’teki 
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 ).......”  şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr) 
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Bozkurt217 tarafından yapılan ayrım sonucunda, görevli banka ve ihbar bankasının 

amir bankanın yardımcı kişisi olduğu ancak teyit bankasının, akreditif bankasının 

vekili olduğu yönündeki görüş savunulmuştur. Görüşümüz görevli banka ve teyit 

bankası arasında böyle bir ayrıma gitmeye gerek olmadığı yönündedir. Şöyle ki asıl 

borçlu her zaman için amir bankasıdır. Amir bankası, amirden aldığı emir ve 

talimatlar doğrultusunda lehtara ödemeyi yapmakla asıl yükümlü olan taraftır. 

Muhabir bankanın görevli banka olması veya teyit bankası görevlerinin üstlenerek, 

amir bankası ile birlikte belgeleri inceleme ve ibrazı karşılama yetkisinin olması, 

amir bankasının asıl sorumlu olmasını etkilemeyecektir218. Muhabir bankanın, 

görevli veya teyit bankası olarak amir bankasının yardımcı şahsı olacağı görüşüne 

bizde katılmaktayız219. 

Konu hakkında, üzerinde durulması gereken, diğer bir husus ise muhabir 

bankasının akreditif amiri karşısında sorumluluğunun nasıl tespit edileceğine 

yöneliktir. Burada ilk önce gerek teyit bankasının gerekse de görevli bankanın 600 

sayılı broşürde düzenlenmiş olan görev ve sorumluluklarının dikkatle incelenmesi ve 

akreditif bankasına karşı olan yükümlülüklerinin tespit edilmesi gerekmektedir. 600 

sayılı broşürün 7. maddesinde “Amir bankanın görevli bankayı ramburse etme 

yükümlülüğünün, amir bankanın lehtar karşısındaki yükümlülüğünden bağımsız 

olduğu” belirtilmiştir. Sonuç olarak madde hükmünde akreditif amirinin asıl sorumlu 
                                                           
217 BOZKURT; s.32 
218YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1964/942 K. 1964/637 T. 4.11.1964 “......davalı 
bankanın bu akreditif şartlarına aykırı belgeler kabul etmiş bulunmasından veya başkaca kusurlu 
davranışlardan ötürü, davalı bankanın sorumlu tutulmayacağı yolu ( az yukarıda özetlenen ) 
hükümler dahi, muhabir bankanın eylemlerden doğacak sorumluluğu davalı bankanın bertaraf etmek 
istediğini ve böylece, özünde muhabirin eylemlerinden dolayı da kendisini sorumlu ve davacıya karşı 
borçlu saydığını belirtmektedir.......” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
219 ÖZEL; s. 92-93; SOMUNCUOĞLU,Akreditif, s. 59; YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 
E. 1964/942 K. 1964/637 T. 4.11.1964 “.....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 müteahhit bile, borcun yerine getirilmesinde veya hakkın kullanılmasında yardımcı kişi 
olabilir ( Oser- Schönenberger, Borçlar Hukuku ikinci kısım Recai Seçkin çevirisi-Ankara Yeni 
cezaevi Basımevi 1950-Sahife 742 ve sonr. )Buradaki bilimsel açıklamalara göre Norveç’teki muhabir 
bankanın davalının yardımcısı sayılmasına hiç bir engel yoktur ve daha yukarıda açıklandığı gibi 
taraflar arasındaki aktin yorumundan da anlaşılan budur......” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr) 
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olduğu açıkça ifade edilmiştir. Ancak amir bankası ile teyit bankası arasındaki 

rambursman ilişkisini ortaya koyan bir düzenleme yer almamıştır. 600 sayılı 

broşürün tanımlar başlıklı ikinci maddesinde teyit bankası “ amir bankanın talebi 

veya verdiği yetki üzerine akreditifte teyidini ekleyen banka” şeklinde 

tanımlanmıştır. Teyit bankasının uygun ibrazın gerçekleşmesi durumunda, ibrazı 

karşılayarak belgeleri amir bankasına göndermesi gerektiği düzenlenmiştir220.  

Bunun dışında teyit bankasının amir bankasına karşı sorumluluğuna ilişkin bir 

düzenleme yer almamıştır. Amerikan Birleşik Ticaret Kanunu ise gerek teyit 

bankasının gerekse de görevli bankanın iyiniyetli olarak lehtara akreditif 

sözleşmesinde belirtilmiş şartlara uygun düzenlenmiş belgelerin değerini vermesi 

durumunda, akreditif bankasından hilenin varlığına rağmen bu bedeli tahsil 

edebileceği düzenlenmiştir221. Sonuç olarak Amerikan Birleşik Ticaret Kanunu 

taraflar bankalar arasındaki sorumluluğa ilişkin bir düzenleme yapma yolunu 

seçmişlerdir. Konuya ilişkin Yargıtay kararları tezimizin ileriki bölümlerinde ayrı bir 

başlık altında tartışılmış olmasına karşın222 konunun taraflar arasındaki ilişkinin 

hukuki niteliğinin tespiti ve sorumluluğun kapsamının çizilmesi bakımından büyük 

bir önem etmektedir. Ancak burada belirtmek isteriz ki Amerikan Birleşik Ticaret 

Kanun’unun görevli banka ve teyit bankası bakımından öngördüğü eşit değerdeki 

sorumluluk anlayışının, yukarıda belirttiğimiz üzere, Özel tarafından savunulan 

görüş ile de örtüştüğü görülecektir223.  

Konuya ilişkin diğer bir soru ise amir bankası ile muhabir banka arasındaki 

ilişkinin hukuki niteliğini konusundadır. Doktrinimizde vekalet224 ve yardımcı şahıs 

                                                           
220 DOĞAN, s.228 
221 GOTTRAU, s.287; 
222 3. bölüm altında düzenlenmiş olan muafiyet konusu özellikle Amerikan Birleşik Ticaret 
Kanunu’nda bankaların sorumluluğuna ilişkin hükümleri içermektedir.  
223 ÖZEL,s.97; 
224 SOMUNCUOĞLU, Akreditif, s. 182; YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1976/5881 K. 
1977/558 T. 10.2.1977 “.......Muhabir banka, ancak bu belgelerin satıcı tarafından ibraz edilmesi ve 
ödeme koşullarının gerçekleşmesi halinde ödemede bulunur. Aksi takdirde ödeme yapamaz; yaparsa 
akreditif bankasına karşı vekalet hükümlerine göre sorumlu olur......” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr); YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1964/942 K. 
1964/637 T. 4.11.1964 “.........Mahkeme, davacı ile davalı Banka arasındaki ilişkide ( münasebette ) 
vekalet akdi kurallarının uygulanması gerektiği akreditif sebebiyle davalı yardımcı kişi kullanmak 
zorunda kaldığına göre Borçlar Kanunun 100 üncü maddesinin 2 inci fıkrası hükmünden 
yararlanacağı, davacının imza ettiği akreditifin K ve N bentleri hükmünce davalı Bankanın sorumlu 
olmadığı, bu kaydın yardımcı kişilerin eylemleri sebebiyle de göz önünde tutulacağı, Borçlar 
Yasasının 99 uncu maddesindeki önceden sorumluluktan kurtulma şartının söz konusu olmadığı gibi 
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225görüşleri tartışılmıştır. Görevli bankanın, amir bankasının yardımcı şahsı olduğu 

yönünde doktrinde bir mutabakat sağlanmıştır. Teyit bankasının, amir bankasının 

vekili olduğu yönündeki görüş ise bizimde katıldığımız üzere, Özel226 amir 

bankasının lehtara karşı asıl sorumlu olması ve yükümlülüklerinin tamamı veya bir 

kısmının başka bir bankaya devir edilmediği gerekçeleriyle yerinde görülmemiştir. 

Konunun hukuki niteliğinin önemi bankalar arasındaki sorumluluğa ilişkin 

farklı sonuçların doğmasına yol açması bakımından önem arz etmektedir227. Vekalet 

görüşü benimsendiği taktirde akreditifte “amir bankanın sorumluluğu muhabir 

bankaya talimat verirken gerekli dikkat ve özeni göstermesi” ile sınırlanmaktadır228. 

Bunun dışında amir banka herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir229. Diğer bir 

                                                                                                                                                                     
durumun sözü geçen Yasanın 55 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmüyle de ilgisi bulunmadığı, zira 
muhabir Bankanın davalının maiyetinde bulunan bir kimse olmayıp başlı başına ve hatta satıcı adına 
teminat veren ve onun tahsile vekili olması gereken bir kişi olduğu, bu bakımdan akreditifin K 
maddesi karşısında davalının sorumlu tutulamayacağı, akreditifinin F maddesindeki ( ekspertiz 
raporu ) deyiminin ( ihracata mahsus resmi tasvip şahadetnamesi ) olarak değiştirilmesine rıza 
gösteren davacının...şeklindeki kararında bankalar arasındaki ilişkinin vekalet ilişkisi olduğunu 
ortaya koymuştur.” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
225 YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2003/4030 K. 2004/722 T. 16.2.2004 “......Bunun üzerine 
ithalatçının bankası, kredi mektubunu hazırlar ve bunu muhabir bankaya yollar. Yabancı ve yerli 
muhabir banka, amir ( ithalatçı ) bankanın yardımcısı durumundadır ( B.K.md.100 )......” şeklinde 
içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1982/4852 K. 
1982/5626 T. 15.11.1982 
226 ÖZEL, s. 92 “.........Bir ilişkiler zinciri olan akreditif muamelesinde, taraflar arası yükümlülükler 
karşılıklı olarak doğmakta, yetkiyi veren taraf belgeleri kabul edip ödemeyi yapan bankayı ramburse 
etmektedir. Muhabir banka ödeme yapma konusunda akreditif bankası tarafından görevlendirilmiştir 
ve karşılıklı hak ve borçlar bu iki banka arasında gerçekleşmektedir. Akreditif bankası muhabir 
bankayla kendi yerine geçecek ve alıcının bir vekili olacak şekilde bir ilişkiye girmemektedir. 
Kanaatimizce, hangi tür söz konusu olursa olsun akreditif bankası muhabir bankayı yerine ikame 
etmemekte, kendisine düşen yükümlülüklerin tamamını veya bir kısmını bir başka bankaya 
devretmemekte, sadece o bankanın hizmetinden yararlanmaktadır. Alıcının talimatları doğrultusunda 
akreditifi açan ve bir küşat mektubu hazırlayan akreditif bankası bu mektubu muhabir bankaya 
göndermekte ve bunu lehtara ihbar etmesini istemektedir. Ne kendi adına ne de alıcı adına bir söz-
leşme yaparak muhabir bankanın kendi yerine ikame edilmesini amaçlamaktadır..........” şeklinde 
içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr) 
227 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1976/5881 K. 1977/558 T. 10.2.1977 “........Amir banka 
alıcı ile yaptığı sözleşmede belli edilen koşullara uygun olarak satıcı lehine akreditif açar ve keyfiyeti 
satıcının bulunduğu yerde şubesi varsa onun, yoksa başka biri bankanın ( muhabir banka ) aracılığı 
ile satıcıya duyurur. akreditif bankanın bu amaçla muhabir bankaya gönderdiği akreditif mektubunda 
ödeme koşulları ve satıcının ibraz edeceği belgelerin nevi ve mahiyeti de belirtilir. Muhabir banka, 
ancak bu belgelerin satıcı tarafından ibraz edilmesi ve ödeme koşullarının gerçekleşmesi halinde 
ödemede bulunur. Aksi takdirde ödeme yapamaz; yaparsa akreditif bankasına karşı vekalet 
hükümlerine göre sorumlu olur. Muhabir banka akreditifi teyit etmediği sürece akreditif bankasının 
temsilcisi durumunda kalmaya devam eder ve bu nedenle de satıcıya karşı müstakil bir sorumluluk ( 
parasal ) yüklenmiş olmaz.” Tarihli kararında muhabir bankanın amir bankasının vekili olduğunu 
ileri sürmüştür...........” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr);  
228 DEYNEKLİ/KISA ; s. 1254-1256 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, 6.12.2004, E. 2004/301, K. 
2004/12068,  
229 ÖZEL, s. 96 
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görüş olan yardımcı şahsın sorumluluğuna ilişkin olan durumda ise amir bankası 

muhabir bankasının tüm kusurlu hareketlerinden sorumludur230.  Ancak bu durumda 

Borçlar Kanunu’nun 100/III hükmü uyarınca bir sorumsuzluk anlaşması yapılması ve 

bunun sonucunda amir bankasının muhabir bankansın hafif kusursu ile işlediği 

eylemlerinden sorumlu olmayacağı sonucu doğacaktır231. Diğer hallerde amir 

                                                           
230 ÖZEL, s. 97 
231 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1964/942 K. 1964/637 T. 4.11.1964 
“......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........” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr); YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1979/11-1476 K. 
1979/121 T. 4.3.1981 “........Sorumsuzluk anlaşması “ ya da “ sorumluluğun sınırlandırılması 
anlaşması“ olarak isimlendirilen bu tür anlaşmalar, tarafları bağlar. Bu anlaşma tabiatiyle sözü 
edilen 25. maddenin son satırında “ ... İdare mukavele ve şartname ile kendisine düşen vazifeleri 
yerine getirmezse” denildiğine göre, madde hükmünün, sözleşmenin yapılmasından sonraki dönemde 
de uygulanması gereği açıktır. Öyle ise, idarenin, kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi 
durumunda dahi, davacı olumlu zararını isteyemez. Yalnız teminat için ödediği giderleri istemeğe 
hakkı vardır. Davalı idarenin sorumluluğunu sınırlayan anlaşmanın BK: nun 99. maddesi karşısında 
geçerli olup olmadığı sorununa gelince; BK. nun 99. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre hile veya 
ağır kusur halinde duçar olacağı mesuliyetten, borçlunun iptidaen beraatını tazammün edecek her 
şart batıldır. Sorumluluk sınırını daraltan anlaşmanın geçersiz sayılabilmesi için, davalı idarenin 
olayda ağır kusur ya da hilesinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Oysa idare, verilen teklifleri 
inceleyerek 13.10.1973 gününde işi davacıya ihale etmiş, kesin teminatın 17.10.1973 günü 
yatırılmasından sonra sözleşmeler 3.11.1973 ve 7.11.1973 günlerinde imzalanmış, Yasa gereği 
Sayıştay'a tescil için gönderilen sözleşmeler ancak 28.11.1973 günü davalı idareye iade edilmiş ve 
ertesi günü 29.11.1973 de idarece akreditif açılmıştır. Bu durumda, idareye düşen yükümlülüğün 
zamanında ve gereği gibi yerine getirilmediğini söylemek olanağı yoktur. Bir miktar selofon kağıdı 
alımına ilişkin olayda B.K.nun 99. maddesinin 2. fıkrasının uygulama olanağı da mevcut değildir. Bu 
nedenle Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken 
önceki kararda direnilmesi Usul ve Yasaya aykırıdır. Benzer bir Yargıtay kararlarda aynı durumu 
vurgulamıştır......” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); YARGITAY 11. HUKUK 
DAİRESİ E. 1979/1476K. 1981/121T. 4.3.1981; YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 
1964/14 K. 1964/27 T. 4.11.1964; “............o halde, davalı banka ancak muhabir bankanın hafif bir 
kusurundan doğan sorumluluktan, sözleşme ile, kendisini kurtarabilir. Akreditife ilişkin teklif 
mektubuna ekli şartların yukarıda anılan maddeleriyle kabul edilen muhabir bankanın 
davranışlarından davalının sorumlu tutulamayacağı yollu hükümler, salt olarak değil, ancak Borçlar 
Yasasının 100. üncü maddesinin 3. fıkrası ile çizilmiş sınırlar içinde geçerli sayılabilirler; zira, bir 
hükmün, olabildiği ölçüde hukuki sonuç doğurabilecek bir yolda yorumlanması, yoruma ilişkin 
ilkelerdendir. 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 mahsus resmi tasvip şahadetnamesi olup olmadığı, 
araştırılmalıdır. Bu araştırmalar da “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 kusurundan, borçlunun kurtulmasını hedef tutan sözleşme hükmü 
geçerli olacağından, davalı bankanın bu işte sorumlu tutulmayacağı ilkesi benimsenmeli, muhabir 
bankanın kusurunun hafif kusurlardan olmadığı anlaşılırsa, Borçlar Yasasının yukarıda anılan 100. 
maddesinin 3. fıkrası gereğince sorumluluktan kurtulma şartı geçerli olmayacağından, davalı 
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bankasının sorumluluğu lehtara karşı devam etmektedir. Bu durum kanımızca 

akreditif ilişkisine en yakın hukuki müessesenin yardımcı şahsı görüşünü olduğunu 

ortaya koymaktadır232. Akreditif sözleşmesinin atipik bir sözleşme olduğunu ve 

ancak Türk Hukuku’nda yer alan düzenlemelerin akreditif ilişkisine ve işleyişine 

uygun düştüğü müddetçe uygulanabileceğini vurgulamıştık. 600 sayılı broşürde 

sorumluluğa ve bankalar arasındaki ilişkinin hukuki niteliğine ilişkin herhangi bir 

düzenleme yoktur. Amir bankasının, görevli bankaya karşı sorumlulukları 

düzenlenmiş iken teyit bankası ile arasındaki sorumluluğa ilişkin bir düzenlemeye 

yer verilmemiştir. Amerikan Birleşik Ticaret Kanunu’nda ise özellikle “akreditifte 

hile” kavramının da düzenlemesi sebebiyle amir bankası ile görevli veya teyit bakası 

hüviyetine haiz bir muhabir bankasının sorumluluğu düzenlemiş233 ve muhabir 

bankanın iyiniyetli olarak ibrazı karşılaması gerektiği hususuna yer vermiştir. Sonuç 

olarak bankalar arası ilişkinin hukuki niteliğinin tespitinde akreditifin teyitli olup 

olmadığına bakılmaksızın Borçlar Kanunu’nun  yardımcısına şahsa234 ilişkin 

hükümlerinin akreditif ilişkisine uygun  düştüğü müddetçe uygulanması mümkündür.                        

                                                                                                                                                                     
bankanın sorumlu bulunduğu ilkesi benimsenerek, o banka, sabit görülecek tazminat ile 
hükümlendirilmelidir.” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
232 Yargıtay’ın muhabir bankanın “yardımcı şahsı” olduğu yönündeki kararında..........” YARGITAY 
15. HUKUK DAİRESİ E. 2003/4030 K. 2004/722 T. 16.2.2004 “......Davalı tarafın 
nitelendirmesinin aksine dava dosyası kapsamındaki belgelere göre eser bedelinin, "belgeli akreditif" 
ile ihracatçı davacıya ödeneceğinin yanlarca kararlaştırıldığı anlaşılamamaktadır.akreditifle ( L/C-
Commercial Letter Of Credit ) ödeme, dış ticarette en çok uygulanan ödeme aracıdır.akreditif, talimat 
veren ( amir ) hesabına belirli belgelerin teslimi karşısında belirli bir miktarın üçüncü kişiye 
ödenmesi veya emrine hazır tutulması için bankaya verilen talimattır. Bankasına başvuran 
ithalatçı,akreditifin karşılığını kendi bankasına yatırır veya akreditif tutarı için kendisine kredi 
açılmasını sağlar. Bunun üzerine ithalatçının bankası, kredi mektubunu hazırlar ve bunu muhabir 
bankaya yollar. Yabancı ve yerli muhabir banka, amir ( ithalatçı ) bankanın yardımcısı durumundadır 
( B.K.md.100 ).” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); YARGITAY 11. HUKUK 
DAİRESİ E. 1982/4852 K. 1982/5626 T. 15.11.1982 
233 DEYNEKLİ/KISA ; s. 1254-1256 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, 6.12.2004, E. 2004/301, K. 
2004/12068, 
234 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1982/4852 K. 1982/5626 T. 15.11.1982 “......Vesikalı 
akreditif sistemine göre davacı banka (amir banka), yabancı banka da muhabir banka durumundadır. 
Yerleşmiş Yargıtay İçtihatları gereğince ( HGK. 4.11.1964 tarih ve 1942/D-T Esas, 637 Karar sayılı 
kararı ile Onbirinci Hukuk Dairesi'nin 22.4.1982 tarih 1982/1274-1845 sayılı kararı ) yabancı ve 
yerli muhabir banka amir ( davacı ) bankanın yardımcısı durumundadır. Bu halde de, BK. nun 100. 
maddesi gereğince amir banka muhabir bankanın işini icra ederken yaptığı yanlış işlemin 
sonucundan ve verilen zarardan sorumludur. Maddenin tercüme şekli yanlış anlamaya yer verecek 
şekilde yapılmış ve sanki sadece ( kendisi ile beraber yaşayan şahısların veya mahiyetinde 
çalışanların ) fiillerinden sorumluluk söz konusu imiş gibi yapılmıştır. Oysa maddenin başlığı ( 
muavin şahısların meşkuliyeti ) şeklinde geniş anlamlı olduğu gibi İsviçre BK. nun karşılığı ve kaynak 
maddesi olan 101. maddesinde ( ... kendisi ile beraber yaşayan şahıslar veya mahiyetinde çalışanlar 
gibi, yardımcılara işin tevdiinden söz edilmekle maddede yazılı kişilerin sınırlayıcı değil örnek olarak 
gösterildiği açıkça belirtilmektedir. Bu yardımcı, borçlunun açık veya gizli rızasıyla ifa ya da haklı 
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IV. AKREDİTİFE HAKİM OLAN İLKELER 

A. Bağımsızlık  İlkesi235 

Bağımsızlık ilkesi akreditifin temel taşıdır236. Bu ilke akreditifin amir ile 

lehtar arasındaki temel sözleşmeden bağımsızlığını düzenlemektedir237. Buna göre 

akreditif bankası akreditif sözleşmesine konu ödeme borcunu temel ilişkiden doğan 

hak taleplerini ve defileri238 dikkate almadan yerine getirmesi anlamına 

gelmektedir239. Buna göre akreditif bankasının lehtara karşı ileri sürebileceği defiler 

sadece kişisel defiler ve akreditifin kapsamından doğan defilerdir. Örneğin akreditif 
                                                                                                                                                                     
kullanma eylemlerine katılan herhangi bir kişi olabilir. ( Aynı görüşte; Prof, Haluk Tandoğan, Türk 
Mesuliyet Hukuku, 1961, sh. 436, 437; Prof. S.S. Tekinay, Borçlar Hukuku, 1979 sh. 714, 716 ) bu 
durumda Amerika'daki muhabir bankayı davacı bankanın yardımcısı kabul etmek ve onun yanlış 
işleminden ve davalı (lehtar) ithalatçıya karşı davacı bankayı sorumlu tutmak gerekmektedir. 
Muhabir bankanın yanlış işlemi nedeniyle ödediği paranın sorumlusu davalı olamaz. Bu sebeplerle 
davanın reddi gerekirken taraflar arasındaki ilişkinin bir vesikalı akreditif işlemi olduğu hususu ve 
vesikalı akreditifin özelliği üzerinde durulmadan davalının ithal süresinin uzatılmasını talep etmediği 
gibi ilişki dışındaki bir nedene dayanılarak davanın kabulü bozmayı gerektirmiştir. Davacı bankanın 
yardımcısı durumundaki Amerika' daki muhabir bankası olan ( Bankers Trust Company )'ye tabiatiyle 
rücu hakkı saklıdır....” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
235 GAO, s. 23 te “Principle of Independence”; GOTTRAU, s.101 de “ Principe de L’Abstraction de 
L’Accreditif” şeklinde ifade edilmiş ve bölümler altında bağımsızlık prensibi incelenmiştir. 
236 GAO, s. 23; BOZKURT,s.5; ÖZEL,s.16; 
237 CHATTERJEE, Charles/ LEFCOVITCH, Anna; “The Principle Of Autonomy Of Letters Of 
Credit Is Sacrosanct In Nature”, Journal of Banking Regulation, Vol.5, N.1, 2003, p.72; SARNA, s5-
4; KILGUS,s.24 SOMUNCUOĞLU,Akreditif Hukukunun Genel Hükümleri,s128; YARGITAY 19. 
HUKUK DAİRESİ E. 1999/1994 K. 1999/4228 T. 17.6.1999 “........Davalı vekili cevabında, davacı 
lehine açılan akreditifin gayrikabili rücu ve teyitli olduğunu, merkezi Fransa`da bulunan S... 
Generale de Paris Bankasının teyit verdiğini, dava konusu alacağın akreditif şartına 
bağlandığını,akreditiflerin temel ilişkiden bağımsız olduğunu, tarafların dava konusu satım bedelini 
ifa borcunu akreditif şartına bağladıklarını ve müvekkilinin akreditif açarak borcunu yerine 
getirdiğini…” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
238 EKİCİ, s.165; 
239 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 1995/1770 K. 1995/9992 T. 21.11.1995 
“.......Mahkemece taraflar arasındaki sözleşmenin akreditifle ortadan kalktığı, sözleşmenin teminatı 
olarak verilen teminat mektubunun da bu şekilde hükümsüz kaldığı gerekçesiyle, davanın reddine 
karar verilmiştir. Oysa akreditifin açılması satış sözleşmesini tümden geçersiz hale getirmez. Çünkü 
satım sözleşmesinde yalnız alıcı ve satıcı karşılıklı edim üstlenirken, akreditifte devreye bankalar girer 
ve amir banka ile satıcı arasında ayrı, alıcı ile amir banka arasında ayrı hukuki ilişki doğar. Somut 
olayda davacı 13.2.1987 tarihli teleksle akreditifin İş .....ası Şişli Şubesi nezdinde açılmasını istemiş, 
davalı firma da 28.2.1987 tarihli telekste akreditif açabilmek için öncelikle teminat mektubunun ibraz 
edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Tarafların yazışmasından da anlaşılacağı üzere, teminat mektubu 
akreditif açılmasının da ön şartı olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle teminat mektubunun sadece 
sözleşmeyi temin ettiğine ilişkin mahkemenin gerekçesi yerinde değildir.Ancak taraflar arasındaki 
4.2.1987 ve 6.2.1987 tarihli sözleşmelerden kısa bir süre sonra teminat mektubu 13.2.1987 tarihinde 
davalıya ( GTC. ) ulaştırıldığı halde, davalı alıcı firma ( GTC. ) akreditifi 18.5.1987'de açtırarak satış 
sözleşmesine aykırı davranmıştır. Satışın teslim şekline göre yükleme vadelerinde uygun gemi 
sağlamayan,malları zamanında teslim almayan davalının ( GTC. ) sözleşme ve akreditifin teminatı 
olarak verilen teminat mektubunu iade etmesi gerekirken, iade etmediğinden, davacının teminat 
mektubunun hükümsüzlüğünü istemesi haklı bir nedene dayanmakta olup, mahkemece bu yönde 
verilen karar sonucu itibarıyla doğrudur. Kararın değişik bu gerekçeyle onanması gerekmiştir.....” 
şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr);  
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ilişkisinde lehtarın ödeme talebini kötüye kullanması veya lehtarın hilesinin varlığı 

akreditif bankasının ödemezlik defini ileri sürmesine olanak sağlayacaktır. Bunun 

yanı sıra akreditif bankası, amir ile aralarındaki karşılık ilişkisinden kaynaklanan 

defiler ile, amir ile lehtar arasındaki temel ilişkiden kaynaklanan240 defileri ve 

akreditif bankası ile akreditif ilişkisine katılmış diğer bankalar arasındaki ilişkiden 

doğan defileri lehtara karşı ileri süremez241. Bu ilke 500 sayılı broşürün 3. ve 4. ve 

600 sayılı broşürün 5.ve 6. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre 3. maddede242  

“a) Akreditifler doğaları itibariyle, dayandırılabilecekleri satış sözleşmelerinden 

veya diğer sözleşmelerden ayrı işlemlerdir ve akreditifte her ne şekilde olursa olsun 

bu sözleşmelere değinilmiş olsa dahi bu sözleşmeler bankaları ilgilendirmez ve 

bağlamazlar. Dolayısıyla, bir bankanın akreditife ilişkin ödeme, poliçe kabul etme 

ve ödeme, iştira veya diğer herhangi bir yükümlülüğü amirin amir banka veya 

lehdarla olan ilişkisinden kaynaklanan hak taleplerine ve savunmalarına tabi 

değildir. 

b) Bir lehdar, hiçbir zaman bankalar arasında ve akreditif amiri ile amir banka 

arasında mevcut sözleşme ilişkilerinden yarar sağlayamaz” şeklinde 

düzenlenmiştir. 600’ sayılı broşürün 4. maddesinde yapılan değişiklik ile eski (b) 

bendi (a) bendine eklenmiş ve yeni bir (b) bendi kaleme alınmıştır. Buna göre yeni 

düzenleme “a. Doğası itibariyle bir akreditif, dayandırılabileceği satış sözleşme-

sinden veya diğer bir sözleşmeden ayrı bir işlemdir. Akreditifte her ne şekilde 

olursa olsun bir sözleşmeye değinilmiş olsa bile bankalar böyle bir sözleşmeyle 

ilgilenmezler ve onunla bağlı değillerdir. Bu nedenle bir bankanın akreditif 

altındaki ibrazı karşılama, iştira etme veya diğer herhangi bir yükümlülüğünü 

yerine getirmesine ilişkin taahhüdü, amirin amir bankayla veya lehtarla olan 

ilişkilerinden kaynaklanan hak taleplerine veya savunmalarına tabi değildir. 

Bir lehtar hiçbir durumda bankalar arasında veya amir ile amir banka arasında 
                                                           
240 ÖZEL, s.16; 
241 EKİCİ, s.165 
242 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 yazarlar UCP 3. maddesinde yer alan düzenlemelerin sonucu 
olarak “temel ilişkinin geçersizliği veya temel ilişkiye ilişkin defilerin ileri sürülmesi, ki bu defiler 
düşük kalitede malların gönderilmesine ilişkin olabilir ” sonucunda bankaların ibrazı karşılamamasına 
ilişkin bir gerekliliğin oluşmadığını belirtmişlerdir. Elbette bu durum UCP 3. düzenlemesinin bir 
sonucudur. Ancak uluslararası alanda belirlenmiş Hile Kuralından da oldukça uzak bir durumdur.   
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mevcut sözleşme ilişkilerinden yarar sağlayamaz. 

b. Amir, akreditifle ilişkili sözleşmenin kopyalarını, proforma faturayı ve buna 

benzer belgeleri akreditifin ayrılmaz bir parçası olarak akreditife dahil etmek için 

herhangi bir girişimde bulunduğu takdirde amir bankanın amiri bundan 

vazgeçirmeye çalışması gerekir” şeklindedir. 500 sayılı broşürün 4. maddesi ise 

bağımsızlık ilkesi ile paralel bir ile olan belgeye bağlılık ilkesini düzenlemiştir. Buna 

göre “  Akreditif işlemlerinde tüm ilgili taraflar vesaikin ilgili olabileceği mal, hizmet 

ve/veya diğer yapılan işleri değil vesaiki göz önünde bulundurarak (vesaik 

üzerinden) işlem yaparlar” ifadesi ile akreditif işleminde bankanın inceleme 

yükümlülüğü lehtarın ibraz edeceği belgeler ile sınırlandırılmıştır243. 600 sayılı 

broşürün 5. maddesinde bu düzenleme aynen korunmuştur244.  Bankalar belgelerin 

şekli, yeterliliği doğruluğu konusunda hiçbir yükümlülük üstlenmezler ve malın 

kalitesi, miktarı ve ağırlığıyla ilgilenmezler245. Bu sebeple de akreditif bankası, 

lehtarın akreditif şartlarına uygun belgeleri ibrazı karşılığında ödeme yapmakla 

yükümlü hale gelmektedir246.  Akreditif bankasının, amire karşı olan yükümlülüğü 

ibraz edilen belgeleri gerekli dikkat ve özeni göstererek247 bir inceleme yapmakla 

sınırlıdır. Buna göre gerekli dikkat ve özeni göstermiş olan akreditif bankası, 

belgelerin akreditif şartlarına uygunluğunu tespit ettikten sonra lehtara ödeme 

yapması gerekmektedir. Bu durumda temeldeki ilişkiye konu ifanın ayıplı olması 

veya satıcını değersiz mallar yüklemesi248, ibraz edilen belgelerin sahte veya tahrif 

edilmiş olması hallerinde banka gerekli dikkat ve özeni göstermiş olması şartıyla 

                                                           
243 EKİCİ, s.166; ÖZEL, s.16; BOZKURT, s. 5 DOĞAN, S. 217; 
244 UCP’nin 6. maddesi “Bankalar belgelerin ilişkili olabileceği malları, hizmetleri veya yapılan 
işleri değil, belgeleri göz önünde bulundurarak (belgeler üzerinden) işlem yaparlar.” şeklindedir. 
245 ÖZEL, s.20; 
246 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1964/14 K. 1964/27 T. 4.11.1964; “.......Davalı 
banka, savunmalarında, yararına akreditif açılmış bulunan satıcının davacıya teslim ettiği malların, 
onlar arasındaki satış akdinde belli edilen nitelikte çıkmamış bulunmasından sorumlu 
tutulmayacağını bildirmiştir. Bu savunma sonuç üzerinde etkisizdir. Gerçekten, buradaki sorumun 
kaynağı, malların satış akdine uygun olmaması değil, akreditif gereğince malların niteliğiyle ilgili 
olarak muhabir banka tarafından kabul edilip karşılığında para ödenmiş olan belgenin, akreditifin bu 
konudaki değiştirilmiş hükmiyle kabul edilen şekilde düzenlenmiş veya o hükümle hedef tutulan 
yazıları kapsamış bulunmaması, olabilir ki akreditife temel olan akit gereğince tarafları yalnız bu yön 
ilgilendirir, yoksa davalı banka satış akdinde taraf değildir hatta, davacı dahi Norveç'teki ticaret 
neviyle satış akti yapan bir kişi değildir ve o, akreditifi kendi satıcısı olan diğer davalının hesabına 
açtırmış durumdadır.....” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
247 EKİCİ, s.166 “makul derecede bir özen göstererek” şeklinde ifade edilmiştir. ÖZEL, s.20; 
DOĞAN, S. 218 
248 SCHÜTZE/ FONTANE; s.33, HOTCHKISS, s.172 
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akreditif amirine karşı herhangi bir taahhüt altına girmeyecektir249. Burada  bankanın 

kendisin hileli durumun varlığı konusuna bir ihbar yapılmadan önce ödemeyi yapası 

durumunda bankanın sorumsuzluğu mümkün olacaktır250. Bunun yanı sıra temeldeki 

sözleşmenin fesih edilmiş olması veya akreditif amirinin iflas etmiş olması da 

akreditif bankasının akreditif şartlarına uygun belgelerin ibrazı halinde ödeme 

yapmasına engel teşkil etmemektedir.    Bu durum 500 sayılı broşürün 15. 

maddesinde “Bankalar vesaikin şekli, yeterliliği, doğruluğu, gerçek/sahte olup 

olmadığı veya yasal sonuçları veya vesaikte yer alan veya sonradan eklenen genel 

ve/veya özel şartlar dolayısıyla hiçbir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmeyecekleri 

gibi vesaik konusu malların mevcut olup olmadığı veya değeri, tanımı, miktarı, 

ağırlığı, kalitesi, durumu, ambalajı, teslimatı veya malları gönderenlerin, 

taşımacıların, navlun komisyoncularının, malları sigorta edenlerin, alıcıların veya 

herhangi diğer bir kişinin iyi niyetine veya eylemlerine ve/veya ihmallerine, mali 

durumlarına, icraatına veya ticari itibarına ilişkin olarak hiçbir sorumluluk veya 

yükümlülük kabul etmezler  ” şeklinde düzenlenmiştir. 600 sayılı broşürün 34. 

maddesinde benzer bir düzenleme yer almıştır251.  

Varılan noktada akreditif ilişkisinde amir bankanın sorumluluğunun belgeler 

ile sınırlandırılması doğaldır252. Şöyle ki akreditif işleminde bankaların belgelerin 

ardındaki gerçeği aramasının beklenmesi akreditif ilişkisini çökertecek ve bankaları 

ciddi bir külfet altına sokacaktır253. Bankaların belgelerin ardındaki gerçeği 

aramasını beklemek bankaların fonksiyonları dışında bir görev üstlenmeleri anlamına 

gelecek ve akreditifin etkinliğine güvenliğine ve hızlı bir ödeme aracı olma 

                                                           
249 EKİCİ, s.165; REİSOĞLU, Safa; Borçlar Hukuku, 17.Bası, İstanbul, 2005 s. 232; ÖZEL, s.16-
17; BOZKURT, s. 5 
250 BOZKURT, s. 8 
251 UCP’nin 34. maddesi “Bir banka belgelerin şekli, yeterliliği, doğruluğu, gerçek/sahte olup ol-
madığı veya herhangi bir belgenin hukuki etkisi/sonucu veya bir belgede şarta bağlanan veya o 
belgeye sonradan eklenen genel veya özel şartlar dolayısıyla hiçbir yükümlülük veya sorumluluk 
üstlenmediği gibi herhangi bir belgenin temsil ettiği malların, hizmetlerin veya yapılan diğer işlerin 
mevcut olup olmadığı veya tanımı, miktarı, ağırlığı, kalitesi, durumu, ambalajı, teslimatı ve değerine 
veya malları gönderenin, taşımacının, navlun komisyoncusunun, alıcının veya malları sigorta edenin 
veya diğer herhangi bir kişinin iyi niyetine veya eylemine veya ihmallerine, mali durumlarına, 
icraatına veya ticari itibarına ilişkin olarak hiçbir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez.” 
şeklindedir. 
252 EKİCİ, s.166; 
253 EKİCİ, s.165; ÖZEL, s.17; EISEMANN/BONTOUX, s.31 
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özelliklerine zarar verecektir254. Bu sebeple amir yalnızca belgeleri incelemekle 

yükümlendirilmiş mal ve hizmetler bu incelemenin dışında bırakılmıştır. Bankanın 

ödemeyi yapmadan önce kendisine sunulan belgeler ile yetinmeyip amir ile lehtar 

arasındaki uyuşmazlıklara dahil olmasına dönük bir talebi, tarafların akreditif 

şartlarına koymaları gerekmektedir. 

Lehtar açısından bağımsızlık ilkesi ödememe riskini en aza indirmektedir255. 

Akreditif amiri bakımından ise bağımsızlık prensibi her ne kadar bazı riskleri 

gündeme getirse de akreditif amiri bu durumdan kendisini iyi bir akreditif metni 

hazırlayarak ve sunulan mal ve hizmetlerin incelenmesinde uzman yardımı alarak 

riskini en aza indirgeyebilir256.  

Bağımsızlık ilkesinin her hangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın lehtar lehine 

uygulanması mümkün değildir257. Bu durum lehtar konumundaki kişileri akreditif 

ilişkisinde hileli fiil ve işlemlerde bulunmaya sevk edecek bir hal teşkil edebilir. Bu 

sebeple bağımsızlık ilkesinin sınırlarının iyi çizilmesi gerekmektedir. Bankaların 

sadece belgeler üzerinden inceleme yapması lehtarın açık suiistimaline izin 

vermemelidir. Bağımsızlık ilkesinin, akreditifte hile sorunun oluşmasındaki payı 

oldukça büyüktür. Bu sebeple tezimiz bakımından büyük önem arz eden bu ilkenin 

sınırlandırılmasında çeşitli kriterleri ortaya koymaya çalışacağız. Ancak bu gün 

hukukumuzda ihtiyati tedbir258 yolu ile akreditif amirlerinin hileli fiil ve işlemlerin 

varlığı durumunda ödemeyi durdurmak mümkündür. Bankalar, amirin bu yöndeki 

iddialarını dikkate almakla yükümlüdürler.   

                                                           
254 EKİCİ, s.166; 
255 LACOURSIERE, Marc; La Sécurité Juridique Du Crédit Documentaire Informatisé, 1998,  s. 17 
256 DOĞAN, S. 217; PETER, J. Wren; “Automation’s Challenge To Letters Of Credit ”; Canadian 
Banker, Sep/Oct91, Vol. 98 Issue 5, p7 
257 BOZKURT, s. 5 
258 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 1995/1770 K. 1995/9992 T. 21.11.1995 “.......Davalı ..... 
..... vekili cevabında, Türk Mahkemeleri'nin verdiği tedbir kararının İran Mahkemesinde derhal 
"kaabil-i tenfiz" olduğuna dair tasdik şerhi olmadıkça müvekkilini bağlamayacağını, mahkemece 
davanın kabulüne karar verilse dahi, teminat mektubunun tazmin talebini reddedemeyeceklerini, 
teminat mektubunun hükümsüzlüğü veya iptaline yönelik davanın Türkiye'de görülemeyeceğini, 
kontrgaranti veren banka ile teminat mektubu veren banka arasındaki ilişkinin lehtarı 
ilgilendirmediğini, Türkiye’de açılan davada İş .....ası'nın davalı olarak gösterilmesinin doğru 
olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur........” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr);  
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B. Akreditif Şartlarına Uygunluk İlkesi 

Akreditif hukukunun temel ilkelerinden birinin bağımsızlık prensibi 

içerisinde belgeye bağlılık olduğunu belirtmiştik. Buna bağlı olan diğer bir ilke ise 

belgelerin akreditif şartlarına uygunluğu ilkesidir259. Örneğin bir teyit bankasının da 

bulunduğu bir akreditif ilişkisinde lehtar belgeleri teyit bankasına sunacak ve teyit 

bankası bu belgeleri daha sonra akreditif bankasına, akreditif bankası da belgeleri 

akreditif amirine gönderecektir. Bu zincir halindeki işlemlerin her aşamasında, 

lehtarın ibraz ettiği belgelerin akreditif şartlarına uygunluğu aranacaktır. Akreditif 

şartlarına uygun olmayan belgelerin ibrazı karşılığında yapılan ödemelerden amir 

sorumlu olmayacaktır260. Bu sebeple de akreditif bankası, amirin belirlediği şartları 

dikkate almak durumundadır. UCC 5-108(a) maddesinde benzer şeklinde 

düzenlenmiş olan ilke akreditif amiri açısından akreditif ilişkisinden doğan riskleri 

azaltmaktadır. Akreditif bankası, amirin belirlediği şartlara uygun belgelerin ibrazı 

halinde ödeme yapmakla yükümlendirilmiştir261. Aksi halde amir, akreditif 

bankasına lehtara ödediği tutarı ödemekle yükümlü değildir262. Bu ilkede bağımsızlık 

ilkesi gibi akreditif hukukunun temel taşlarından biri olup akreditif ilişkisinin başarılı 

işleyişi bakımından büyük bir önem arz etmektedir.          

 Belgelerin akreditif şartlarına uygun olup olmadığın tespiti büyük önem arz 

etmektedir. Bu hususta 600 sayılı broşürün 14. maddesinde yer alan “belgelerin 

incelenmesine ilişkin standart” başlıklı madde üzerinde dikkatle durulmalıdır. Buna 

göre 14. maddenin “(a) bendinde belgelerin teyit bankası, amir banka veya var ise 

görevli banka tarafından “dış görünüşleri itibariyle263” incelenmesini ve uygun bir 

ibrazı oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi gerektiğini” düzenlemiştir. İbrazı 

inceleme süresi beş banka iş günü olarak tespit edilmiştir. Bunun yanı 500 sayılı 

broşürde yer alan belgelerin mutlak uygunluğundan264 600 sayılı broşür ile 

                                                           
259KILGUS,s.25 
260 BOZKURT, s. 7; DOĞAN, S. 218 
261 ÖZEL, s.20; BOZKURT, s. 7 
262 BOZKURT, s. 6 DOĞAN, s. 219 
263 UCP’nin İngilizce orijinal metninde  “on the basis of document alone” şeklinde ifade edilmiştir. 
264 LACOURSIERE, Marc; La Sécurité Juridique Du Crédit Documentaire Informatisé, 1998, s. 14  
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vazgeçilmiştir. Buna göre akreditife konu olan belgelerin akreditif şartlarına “ters 

düşmemesi” üzerinde durulmuştur. Ticari fatura dışındaki belgelerde, akreditifte 

belirtilen malın tanımına ilişkin mutlak bir uygunluk gösterilmesi gerekmediği 

düzenlenmiştir265. Bunların yanı sıra belgenin akreditifin açılmasından önceki bir 

tarihi taşıması da bir aykırılık olarak görülmemiştir. 

                                                           
265 SARNA,s.3-7 
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§ 2.HİLE 

Hile kavramı Türk Hukuku’nda özel hukuk ve kamu hukuku alanında farklı 

şekillerde tanımlanmıştır. Özel hukuk alanında, Borçlar Hukuku’nda,düzenlenmiş 

olan iradeyi sakatlayan sebeplerden biri olan hile (aldatma)266dır. Bunun yanı sıra 

kamu hukuku alanında Ceza Hukuku alanında dolandırıcılık suçunun maddi 

unsurunu teşkil eden hile ve desise şeklinde ortaya çıkmaktadır. Akreditifin 

uluslararası ticarette kullanılan bir ödeme aracı olmasına ve özel hukuka ilişkin 

hukuki bir kurum olmasına karşın tezimizde kullanacağımız terminolojinin tespiti 

bakımından bu bölüm önem arz etmektedir. Doktrinde yer yer hile yerine 

sahtecilik267 teriminin kullanıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra dürüstlük kuralına 

aykırı fiil ve işlemler268  veya hakkın kötüye kullanılması269 halleri doktrinimizce 

konuya ilişkin olarak kullanılmış terimlerdir. Burada Türk Hukuku’nu zora sokan 

terim “fraud270” terimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette Türk Hukuku’nda 

hilenin bir tanımını yapmak güç iken akreditifte hileyi tanımlamak daha da güçtür271. 

Bu konuda Ceza Hukuku’nun da yardımını alarak konuya ilişkin Türk Hukuk 

doktrinine uygun  bir “fraud”  tanımlaması yapmaya çalışacağız. 

Akreditifte hile bölümünde hile hallerini ayrıca ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. 

Ancak burada hangi fiil veya işlemlerin “fraud” kapsamında değerlendirildiğinin 

belirlenmesi gerekmektedir272. Buna göre Türk Hukuku’na uygun bir tanımlama 

yapılabilecektir. UCC 5-109. maddesi hile ve sahtecilik başlığı altında aşağıdaki 

hallerin varlığı durumunda akreditif bankasının ödeme yapmamasını 

düzenlemektedir. Bu haller: 

                                                           
266 REİSOĞLU, Safa; s.102; EREN, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler,C.I, 6. bası, İstanbul 
1998, s. 368 
267 EKİCİ, s.172 
268 EKİCİ, s.171 
269 SABINE,s.69 “ abuse of rights, improper demand” ; 
270 SABINE,s.69 
271 OLAZABAL, Ann Morales; “Law as Haiku”, The Journal of Legal Studies Education, Vol.22, 
2005, p.145, yazar hilenin 4 unsurunu “1.untrue assertion 2.scienter, 3. reliance, 4.reliance is 
justifiable 
272 McGUINNESS, s.103; Anglo-sakson hukukunda “fraud” teriminin sıklıkla “forgery” yani 
sahtecilik ile birlikte alındığı görülmektedir.; HOTCHKISS,s.172;  
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• Akreditif şartlarına uygun belgelerin sahte olması273 

• Akreditif şartlarına uygun belgelerin önemli düzeyde hileli olması 

• Lehtarın, amir veya amir bankasına karşı ödeme yapmalarını 

kolaylaştıracak bir önemli düzeyde hileli davranışının bulunması274.    

Bunun yanı sıra UNCITRAL Birleşmiş Milletler, Bağımsız Krediler ve 

Teminat Akreditifleri ilişkin konvansiyonun 19. maddesinde iyiniyetli akreditif 

bankasının lehtara karşı ödemeyi elinde tutuma hakkı aşağıdaki 3 durumda 

tanınmıştır275. Bu haller;  

• Herhangi bir belge gerçeği yansıtmaz veya tahrif edilmiş ise; 

• İleri sürülen talep ve destekleyici belgelere dayanarak ödemenin 

vadesi gelmemiş ise 

• Talebin amaç ve şekil bakımından değerlendirilmesi sonucunda 

talebin makul olmaması 

durumlarında lehtara, iyiniyetli akreditif bankası tarafından ödeme yapılmamasını 

düzenlemiştir. 

I. Türk Özel Hukuku’nda Hile  

Akreditife ilişkin olarak özel hukukta Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku 

düzenlemelerimizin dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Buna göre Ticaret 

Kanun’umuzda hile birçok hükümde ağır kusur ile birlikte yer almış olmasına 

rağmen276 Ticaret Kanun’umuz hileye ilişkin herhangi bir tanımlama yapmamıştır. 

Dolayısıyla “fraud” teriminin Türk terminolojisindeki karşılığını tespit etmek için 

Borçlar Hukuku’nda hileyi ayrıntılı olarak incelemek gerekmektedir. 

                                                           
273 McGUINNESS, s.102 “…yöneticilerin imzalarının sahte oluşu….” Yazar tarafından belgelerin 
sahteliğine ilişkin bir örnek olarak verilmiştir. 
274 Bu husus doktrinde yazarlarca temel ilişkiden kaynaklanan hile hallerinin hile kuralı kapsamında 
değerlendirilmesini sağlamıştır. DAREN, R. Brinkman; “Letters of Credit: The Magic Wand For 
Minimizing International Credit Risks?”,Business Credit, Nov/Dec97, Vol. 99 Issue 10, p4-46  
275 MESTRE/PANCRAZI; s.1021 
276 Türk Ticaret Kanunu’nun 164, 307, 339, 558, 622 767, 786, 1140,1152, 1228, 1370 maddelerinde 
yer almış olmasına rağmen özel hukuk hilesine ilişkin bir tanımlamaya yer vermemiştir.  
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A. Borçlar Genel Hukuku’nda Hile 

1. Hile 

Hile, genel olarak bir kimseyi irade beyanında bulunmaya sevketmek için 

onda kasten hatalı bir kanaat uyandırmak veya esasen var olan hatalı bir kanıyı 

korumak veya devamını sağlamak şeklinde tanımlanmıştır277. Bir kimseyi irade 

beyanında bulunmaya, sözleşme yapmaya sevk etmek amacıyla kasten kişinin 

iradesine yönelik aldatma fiilleri hilenin konusunu teşkil etmektedir. Borçlar 

Kanunu’nun 28. maddesinin ilk bendinde düzenlenmiş olan bu husus hilenin irade ile 

beyan arasındaki bir uygunsuzluk olmadığını, hilenin iradenin oluşması sırasında 

ortaya çıkan bir sakatlık olduğunu açıkça ortaya koymaktadır278. 

Bizim açımızdan akreditif ilişkisinde “hile” akreditif sözleşmesinin 

kurulmasında sıkça karşılaştığımız haller değillerdir. İleriki bölümlerde ayrıntılı 

olarak inceleyeceğimiz UCC ve UNCITRAL de düzenlenmiş olan hile halleri lehtar 

tarafından akreditif sözleşmesi kapsamında ibraz edilen belgelerin ödeme için ibrazı 

sırasında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır279. Dolayısıyla bankaların ödeme yapmasını 

sağlamaya yönelik olarak bankalar üzerinde kasten hatalı bir kanı uyandırmak 

amacıyla lehtar veya üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen aldatıcı fiillerin Borçlar 

Kanunu’nun 28/1 hükmündeki hile tanımına uyduğu görülmektedir280. 

Hile’nin yanı sıra Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş bir diğer iradeyi 

sakatlayan hal ise hatadır. Borçlar Kanunu’nun 24. maddesinde esaslı hata halleri 

sayılmış ve hatanın ancak esaslı olması durumunda sözleşmenin geçerli olmayacağı 

üzerinde durulmuştur281. Ancak hile hali bakımından 28/2 bendinde karşı tarafın 

hilesi sebebiyle sözleşme yapmaya mecbur olan tarafın hatasının esaslı olmasının 

                                                           
277EREN, s.368; UYGUR, s.1110 “Genel olarak hile, bir kimseyi belirli bir hususu yapmaya sevk 
etmek, o yönde bir irade açıklamasında bulunmasını sağlamak kastı ile o kimsede yanlış bir kanı 
uyandırmak ya da esasen var olan yanlış (hatalı) fikrinin devamını sağlamaktır.”; KILIÇOĞLU, 
Ahmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I-II, 1. Bası, Ankara 2001, s. 112; 
278EREN, s.368;   
279 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
280 SARNA, s.5-22 
281 EREN, s. 354-355;  



 63

gerekmediği düzenlenmiştir. Hile sebebiyle düşülen hata esaslı olsa bile, sözleşmenin 

iptalini sağlamak maksadıyla esaslı hatanın varlığını araştırmak gereksizdir. 

UCC’ de tanımlanmış olan “fraud” kavramı UCC’nin revizyonundan sonra 

“material fraud282” olarak değiştirilmiştir283. Bunun sebebi DOCDEX kararlarında da 

üzerinde durulmuş hangi aldatıcı fiillerin gerçek hile yani aldatma kastını taşıyıp 

taşımadığını tespit bakımından önem arz etmektedir284. UCP düzenlemelerinde hile 

tanımlanmamıştır285. Dolayısıyla da  hangi fiillerin hile kapsamı altında olduğunu 

belirlemek güçleşmiştir. UCC düzenlemelerinde ise önceki 104. maddede yalnızca 

“fraud” teriminin kullanılmış olması uygulamada sorunlar yaratmış ve revize edilmiş 

109. maddede hile kuralının uygulanabilmesi hilenin “önemli” olmasına 

bağlanmıştır. Bunun sonucu olarak da karşı tarafın iradesinin oluşması aşamasında 

meydana gelen sakatlığın önemli olması gündeme gelecektir ki “önemlilik” 

derecesinin tespiti bu noktada hayati bir rol oynamaktadır286. 

“Materiality” Uluslararası Muhasebe Standartlarında sıklıkla karşılaştığımız  

ve “önemlilik” şeklinde yer almış Anglo-sakson temelli bir kavram olup287, “material 

fraud” karşı tarafın kararlarını etkileyecek kadar önemli düzeydeki hile hallerini 

ifade etmektedir288. Gerek UNCITRAL düzenlemelerinde gerekse de 600 sayılı 

broşürde bulunmayan bu ifadenin289 terminolojik çözümlemesinin yapılması 

gerekmektedir. 

   Sonuç olarak tanımsal ve terminolojik anlamda “hile” ve “fraud” arasında 

paralellik olduğu yakından gözlenmektedir. Hile kuralının uygulanması bakımından 

                                                           
282 GAO, s. 84 
283 LAIRG, Irvine; “An Engine for Trade ” The Modern Law Review, Vol.64, May 2001, N.3, p.341 
284 ERDEMKOL, Haluk; DOCDEX Kararları 1997-2003 ve ICC DOCDEX Kuralları, Akreditiflere 
İlişkin Anlaşmazlıklarda ICC Bilirkişisince Verilen DOCDEX Kararlarının Yer Aldığı 665 Sayılı ICC 
Yayını Esas Alınarak Hazırlanmıştır, ICC Yayın No: 811; 2004, s. 66-68; COLLYER, Gray/ KATZ, 
Ron; Collected DOCDEX Decisions 1997-2003, Decisions by ICC Experts on Documentary Credit 
Disputes, ICC Publication No:665, February 2004, Paris, s.111-121, 
285 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
286 GOTTRAU; s.144-145 
287 ANGLADE, s.236 
288 ADAMS, John N.; BEYLEVELD, Deryck; BROWNSWORD, Roger; “ Reports: Privity of 
Contract – The Benefits  and The Burdens of Law Reform”, The Modern Law Review,Vol. 60, March  
1997, s. 248; HARRIS Jonathan; Choice of Law In Tort- Belending in With The Landscape of The 
Confilict of Law;  The Modern Law Review, Vol. 61, March  1998, s. 40; 
289 GOTTRAU; s.145 
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UCC 5-109 hükmünün getirdiği “materiality”, “önemlilik”, ise Borçlar Hukuku’nda 

terimsel olarak karşımıza çıkan bir husus olmamakla birlikte DOCDEX kararlarında 

getirilmiş genel geçer uygulamaya yakın bir düzenlemedir290. Bunun yanı sıra Türk 

Hukuku’nda akreditiflerde “likit delillerle ispat” müessesenin gerek UCC gerekse de 

DOCDEX kararlarında yakın bir hukuki korumayı sağlamayı amaçladığı açıkça 

görülmektedir. 

Bu aşamadan itibaren iradeyi sakatlayan hallerden hilenin şartlarını 

inceleyerek konunun Türk Borçlar Hukuku bakımından uygulanabilirliğini 

incelemeye çalışacağız.  

2. Hilenin Unsurları 

a. Aldatma Fiili 

Hileli fillerde bulunan kişinin bu eylemlerinin aldatılan tarafı yanılmaya sevk 

etmesi gerekmektedir. Burada aldatma fiilleri olumlu bir davranış (yapma eylemi) 

veya olumsuz bir davranış (yapmama eylemi) şeklinde gerçekleşebilir291. Hile 

hukuki veya fiili nitelikteki bir olaya veya duruma dayanmalıdır292. Hile de aldatan 

taraf, ilgili konularda gerçeğe uygun bilgiler vermemekte ve dürüstlük kuralına göre 

açıklaması gereken hususları kasten gizleyerek sözleşmenin karşı tarafı üzerinde 

hatalı bir kanaat yaratmaktadır293. 

Gerçeğe uygun olmayan ifadelerin akreditif ilişkisine konu belgelerde yer 

alması hususu açıkça görüldüğü üzere Borçlar Hukuku anlamında diğer unsurlarında 

varlığı şartıyla bir hile teşkil edecektir. 

                                                           
290 ERDEMKOL, DOCDEX, s.66-68;  
291 EREN. s.369; UYGUR, s.1110 “Aldatma fiili, olumlu veya olumsuz olabilir. Dürüstlük kuralına 
göre bilgi verilmesi gereken hususlarda "susma" da, hile sayılır. Aydınlatma yükümlüğünün ölçü ve 
derecesi, sözleşmenin niteliğine, durumun özelliklerine, tarafların menfaatlerine göre 
belirlenir.”;KILIÇOĞLU, s.113; REİSOĞLU, SAFA; s.103; KARAHASAN, s.335 
292 EREN; s.369; KARAHASAN, s.335 
293UYGUR, s.1110 KARAHASAN, s.335 
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b. Aldatma Kastı 

Burada aldatan tarafın bilerek ve isteyerek gerçeğe uygun olmayan 

beyanlarda bulunmuş olmalıdır294. Aldatan taraf, karşı tarafta uyandırdığı, 

kuvvetlendirdiği veya muhafaza ettiği hatayı bilmeli ve istemeli veya hiç olmazsa 

bilmek zorunda olmalıdır295.   

Gerek UNCITRAL düzenlemesinde gerekse de UCC düzenlemelerinde 

genellikle aldatan taraf olarak lehtar gösterilmiştir. Dolayısıyla da lehtarın amir 

bankasını veya amiri aldatma kastını çoğunlukla taşıması gerekmektedir.  

c. İlliyet Bağı 

Hilenin etkisi altında aldatılan tarafın irade beyanında bulunmaları 

gerekmektedir. Akreditif ilişkisinde lehtarın yukarıda saydığımız aldatıcı fiillerinin 

akreditif bankasını ödeme yapmaya sevk etmesi gerekmektedir296. Burada lehtarın 

fiilleri sonucunda akreditif bankasının hiç ödemeyi yapmayacak olması halinde asli 

hile297 başka şartlarla yapacak idiyse feri hile298 söz konusu olacaktır. Ancak gerek 

asli gerekse de feri hile bakımından aldatılan sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.   

3. Üçüncü Şahsın Hilesi 

Hile, sözleşmenin karşı tarafınca yapılabileceği gibi üçüncü kişi tarafından da 

yapılabilir299.  Bu halde, sözleşmenin karşı tarafının üçüncü kişinin300 bu hilesini 

                                                           
294 UYGUR, s.1110 “Aldatan taraf, karşı tarafa, onu sözleşme yapmaya sevk etmek için, bilerek ve 
isteyerek, "kasten" gerçek dışı beyanda bulunmuş olmalıdır.”; 
295 EREN; s. 370; KILIÇOĞLU, s.113; REİSOĞLU, SAFA; s.103; KARAHASAN, s.336 
296 EREN. s.371; KARAHASAN, s.336 
297 EREN. s.371 
298 EREN. s.371 
299 EREN. s.372; UYGUR, s.1111; REİSOĞLU, SAFA; s.103; KURŞAT, Zekeriya; Borçlar 
Hukuku Alanında Hile Kavramı, İstanbul 2003, s. 43; KARAHASAN, s.336, SARNA, s.5-22; GAO, 
s. 131 
300 UYGUR, s.1111 “üçüncü şahıs kavramı, normal anlamında, bir hukuki işlemin taraflarıyla onla-
rın halefleri dışında kalan kimseleri ifade eder. Diğer bir deyişle, üçüncü şahıs, akde yabancı olan 
kimsedir. Üçüncü şahıs kavramı burada ise daha geniş anlamlıdır. Hileden yararlanan tarafla 
birlikte akdin müzakeresine ve kuruluşuna katılmamış olan kimseler, hile bakımından birer üçüncü 
şahıs sayılır.”; KURŞAT, s. 44 “Genellikle kabul edildiğine göre, diğer taraf ile birlikte veya onun 
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bilmesi gerekiyorsa bu durumda aldatılan tarafın sözleşmeyi iptali mümkün olacak 

ve üçüncü şahsın hilesi karşı tarafın hilesi sayılacaktır301. 

Üçüncü kişinin hilesini lehtar bilmiyor veya bilemiyorsa bu durumda 

aldatılan esaslı hata veya sadece saik hatasına dayanarak sözleşmenin iptalini talep 

edebilir302. Ayrıca üçüncü şahsın fiili bir haksız fiil teşkil ettiği için aldatılan uğramış 

olduğu zararın giderilmesini talep edebilecektir303. 

Akreditifte de üçüncü kişinin hilesi mümkündür304. Şöyle ki lehtarın dışında 

bir üçüncü kişinin UCC 109. maddesinde düzenlendiği şekliyle gerçeği yansıtmayan 

belgeler düzenleye bilirler. Ancak burada önemle belirtmek isteriz ki, gerek UCC 

gerekse de UNCITRAL düzenlemeleri belgelerin kimin tarafından gerçeğe aykırı 

düzenlendiği hususunda bir düzenleme yapmaktan kaçınmışlar ve sadece belgelere 

ilişkin şartları ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla akreditif ilişkisinde lehtar üçüncü 

tarafın aldatıcı fiillerini bilemese veya bilemeyecek durumda olsa bile bu durumdan 

sorumlu olacak ve akreditif bankasının akreditif ilişkisine konu ödemeyi 

durdurmasına engel olamayacaktır. 

4. Zararın tazmini 

Hile, hukuki niteliği itibariyle hukuka aykırı bir fiil olması sebebiyle aynı 

zamanda bir haksız fiildir305. Bu sebeple de aldatılan uğradığı zararın tazmini talep 

edebilir. Aldatılan taraf, isterse hile sebebiyle haksız fiil sorumluluğuna dayanarak 

Zaralarının tazmin talep edebilir. Tazminat talep etme hakkı sözleşmenin iptalini 

                                                                                                                                                                     
ad ve hesabına veya başka bir şekilde de olsa sözleşmenin kurulmasına katılmamış olan herkes 
üçüncü kişidir.”; KARAHASAN, s.336 “Aldatanın temsilcisi veya ödeme (ifa) yardımcısı ya da 
tüzel kişinin organı üçüncü şahıs sayılmaz. Öte yandan özel bir hukuksal ilişki nedeniyle sözleşmenin 
kuruluşunda çıkarı olan ve hukuken dolaylı bir biçimde ilgisi bulunan kişiler de üçüncü kişi değildir. 
Karşı taraf, sözleşmenin kurulmasına ya da sözleşme öncesi görüşmelere katılan bu kişilerin aldatma 
eylemini bilmese bile, onların aldatması kendi aldatması sayılır.” 
301 EREN. s.372 
302 EREN. s.372 
303 EREN. s.373; REİSOĞLU, SAFA; s.103;  
304 SARNA, s.5-22 
305 EREN. s.372 
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isteyip istememesine göre bir farklılık göstermez her iki durumda da aldatılan 

zararının tazmini talep edebilir306.   

B. Değerlendirme 

Yukarıda sırasıyla Borçlar Hukuku anlamında hilenin unsurlarını ve 

sonuçlarını incelerken konumuza ilişkin yorumlarımızı yapmıştık. Buna göre 

akreditif ilişkisinde belgelerin ibrazı aşamasında karşımıza çıkan hileli davranışların 

varlığı durumunda sözleşmenin iptali veya her halükarda zararın tazmini Borçlar 

Hukuku hükümlerine göre mümkün olacaktır. Ancak hile kavramının burada yabancı 

mevzuatlarda düzenlenmiş olan ayrıntılı hile hallerinin hepsini kapsayamayacaktır307. 

Sonuç olarak özel hukuk hilesi, akreditifte hile davranışları ile örtüşmekte ancak tüm 

bu davranışları tam bir kapsama alamamaktadır. Dolayısıyla da konunun birde Ceza 

Hukuku hilesi bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir. Kamu Hukuku’nda 

hileyi incelemeye başlamadan önce Borçlar Kanunu’nun 28. maddesinde 

düzenlenmiş bulunan “irade fesadına sebep olan hallerden biri olan” hile nin 

akreditifte hile kuralı kapsamında düzenlenmiş olan hile hallerini tam olarak 

kapsamamış olması “hile kavramının” Ceza Hukuku’na ait bir kavram olduğunu 

göstermez. Elbette hile Ceza Hukuku’nda dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarınında 

unsurudur. Ancak tezimizde incelediğimiz hile ceza yargılamasında alınacak 

sonuçlara tabi olmaksızın hukuk yargılaması neticesinde sonuçlandırılabilecek olan 

bir husustur. Açıkça belirtmek gerekirse akreditifte hileli fiillerin gerçekleşmesi 

sonucunda dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçları oluşabilir. Ancak hileli fiilerde 

bulunan tarafın ceza yargılamasında suçsuz bulunması veya caza davasının 

açılmamış olması hukuk yargılamasının kararını  etkilemez. Kaldı ki tezimiz 

açısından hukuk yargılamasının yapacağı inceleme, ve Türk Hukuk yargılamasına 

yapacağımız katkılar bizim için önem arz etmektedir. Sonuç olarak “fraud” terimsel 

karşılık olarak hile anlamına gelmektedir. Ancak hukuki bir terim olarak Borçlar 

Kanunu’nun 28. maddesinde düzenlenen hileyi ifade etmemektedir. Doktrinde 

“Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı” başlıklı Zekeriya KURŞAT’a ait olan 

                                                           
306 EREN. s.373; REİSOĞLU, SAFA; s.104; KURŞAT, s. 61 
307 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
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yüksek lisans tezinde bu sınırlama açıkça yapılmıştır308. Kurşat’ a göre “hile, bir 

kimsenin, kendi davranış ve sözleri ile diğer bir kimseyi bir irade beyanında 

bulunmaya sevk etmek amacıyla , yanlış bir kanaatin doğuşuna veya yanlış kanaatin 

devamına bile bile neden olması ve bunun sonucunda da diğer tarafın irade 

beyanında bulunmasıdır309”  şeklinde tanımlamıştır. Burada hileyi “iradeyi 

sakatlayan” bir hile haline dönüştüren unsurlar “bir kimseyi irade beyanında 

bulunmaya sevketmek”, “diğer tarafın irade beyanında bulunmasını sağlamak ” ve 

son olarak da “bunun sözleşmenin kurulması yani iradenin oluşması aşamasında” 

meydana gelmesidir. Bu unsurları ortadan kaldıracak olur isek hileyi “ bir kimsenin, 

kendi davranış ve sözleri ile yanlış bir kanaatin doğuşuna veya yanlış kanaatin 

devamına bile bile neden olarak karşı tarafı zarara uğrattığı fiilerdir ” şeklinde 

tanımlayabiliriz. 

Bu aşamada akla bazı sorular gelebilir. Bunların ilki “neden “hile” kavramını 

kullanmakta bu kadar ısrarcı olduğumuz?” yönünde olabilir. Buna gerekçe olarak 

doktrinde öngörülen “dürüstlük kuralına aykırı haller”, “hakkın kötüye kullanılması”, 

“ sahtecilik” terimlerin tezimiz kapsamında incelediğimiz ve yabancı doktrinlerde ele 

alınan hile kuralını tam olarak karşılamamasını sebep olarak gösterebiliriz. Kaldı ki 

bu durum akreditifte hile hallerini ele alan son dönemde Türk Hukuku’nda kaleme 

alınmış eserlerde de görülmektedir. Buna göre Kaya ve Doğan eserlerinde hile 

kuralına karşılık olarak defiler310,  hakkın kötüye kullanılması halleri311, sebepsiz 

zenginleşme312 ve ispat bakımından da likit delillerin aranması yabancı hukuklarda 

teşkil edilmiş olan sisteme nazaran tam bir karmaşayı ortaya koymaktadır. 

Kanımızca bu husus özellikle Türk yargılamasını da zor durumda bırakmaktadır. 
                                                           
308 KURŞAT, Zekeriya; Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, İstanbul 2003, s. 1 
309 KURŞAT, s. 2 
310 KAYA, A, s.145-158; DOĞAN, 2005, s. 297-327 
311 KAYA, A, s.160-181; DOĞAN, 2005, s. 331, s. 337-339 
312 DOĞAN, 2005, s.331-339 sayfaları arasında sebepsiz zenginleşme başlığı altında; Temel İlişkinin 
Yokluğu, Akreditife Uygun Olmayan Belgelere İstinden Ödeme Yapılması, Hakkın Kötüye 
Kullanılması, Akreditifin Geçersizliği, Ödeme bankasınca Hataen Yapılan Ödeme” başlıkları yer 
almıştır. Tezimizin henüz başında olmamız ve hile kuralına dahil olan halleri incelememiş olmamız 
sebebiyle bu aşamada şunu açıkça belirtmek isteriz ki yazar tarafından başlıklandırılmış bu haller 
UCC ve UNCITRAL düzenlemelerinde sayılmış olan hile halleridir. Bu hallerin ise Sebepsiz 
Zenginleşme altında düzenlenmesi sadece zararın tazmininde ilişkin bir husustur. Ancak gene de 
sebepsiz zenginleşme hile kuralını tam anlamıyla kapsamamaktadır. Örneğin sözleşmenin kurulması 
aşamasında meydana gelen akreditif amirinin, akreditif lehtarının ve üçüncü kişilerin Borçlar Kanunu 
28. maddesi anlamında hilesi veya 24. maddesi anlamında hatası sonucunda iptal davası açılabilecek 
ve zararlar bu şekilde tazmin edilebilecektir. 
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Bizler tezimizin ikinci bölümünde tüm defi ve itirazları ve hakkın kötüye 

kullanılması hallerini hile kuralına kıyasen UCC ve UNCITRAL düzenlemeleri ile 

karşılaştırmalı olarak inceledik. Ancak burada tezimizi sağlam bir terminolojik 

temele oturtmak istemekteyiz. Bu sebeple de burada ayrıntılı incelemeler 

yapmaksızın doktrinde öne sürülen kavramların yetersizliğini de ortaya koyarken 

“hile” kavramını savunmaya çalışacağız. 

1. Dürüstlük Kuralına Aykırı Haller ( Hakkın Kötüye 

Kullanılması ) 

Doktrinde “dürüstlük kuralı” olarak bilinen Türk Medeni Kanunu’nun 2. 

maddesinde “dürüst davranma” başlığı altında düzenlenmiş olan bu ilke aynı 

zamanda “hakkın kötüye kullanılması” olarak da anılmaktadır313.  Dürüstlük ilkesi 

Borçlar Hukuku’na hakim olan ilkelerden biridir314. Dürüstlük ilkesi Medeni 

Kanun’un 2. maddesinde “herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine 

getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır.” şeklinde ifade edilmiştir. 

Maddenin devamında ise “ Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni 

korumaz” ifadesi yer almıştır. Burada bahsedilen “iyiniyet” kuralı sübjektif bir 

iyiniyeti değil doğruluk ve dürüstlük kuralını ifade etmektedir315. Bu ilkenin bir 

sonucu olarak da akreditifin tarafları olan lehtar, amir, bankalar dürüstlük kuralına 

uygun davranmak zorundadırlar.  

Akreditifte hile hallerine ilişkin olarak sıklıkla hakkın kötüye kullanılması 

halleri terimin kullanıldığı görülmektedir316. Dürüstlük kuralına dayanan ve 

akreditifin taraflarının, haklarını kullanırken dürüstlük kuralına uymadıklarını ifade 

eden bu terim tüm hile hallerini, sahtecilik fiillerini, dolandırıcılık suçunu kapsayan 

çok geniş bir terimdir. Sonuç olarak doktrinimizde yapılmış olan bu terimsel tespit 

yerindedir. Ancak tarafımızca yabancı doktrinlerde yer alan hile kuralını kapsamakta 

ancak tam olarak ifade edememektedir. Öncelikle Dürüstlük kuralına aykırı haller, 

                                                           
313 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 20.9.1950 4/10  kararında “ dernek tüzüğü sebep göstermeden 
ihraç yetkisi verse bile, bu halde ihraç kararına karşı  hakkın kötüye kullanılmasına dayanılarak dava 
açılabilir.” Şeklinde içtihat etmiştir. 
314 EREN, s.19 
315 EREN, s.19 
316 KAYA, A, s. 161; DOĞAN, 2005, s.337  
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ifade itibariyle herşeyi kapmaktadır. Ancak hile kuralı, akreditif ilişkisine konu olan 

belgelerin sahte olmasını, gerçeği yansıtmamasını, temelde ilişkide meydana gelen 

önemli hileli fiilleri, lehtarın önemli derecede hileli davranışlarını kapsamaktadır. 

Dürüstlük kuralına aykırı haller ifadesi için böyle bir sınırlama yapılamaz. Bunun 

yanı sıra en önemli sorun hakkın kötüye kullanılması halleri bakımından, 

uygulanacak yaptırımlar hususunda karşımıza çıkmaktadır. Defileri aşağıda ayrıntılı 

olarak inceleyeceğimiz için burada üzerinde ayrıntılı olarak durmayacağız. Ancak 

hakkın kötüye kullanılmasına bağlanan sonuçlardan ilki defiledir. Buna göre Türk 

Hukuku’nda özellikle Kıymetli Evrak Hukuku’nda hakim olan defi sistemi akreditif 

ilişkisine uyarlanmıştır317. Bu husus Doğan tarafından fark edilmiş olacaktır ki yazar 

tarafından hakkın kötüye kullanılması hallerinin “sebepsiz zenginleşme” başlığı 

altında sorumluluk ve yaptırımların tespit edilmesi yoluna gidilmiştir318. Sebepsiz 

zenginleşmenin akreditifte hile kuralını karşılamasının çok güç olacağı açıktır. 

Akreditif, uluslararası ticarette sık kullanılan bir ödeme yöntemi olması ve temel 

amacının dış ticarette güven tesis etmek olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

akreditifin yapısına ve tacirlerin ihtiyaçlarına uygun özel ve kazuistik düzenlemelere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Hile kuralıda bunu karşılamaktadır. Kaldı ki Doğan tarafından 

ileri sürülen hususlarda defi siteminin etkisi altındadır. Şöyle ki temel ilişkinin 

yokluğundan kaynaklanan defilerin sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında 

banka tarafından, lehtardan talep edilemeyeceği düzenlenmiş iken hile kuralı temel 

ilişkide meydana gelen lehtarın önemli hilesini hile kuralı kapsamında 

değerlendirmiştir. 

Ayrıca Borçlar Kanunu 28. maddesi anlamında düzenlenmiş olan hile Kaya 

tarafından hakkın kötüye kullanılması hallerinden biri olarak görülmüş ve nısbi 

butlan halleri başlığı altında ileri sürülebilecek bir şahsi defi olarak 

değerlendirilmiştir319.  

                                                           
317 KAYA, A, s. 142-182 arasında yazar tarafından ileri sürülebilecek ve sürülemeyecek defiler 
şeklinde bir ayrım yapılmış olup tüm bu defiler 4. ve 5. başlıklar altında ayrıntılı incelenmiştir. Burada 
kısaca belirtmek isteriz ki doktrinimizde ileri sürülemeyecek olan birçok defi hile kuralı kapsamında 
düzenlenmiştir. Bu da akreditif ilişkisinin uluslararası yapısı dikkate alındığında önemli bir sorun 
teşkil etmektedir.  
318 DOĞAN, 2005, s.331-339 
319 KAYA, A, s. 149 
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Akreditifte hile kuralı kapsamında düzenlenmiş olan hile, kapsam olarak 

Borçlar Kanunu hilesinden kapsam olarak daha geniş bir aldatmayı ifade etmekle 

birlikte, dürüstlük kuralına aykırı hallerin kapsamın altındadır. Buna göre hakkın 

kötüye kullanılması hallerini bir üst başlık olarak kabul etmek mümkündür. Ancak 

hile kuralı kapsamında ki hile halleri, sınırlı bir durumu ifade etmekte olup akreditif 

ilişkisine özgün ve uygun bir sorumluluk ve yaptırım getirmiştir. Bu gerekçelerle 

hakkın kötüye kullanılması veya dürüstlük kuralına aykırı haller terimlerini kabul 

etmemiz mümkün değildir.             

2. Defiler 

Defiler, Borçlar Hukuku’nda hak kavramı altında düzenlenmiş ve “karşı 

hakları” ifade etmektedir320. Buna göre defi hakları ikinci derecede ki, tali düzenleme, 

haklarındandır321. Defiler, “hak sahibine, bir başkası tarafından yöneltilen (ileri 

sürülen) bir hakkı, belirli oranda etkisiz kılma veya sonuçlarını tamamen yada kısmen 

sınırlama, engelleme veya ortadan kaldırma imkanı veren haklardır” şeklinde Eren 

tarafından tanımlanmıştır322. 

Akreditifte hile kuralının doğumuna sebep olan “bağımsızlık-soyutluk 

prensibi” benzer şekilde akreditifte defi sitemin oluşmasına sebep olmuştur. Özellikle 

soyutluk ilkesi Kıymetli Evrak Hukuku’nda karşımıza çıkan ve senede bağlı hakkın 

varlığının ona temel teşkil eden, sebebini oluşturan ilişkiden bağımsızlığını ifade 

etmektedir. Bu noktada akreditif ilişkisi ile de bir benzerlik kurulabilir. Ancak akreditif 

hukukunda bahsedilen soyutluk prensibi bankların temel ilişkiden bağımsızlığını bir 

başka değişle temel ilişkide meydana gelen hakkın kötüye kullanılması fiillerinden 

bankaların sorumlu olmayacağına ilişkindir. Bu husus bakıldığında Kıymetli Evrak 

Hukuku’nda getirilen ilkenin amacı ile çelişmektedir. Buna göre Kıymetli Evrakın 

soyutluğu ticaret hayatında ticari güvenliğin sağlanmasına, çek, poliçe gibi senetlerin 

tedavül güvenliğinin sağlanması amacına hizmet etmektedir. Oysa akreditifte 

bağımsızlık prensibi akreditif ilişkisinin tesis ettiği güven ilişkisini zedelemektedir. 

                                                           
320 EREN, s. 68 
321 EREN, s. 68 
322 EREN, s. 68 
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Bankaların sorumluluğunu sınırlandırmaya çalışırken ödeme güvenliğini yan 

unsurlarla desteklenmesini aramaktadır. 

Bu sebeplerle defi sistemi akreditif ilişkisine uygun değildir. Çünkü 

terminolojik olarak benzerlik içermesine rağmen bağımsızlık prensibi her iki sistemde 

de farklı amaçlara hizmet etmektedir. Sonuç olarak defi sistemi akreditif ilişkisine tam 

uyum sağlayamamakta ve uluslararası yargı kararları ile çelişkili ulusal içtihatların 

oluşmasına sebep olmaktadır. Bu hususlar özellikle 4., 5., 6. başlıklar altında ayrıntılı 

olarak da incelenmiştir.            

3. Sebepsiz Zenginleşme 

Borçlar Kanun’umuz borcun üçüncü kaynağı olarak sebepsiz zenginleşmeden 

doğan borçları öngörmüştür323. Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar haksız bir 

sebebe dayanmaktadır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde hakkın kötüye 

kullanılması halleri kapsamında işlenen fiillerden doğan borçların tazminin sebepsiz 

zenginleşme ile tahsili mümkündür324. Ancak akreditifte hile kuralı kapsamında ki 

hile fiilleri bir hukuksal işlem veya bir haksız fiil teşkil edebilirler. Bu sebeple de bu 

fiillerin hukuksal işlemlerden doğan borçlar veya haksız fiilden doğan borçlar 

kapsamında da tahsil edilmesi mümkündür325.  

4. Likit Delil 

Türk Hukuku’nda ispat sistemi içerisinde likit delil kavramı yer almamıştır. 

Özellikle mahkemelerin müdahalesi bölümünde likit delil kavramının ayrıntılı bir 

incelemesine yer vermiş bulunmaktayız. Likit delil kavramını hukukumuza özellikle 

“defi” sisteminin kullanılmasının bir sonucu olarak hilenin yargılamada ispatında 

zorlanılması sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Hakimin vicdani kanaatini hileli fiillerin 

var olduğu yönünde ikna edebilecek her türlü delil likit delil kapsamındadır. Başta bu 

hususun İspat Hukuk’umuzda yer almadığına tartışma yoktur. Ancak akreditif 

ilişkisinin kendine özgü yapısının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Likit delil 

                                                           
323 KILIÇOĞLU, s.319 
324 KILIÇOĞLU, s.319 
325 KILIÇOĞLU, s.320-321 
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sistemi Kıta Avrupa’sı Hukuku’na ait bir kavram olmasının yanı sıra Anglo-sakson 

Hukuku’nda bu kavrama karşılık olarak hilenin “önemli” olması getirilmiştir. 

Hile kuralı, bu yönüyle de oluşmuş olan likit delil kavramını daha hukuki bir 

temele oturtacaktır. Değerlendirmelerimizi bu başlık altında incelerken, özellikle 

doktrinimizde düzenlenmiş olan kurumları dikkate alarak bir inceleme yaptık. Ve 

terminolojik olarak “hile kuralı” terimine neden ihtiyaç duyduğumuzu anlatmaya 

çalıştık. Ancak nihai görüşümüzü Ceza Hukuku’nda hileyi inceledikten sonra 

açıklamayı daha uygun bulmaktayız. Öncelikle doktrinde hile kuralına karşılık olarak 

gösterilen “sahtecilik” terimini inceleyeceğiz.  

II. Türk Ceza Hukuku’nda Hile 

Tezimizin bu bölümünde, akreditifte hileyi, Türk Ceza Hukuku’nda 

karşılaştığımız hile olgusunu içeren benzer suçlar çerçevesinde inceleyeceğiz.   

A. Dolandırıcılık Suçu 

Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesi uyarınca “hileli davranışlarla bir 

kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir 

yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para 

cezası verilir” şeklinde dolandırıcılık suçu düzenlenmiştir. Dolayısıyla dolandırıcılık 

suçu, bir tarafın hileli fiillerle karşı tarafı aldatarak, aldatılan tarafın veya bir 

başkasının zararına ve kendisi veya üçüncü bir kişinin malvarlığında bir yarar elde 

etmesidir326. 

Dolandırıcılık suçunda korunan hukuki yarar münhasıran malvarlığı327 

olmakla birlikte; mağdurun  irade özgürlüğünün de korunduğu yönünde görüşler 

mevcuttur328. Dolandırıcılık suçunun mağduru ise doğrudan malvarlığı bakımından 

                                                           
326 TEZCAN, Durmuş/ ERDEM, Mustafa Ruhan/ ÖNOK, Murat; Teorik ve Pratik Ceza Özel 
Hukuku, 5. bası,  Ankara, 2007, s. 553 
327 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s. 554 “ ... hileli davranışlarla mağdurun aldatılmış olması nedeniyle 
irade özgürlüğünün de korunduğu anlayışı yaygındır.” CENTEL, NUR/ ZAFER, HAMİDE/ 
ÇAKMUT, ÖZLEM, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, Cilt: I, İstanbul 2007, s. 449. 
328 TOROSLU , Nevzat, Ceza Hukuku Özel Kısım, Ankara 2005, s. 174; ÖZGENÇ, İzzet, Ekonomik 
Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, Ankara 2002, s. 16; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 449. 
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zarara uğrayan kişidir329. Suçun oluşması için, kendisine karşı hileli davranışa 

başvurulan kişi ile bunun sonucunda malvarlığı zarara uğrayan kişinin aynı kişi 

olmasına gerek yoktur330.  Dolandırıcılık suçunun maddi konusu ise malvarlığına 

konu olabilecek her türlü taşınır taşınmaz ve alacak hakkı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Akreditifte hile halleri ise yukarıda belirttiğimiz üzere akreditif sözleşmesinin 

karşı tarafını aldatmak amacıyla lehtarın hileli fiil veya işlemlerinden meydana 

gelmektedir. Amirin malvarlığı üzerinde bir zarar meydana gelirken lehtar haksız bir 

ödeme ile malvarlığında haksız bir kazanç sağlamaktadır. Dolandırıcılık suçunun 

unsurlarını incelemeye devam ederek akreditifte hile hallerinin ayrıca Türk Ceza 

Kanunu anlamında dolandırıcılık teşkil edip etmeyeceğini de ayrıca ortaya koymaya 

çalışcağız331. Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesinde ki dolandırıcılık suçuna 

ilişkin düzenlemeden hareketle dolandırıcılık suçunun üç alt unsurunun 

bulunduğundan bahsedilebiliriz. Bunlar; failin hileli bir davranışta bulunması, bunun 

sonucunda mağdurun aldatılmış olması ve mağdurun veya üçüncü bir kişinin 

                                                           
329 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.554; TOROSLU, N., , s. 175; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 
449. 
330 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK . s.555; TOROSLU, N., , s. 175; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 
450 “ Örneğin, failin ticari vekilini aldatıp tacirin zararına işlem yapmasına yol açması. Ancak 
aldatılan kişiye, mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunabilme yetkisi verilmiş olması gerektiğinden, bu 
yetkiye sahip olmayan bir kişinin aldatılmış olması durumunda bu suç değil duruma göre hırsızlık 
veya görevi kötüye kullanma suçu oluşur.” Akreditif sözleşmesi ile akreditif amiri akreditif bankasına 
belgelerin ibrazı halinde ödeme yapma yetkisi vermiştir. Dolayısıyla dolandırıcılık suçunun oluşması 
bakımından herhangi bir engel bulunmamaktadır.      
331 HINKELMAN,s.121 akreditif ilişkisinde görülen hile hallerini şu şekilde belirtmiştir. “Var 
olmayan bir bankadan bir akreditif ihbarı veya teyit aldıklarını bildiren satıcılar olmuştur. 
Dolandırıcı, satıcının malları sevk etmesini ve ödeme için belgeleri gerçekte var olmayan bir 
bankaya ibraz etmesini sağlamaya çalışmıştır. Satıcı, dolandırıcılığın farkına varana kadar mallar 
"alıcının" eline geçmiştir. Ellerine, boş veya içi sipariş edilen mallar yerine kumla doldurulmuş 
sandıklar geçtiğini bildiren alıcılar olmuştur. Yük ellerine geçene kadar, banka "tedarikçiye" 
ödemeyi yapmıştır. Alıcılar satıcılardan aldıkları malların kusurlu olduğunu bildirmişlerdir.  Ku-
surlunun nasıl tanımlanacağı belirli bir serbestlik içeriyor olsa da, bazı tedarikçilerin hatalı veya 
standart altı malları kasıtlı olarak göndermiş oldukları açıktır. Alıcılar kendilerine eksik mal 
gönderildiğini bildirmişlerdir. Bazı vakalarda alıcılar ağırlık ile satılan değerli eşyalar sipariş 
etmişler; sonra net ağırlık yerine brüt ağırlık üzerinden ödeme yapıldığı için aldatılmışlardır. 
Ambalaj malzemesi için mal bedeli ödemek durumunda kalmışlardır. Özellikle fahiş fiyatlı mallar 
piyasası olmak üzere bazı ürünlerin alıcıları, satıcının, var olmayan bir gemideki yükü kanıtlayan 
sahte nakliye belgeleri vermesi yoluyla dolandırıldıklarını bildirmişlerdir. ”; 
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zararına olarak failin kendisine veya üçüncü kişiye bir yarar sağlaması şeklinde üç 

grupta sınıflandırılabiliriz332.  

1. Hileli Davranış 

Eski Türk Ceza Kanunu bakımından dolandırıcılık suçunun oluşması için 

karşı tarafı kandıracak nitelikte hile ve desise yapılması gerekirdi333. Kanunda hile ve 

desiseye ilişkin bir tanımlama yapılmamıştı. Bunun yanı sıra karşı tarafı kandıracak 

nitelikte olup olmadığının tespiti bakımından Türk doktrinine Dönmezer tarafından 

kazandırılan “sahneye koyma görüşü334” uygulanıyordu. Buna göre hileli fiillerin 

yalana doğru görünümü verecek biçimde sahneye koymaya gerek duyulmaktaydı335. 

Yargıtay’da burada yalanın dış unsurlarla güçlendirilmesini aramaktaydı336.     

                                                           
332 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.556; TOROSLU, N., , s. 175; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 
452 vd. 
333 TEZCAN, Durmuş/ ERDEM, Mustafa Ruhan; Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 2. Bası, İzmir 
2002, s. 558 ;TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.556; ÖZGENÇ, s. 16 vd. 
334 ANGLADE,s.282 
335 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.557 
336 ÖZGENÇ, s. 26. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E.2004/6-85 K.2004/104 T.27.4.2004 
“.....kararında: “Dolandırıcılık cürmünün maddi unsurunun eylem kısmı "bir kimseyi kandırabilecek 
nitelikte hile ve desiseler yapılmasıdır." Bu cürmün maddi unsurunun sonuç kısmı ise "Hile ve 
desiseler sonucunda kendisine karşı bunların kullanıldığı kimsenin veya başkasının zararına olarak 
kendisi veya başkasına haksız bir yarar sağlanmasıdır. Hile, maddi olmayan yollarla karşısındakini 
aldatan, yanılgıya düşüren, düzen, dolap, oyun, entrika vb. her türlü eylemdir. Bu eylemler bir 
gösteriş biçiminde olabileceği gibi, gizli davranışlar olarak da ortaya çıkabilir. Gösterişte, fail sahip 
bulunmadığı olanaklara ve sıfata sahip olduğunu bildirmekte, gizli davranışta ise kendi durum veya 
sıfatını gizlemektedir. Desise ise, maddi nitelikte fiil ve hareketlerle mağduru hataya düşürmede 
kullanılan vasıtadır. Ancak sadece yalan söylemek, dolandırıcılık suçunun hile unsurunun 
gerçekleşmesi bakımından yeterli değildir. Yasamız yalanı, belirli bir takım şekiller altında yapıldığı 
ve kamu düzenini bozacak nitelikte bulunduğu hallerde cezalandırmaktadır. Böyle olunca hukuki 
işlemlerde, sözleşmelerde bir kişi mücerret yalan söyleyerek diğerini aldatmış bulunuyorsa bu basit 
şekilde aldatma, ceza yaptırımını gerektirmez. Nitekim Ceza Yasamız ticari işlemlerde mücerret 
yalanı, her türlü kandırıcı dış unsurdan müstakil olarak cezalandırdığı zaman özel hüküm 
koymaktadır. Örneğin Yasamız 363. maddesinde "Bir kimsenin ticaret ettiği sırada müşterisine bir şey 
yerine aynı şey olmak üzere diğer bir şeyi yahut menşe ve evsafı ve miktarı beyan veyahut mukaveleye 
aykırı olarak bir şey vermesi" fiilini ayrıca cezalandırmaktadır. Yapılan yalan açıklamaların 
dolandırıcılık suçunun hile ve desise unsurunu oluşturabilmesi için, bu açıklamaların doğruluğunu 
kabul ettirebilecek, böylece muhatabın inceleme eğilimini etkisiz bırakabilecek yoğunluk ve güçte 
olması ve gerektiğinde yalana bir takım dış hareketlerin eklenmiş bulunması gerekir.Dolandırıcılık 
cürmünde hile ve desisenin ancak bu şekilde gerçekleşmiş sayılacağını kabul eden bu görüşe "sahneye 
koyma" (mise en scene) teorisi adı verilmektedir. (Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, Kişilere ve Mala 
Karşı Cürümler, 16. bası, s. 453)O halde dolandırıcılık suçunun unsurunu oluşturan hile ve desiseyi 
şu şekilde tanımlamak mümkündür. Olaylara ilişkin yalan açıklamaların ve sarf edilen sözlerin 
doğruluğunu kuvvetlendirecek ve böylece muhatabın inceleme eğilimini etkileyebilecek yoğunluk ve 
güçte olması ve bu bakımdan gerektiğinde bir takım dış hareketler ekleyerek veya böylece var olan 
halden ve koşullardan yararlanarak, almayacağı bir kararı bir kimseye verdirtmek suretiyle onu 
aldatması, bu suretle başkasının zihin, fikir ve eylemlerinde bir hata meydana getirmesidir. Böylece 
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Yeni Türk Ceza Kanunun da ise “hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, 

onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan 

kişiye” şeklindeki düzenleme ile “desise” ve “karşı tarafı kandıracak nitelikte” gibi 

ifadelere yeni Türk Ceza Kanunun da yer verilmemiştir. Desisenin yeni düzenlemede 

yer almaması doktrinde önemli bir değişiklik olarak görülmemiştir337. Yeni 

düzenleme ile getirilen diğer bir yenilik olan “karşı tarafı kandıracak nitelikte” hileli 

fiiller ifadesinin kaldırılması ile de özel hukuk- kamu hukuku hile ayrımına 

gidilmesine gerek kalmayacaktır338. Ancak Yargıtay eski Türk Ceza Kanunu 

dönemindeki görüşünü sürdürerek ancak belirli ağırlığa ulaşan hileli fiillerin bu suçu 

oluşturacağı sonucuca varmaktadır339. 

Buna göre “hile, objektif olarak hataya düşürücü ve başkasının tasavvuru 

üzerinde etki meydana getiren her türlü davranış340” şeklinde tanımlayabiliriz. 

Bunun sonucunda bir başkasının tasavvuru üzerinde etkide bulunmaksızın olguları 

değiştirmek ve objeleri manipüle etmek hilenin kabulü için yeterli değildir341. 

                                                                                                                                                                     
dolandırılanın iradesi fesada uğratılmakta, sakatlanmaktadır.”  Şeklinde verdiği kararında 
dolandırıcılık suçunun unsurlarını açıkça ortaya koymuştur......” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
337 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 436.  
338 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.559; TOROSLU, N., , s. 176-177. 
339 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.559 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 458; Yargıtay 11. Ceza 
Dairesi E.2006/144 K.2006/5115 T.5.6.2006 kararında “........Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi 
için fiilin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine 
veya başkasına bir yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Yalan belli oranda ağır, 
yoğun ve ustaca olma, "sergileniş açısından mağdurun denetleme olanağını ortadan kaldırmalıdır. 
Kullanılan hile ile mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu kandırıcı davranışlarla 
yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin 
kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, 
fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri 
ayrı ayrı nazara alınmalıdır. O halde hileli davranışın aldatacak nitelikte olması gerekir. Basit bir 
yalan hileli hareket olarak kabul edilemez. Olaysal olarak değerlendirme, hileli hareketin ne olduğu, 
mağdur üzerindeki etkisi, kandırabilecek bir hareket olup olmadığı, mağdurun iyiniyeti ve güven 
duygularının suiistimal edilip edilmediği araştırılmalıdır.” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr); Açıkça eski TCK dönemindeki görüşünü sürdürmüştür.  
340 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.558 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 452. Başka bir tanıma göre, 
hile, “gerçekte mevcut olmayan bir hususu mevcut göstermek veya gerçekleşmiş bir vakıayı 
olduğundan başka türlü ya da hiç vaki olmamış gibi göstermek suretiyle bir insanın yanılgıya sevk 
edilmesidir”, bkz. ÖZGENÇ, s. 19. 
341 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.558 
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2. Aldatma 

Dolandırıcılık suçunun olaşabilmesi için failin hileli davranışlarla muhatabı 

aldatmış olması gerekir. Atlatılan taraf olan mağdurun, fail tarafından ileri sürülen 

olguları gerçek sanması veya en azından gerçeğe uygun olma olanağından hareket 

etmesi gerekmektedir342. Dolandırıcılık suçunun failinin ileri sürdüğü olguların 

sonucunda mağdurun aldatılmış olması suçun oluşması bakımından önem arz 

etmektedir343. Bunun yanı sıra mağdurun sahip olduğu hatalı bir tasavvurunda 

devamlılığını veya hatanın güçlendirilmesini sağlamaya yönelik bütün davranışlar 

dolandırıcılık suçunun oluşmasına sebep teşkil edecektir344.    

3. Haksız Yarar 

Dolandırıcılık suçunda fail, hileli davranışlar neticesinde hataya düşürdüğü 

kimse veya bir başkası zararına ve kendisi veya başkasının yararına bir kazanım elde 

etmelidir345. Zarar failin davranışının doğrudan doğruya sonucu olmalı346; failin 

davranışı ile mağdurun zararı arasında bir illiyet bağının bulunması gerekmektedir347. 

Benzer şekilde, elde edilen haksız348 yarar ile de failin tasavvuru arasında bir illiyet 

bağının bulunması aranmaktadır349.   

Ceza Hukuku’nda dolandırıcılık suçunun gerçekleşmesi için fiilin menfaat 

sağlama veya mağdura zarar verme kastıyla hareket etmesi gerekirken Borçlar 

Hukuku’nda ise aldatan tarafın, hile fiiliyle menfaat sağlama veya karşı tarafa zarar 

verme niyetiyle hareket etmesi şart değildir350.  

                                                           
342 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.564 
343TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.564; ÖZGENÇ, s. 26; TOROSLU, N., , s. 179; 
CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 456-457. 
344 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.565 
345 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.565; TOROSLU, N., , s. 181. 
346 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.565 
347 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 457. 
348 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.566 “ kanunda dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için elde edilen 
yararın haksız olması gerekir”; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 458; aksi görüşte TOROSLU, N.,, 
s.183. 
349 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.566 
350 EREN,s.371 
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Tüm bu bilgiler ışığında akreditifte hile hallerinin, lehtarın hileli fiillerinin 

sonucunda dolandırıcılık suçunun oluşmasına engel teşkil edecek herhangi bir 

düzenleme bulunmamaktadır351. Ceza Hukuku’nda hile hallerinin Borçlar 

Hukuku’ndan farklı olarak belirli bir ağırlığa ulaşması durumunda dolandırıcılık 

suçunun oluşacağı Yargıtay’ın halen devam eden içtihadının kaçınılmaz bir 

sonucudur. Ancak bizimde katıldığımız görüşe352 göre yeni Türk Ceza Kanunu ile 

birlikte böyle bir ayrıma gidilmesine gerek yoktur. Hileli davranışlarda bulunan fail, 

akreditif ilişkisinde lehtar, yukarıda yabancı mevzuatlarda düzenlenmiş hileli 

davranışlarda bulunmakla birlikte dolandırıcılık suçunun faili olarak 

yargılanabilecektir. Tezimizin hemen başında terminolojimizi sağlam temeller 

üzerine oturtmak maksadıyla yer verdiğimiz bu başlık: “fraud” terimini hile olarak 

çevirmemiz bakımından herhangi bir engelin bulunmadığını göstermektedir. Türk 

Ceza Hukuku terminolojisi bu aşamaya kadar akreditifte karşılaştığımız sorunu 

çözmeye imkan verecek şekilde paralellik arz etmektedir. 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere failin hileli davranışları, sahte belge 

düzenlemek,  şeklinde ortaya çıkabilir353. Dolayısıyla bu bölümün devamında 

sahtecilik suçlarını ve özelliklede “özel evrakta sahtecilik suçunu” dikkate alarak bir 

inceleme yapacağız.         

B. Evrakta Sahtecilik 

Sahtecilik suçları yeni Türk Ceza Kanunu’nun “topluma karşı suçlar başlıklı” 

üçüncü kısmının “kamu güvenine karşı suçlar” başlıklı dördüncü bölümünde 

düzenlenmiştir. Sahtecilik suçları kendisine hukuki sonuçlar bağlanan belgelerdeki 

gerçeği hileyle değiştirmeyi ifade etmektedir354. Dolayısıyla da sahtecilik suçunun 

oluşmasında da hileli fiiller yer almaktadır. Ancak burada dolandırıcılık suçundan 

farklı olarak suçun maddi konusu olan belge üzerinde işlenmesi gerekmektedir. 

Belge ise, hukuksal açıdan önem taşıyan ve onu meydana getiren kişinin delil 

                                                           
351 ERDEMKOL, Haluk; Akreditife İlişkin Sorunlu Olaylar ve ICC Görüşleri, 2001, s. 124, N.227 
352 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s. 
353 LOMBARDINI, s.128 
354 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.626 
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amacıyla belirli bir beyanını içeren yazı parçası şeklinde tanımlanmıştır355. Buna 

göre belgenin yazılılık, düzenleyenin belli olması ve belli bir içeriğin bulunması gibi 

üç unsuru bulunmaktadır356. Yazılık unsuru bakımından yeni Türk Ceza Kanunu’nun 

242. maddesinde yer alan hükmün dikkate alınması gerekmektedir. Madde metni şu 

şekildedir: “bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya 

erişilmez kılan, siteme veri yerleştiren var olan verileri başka bir yere gönderen 

kişinin” özel evrakta sahtecilik suçu ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir357. 

Düzenleyenin belli olması unsuru bakımından ise anlaşılması gereken husus ise 

belgenin, onu düzenleyeni kişiselleştirmesi veya en azında teşhis edilebilir hale 

getirmesini358 ifade etmelidir. Son olarak da belgenin belli bir içeriğinin bulunması 

aranmaktadır. Buna göre belgenin hukuksal açıdan önem taşıyan olayların ispatına 

elverişli olması gerekmektedir359. Ancak öğretide belgelerin olayların ispatına belli 

bir katkı sağlaması yeterli görülmektedir360. Ayrıca belge üzerinde işlenen 

sahteciliğin hukuksal bir önem ve etkiye sahip olması gerekmektedir361.         

1. Belge Türleri 

Belgenin üç türü vardır362. Bunlar resmi belge, özel belge ve resmi belge 

hükmündeki belgelerdir. Sahtecilik suçlarında belgenin niteliği suçun maddi 

unsurunun gerçekleşmesi için aranan koşullar bakımında önem taşır.   

a. Resmi Belge 

Bir belgenin resmi belge niteliğine sahip olabilmesinin üç unsuru vardır363: 

• Belge bir kamu görevlisi tarafından düzenlenmiş olmalıdır. 

                                                           
355 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.629; ARTUK, MEHMET EMİN/ GÖKCEN, 
AHMET/YENİDÜNYA, A. CANER, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 7. Bası,  Ankara 2006, s. 407 
vd. Bir görüşe göre, ceza hukuku yönünden belge, “olayları nakleden veya irade beyanlarını içeren ve 
bir kimse tarafından oluşturulan her türlü yazılı belge”dir, bkz. TOROSLU, N., , s. 220.  
356 TOROSLU, N., , s. 220 vd. 
357 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.630 
358 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.630; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA , s. 409; TOROSLU, N., 
, s. 222. 
359 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.631; TOROSLU, N., , s. 223. 
360 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.631; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA , s. 409. 
361 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.631 
362 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA , s. 412 vd.; TOROSLU, N., , s. 224 vd. 
363 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA , s. 413 vd; TOROSLU, N., , s. 225. 
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• Kamu görevlisi bu belgeyi görevi gereği düzenlemiş olmalıdır. 

• Belge kanunda öngörülen usul ve formalitelere uygun olarak düzenlenmiş 

olmalıdır. 

Bunun yanı sıra memurun düzenlediği belgenin memurun görevi kapsamında 

düzenleyebileceği bir belge olması ve memurun gördüğü görevle düzenlediği belge 

arasında bir illiyet bağının bulunması gerekmektedir.   

b. Resmi Belgeye Benzetilen Belge 

Bu belgeler aslında özel belge olmalarına rağmen yeni Türk Ceza Kanunu bu 

belgeler üzerindeki sahteciliği resmi belge üzerinde işlenmiş gibi cezalandırmaktadır. 

Bu belgeler yeni Türk Ceza Kanunu’nun 210. maddesinde, 

• Emre veya hamiline yazılı kambiyo senedi 

• Emtiayı temsil eden belge 

• Hisse senedi 

• Tahvil veya 

• Vasiyetnameyi resmi belge saymakta ve bunlar üzerinde işlenen 

sahteciliğinde resmi belgede sahtecilik olarak cezalandırılacağını belirtmektedir. 

c. Özel Belge 

Resmi belge niteliğini taşımayan ve kanunun 210. maddesinde resmi belge 

hükmünde sayılmayan ve belge özelliklerini taşıyan her türlü yazı özel belgedir364.  

2. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu 

Yeni Türk Ceza Kanunu resmi belge üzerinde sahteciliğin bir kamu görevlisi 

tarafından veya kamu görevlisi dışında üçüncü bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş 

olmasına göre bir ayrıma gitmiştir. Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesi “(1) 

Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını 

aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş 

                                                           
364 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.635; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA , s. 418; TOROSLU, N., 
, s.226 
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yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır,(2)Görevi gereği düzenlemeye yetkili 

olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını 

aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte 

resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya 

kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında 

arttırılır. ”şeklindedir. 

204. maddedeki resmi belgedeki sahtecilik suçunun faili bakımından bir 

ayrım yapılmıştır. Buna göre kamu görevlisinin işlediği resmi belgede sahtecilik suçu 

dolayısıyla kamu görevlisi olmayan bir kişiye göre daha fazla cezalandırılması 

gerekmektedir. Resmi belgede sahtecilik suçunun failinin kimliği suçun maddi 

unsurunu oluşturan hareketler bakımından da önem arz etmektedir. Kamu görevlisi 

fikri sahtecilik suçunun faili olabilecekken aynı husus kamu görevlisi dışındaki 

kişiler bakımından söz konusu değildir365. 

Resmi belgede sahtecilik suçunun maddi konusu pek tabiî ki de Türk Ceza 

Kanunu’nun.210. maddesinde düzenlenmiş bir resmi belgedir366.     

Yeni Türk Ceza Kanun’unun 204/I maddesinde resmi belgede sahtecilik 

suçunun maddi unsurunu oluşturan hareketler sahte belge düzenlemek, başkalarını 

aldatacak biçimde değiştirmek veya kullanmak şeklinde düzenlenmiştir. Yukarıda 

belirttiğimiz üzere kamu görevlilerinin resmi belgede sahteciliğini düzenleyen 204. 

maddenin ikinci fıkrasında ayrıca “gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemek” suçun 

maddi unsuru olarak düzenlenmiştir367. 

Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için ayrıca bir zararın ortaya 

çıkmış olması aranmaktadır368.  

Akreditif işleminde sahtecilik akreditif sözleşmesinde düzenlenmiş belgeler 

üzerinde yoğunlukla görülmektedir. Bunun yanı sıra belgelerin sahte olması, gerçeği 

                                                           
365TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.637 
366 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.637 
367 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.637 
368 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.638 TOROSLU, N., , s. 223. 
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yansıtmaması gibi hallerde çeşitli yabancı mevzuatlarda hile halleri olarak 

görülmüştür369. Bu aşamada bizler Türk Ceza Kanunu’nda hangi fiillerin sahtecilik 

suçunun oluşması bakımından önem taşıdığını ortaya koyarak incelememize devam 

edeceğiz.   

a. Sahte Belge Olarak Düzenlemek 

Kanunun “düzenlemek” ile ifade etmek istediği taklit etmektir370. Bunun için 

belgenin, düzenleyeni olarak görünen kişiden bir başka kişi tarafından yeni baştan 

düzenlenmiş olması gerekir.  

b. Başkalarını Aldatacak Biçimde Belgeyi 

Değiştirmek 

Kanunun “değiştirmek” ile ifade etmek istediği belgenin düzenleyen kişinin 

elinden çıkmasının ardından  “ekleme veya çıkarma” yapılması anlamındır371. 

Türk Ceza Kanunu'nun  204 . maddesinde önemli sayılabilecek bir hususta 

yapılan değişikliklerin başkalarını aldatacak bizimde olmasıdır. Bununla anlatılmak 

istenen yapılan sahteciliğin objektif olarak ilk bakışta anlaşılamayacak olmasıdır372.   

c. Kullanmak 

Kanunun “kullanmak” ile ifade etmek istediği, belgeyi kanuna aykırı olarak 

sahte düzenleyen kişinin dışında bir üçüncü kişinin kullanması ifade edilmektedir373. 

Resmi belgede sahteciliğin cezalandırılabilmesi için belgenin kullanılması şart 

değildir374. Belgenin sahte düzenleyen taraf tarafından kullanılması durumunda 

ayrıca bir cezaya hükmedilmez.  

                                                           
369 GOTTRAU;s.117 
370 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.638 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA , s. 394; TOROSLU, N., , 
s.231. 
371 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.638; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA , s. 396; TOROSLU, N.,, 
s.229. 
372 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.638; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA , s. 397. 
373 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.639; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s. 404. 
374 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.639 
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d. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek 

  Kanunun “gerçeğe aykırı belge düzenlemek” ile kast ettiği belgenin özü ve 

içeriği yönünden değişikliğe uğratılmasıdır375. Bu husus doktrinimizde “fikri 

sahtecilik376” olarak da anılmaktadır. Burada belge dış görünüş itibariyle sahte 

olmamakla birlikte içeriği gerçeği yansıtmamaktadır ve belgeyi düzenleyen aynı 

zamanda belgede düzenleyen olarak da gözükmektedir377.  

 Tüm bunları yanı sıra bozma, yok etme ve gizleme hareketleriyle belgelerin 

kanıtlayıcı amacı yönünden kullanılması da Türk Ceza Kanunu’nun 205. maddesi 

uyarınca resmi belgede sahtecilik suçunun oluşmasına yol açacaktır.   

3. Özel Belgede Sahtecilik Suçu 

Resmi belgede sahtecilik sunun ardından 207. maddede özel belgede 

sahtecilik suçu “(1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel 

belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek 

kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır ” şeklinde 

düzenlenmiştir. Özel belgede suçunun faili herkes olabilir. Burada resmi belgede 

sahtecilik suçundan farklı olarak suçun maddi unsurunu iki hareket oluşturur. Bunlar 

“özel belgenin sahte olarak düzenlenmesi veya gerçek bir özel belgenin 

değiştirilmesi” ve “ bu belgenin fail veya bu özelliği bilen üçüncü bir kişi tarafından 

kullanılması” dır. Dolayısıyla resmi belgede sahtecilik suçundan farklı olarak 

“düzenleme” ve “değiştirmenin” yanı sıra yeni bir maddi unsur olarak “kullanma” 

karşımıza çıkmaktadır. Kullanma Türk Ceza Kanunu’nun 207/2 maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre düzenleme ve değiştirme fiillerine katılmayan, ancak özel 

belgenin sahte olduğunu bilerek kullanan kişiler suçun faili durumunda olacaktır. 

Kullanmanın özel belgede düzenleyen kişi veya onun bilgisi dahilinde bir başka kişi 

                                                           
375 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.640; TOROSLU, N., , s. 229. 
376 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.640; TOROSLU, N., , s. 228. 
377 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.640 
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tarafından378 ve belgenin düzenlenme amacına uygun olarak faaliyette 

bulunulmasıyla379 gerçekleşir.  Hemen yeri gelmişken resmi belgede sahtecilik 

suçundan farklı olarak özel belgede sahtecilik suçunda yalnızca maddi anlamda 

sahteciliğin cezalandırılmakta olduğunu hatırlatma isteriz.  

C. Değerlendirme 

 Bu bölümde Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlenmiş olan sahtecilik 

suçlarını inceledik. İncelememizin temel sebebi sıklıkla bahsettiğimiz “fraud” 

teriminin İngilizce Türkçe karşılığı bakımından “hile” ve “sahte” ifadelerine denk 

gelmesinden ve bizlerin uygun terminolojiyi kullanması bakımından önem arz 

etmektedir. Tez konumuz UCC ve UNCITRAL konvansiyonunda düzenlendiği 

şekliyle UCP’nin dördüncü maddesinde yer alan bağımsızlık prensibinin istisnası 

niteliğindedir380. Amaç bankaların akreditif amirinin zararlarını, hukuka aykırı 

davranışlar karşısında azaltmak ve akreditif ilişkisinin ticari güvenilirliğini artırmaya 

yöneliktir. UCC de “hile ve sahtecilik (fraud and forgery381 )” UNCITRAL de ise 

“hile istisnası (fraud exception)” başlıklarıyla düzenlenmiş olan hukuka aykırılık 

hallerinin yaptırımlarını ve dolayısıyla da bağımsızlık prensibinin istisnalarını 

düzenlemektedir. UCC de belgelerin sahte, önemli derecede hileli olmasının yanı 

sıra382 UNCITRAL’de belgelerin gerçeği yansıtmaması ve tahrif edilmiş olması 

halleri düzenlenmiştir. Bizim bu bölümde karar vermeye çalıştığımız husus ise tüm 

bu hareketleri adlandırırken kullanacağımız terim veya terimleri doğru seçmektir. 

Borçlar Hukuku bakımından hile halleri ve hukukumuzda kullanılan terimler 

yukarıda değerlendirilmişti.  

Ceza Hukuku bakımından aynı hususu ele aldığımızda Türk Ceza 

Kanunu’nda hile ve sahtecilik kavramlarının maddi unsur olarak yer aldığı suçlar 

olan dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçları karşımıza çıkmaktadır.  

                                                           
378 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.644 
379 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.644; TOROSLU, N.,, s. 240. 
380 MILLER, Fred H., Sales and Leases of Goods in a Nutshell, 4.bası, 2003, s.133 
381 SARNA, s. 3-17 
382 ANGLADE, s.239 
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Dolandırıcılık suçu bakımından yukarıda da ayrıntılı bahsettiğimiz üzere, 

dolandırıcılık suçunun maddi unsuru hileli fiillerdir. Hile, objektif olarak hataya 

düşürücü ve başkasının tasavvuru üzerinde etki meydana getiren her türlü davranış383 

olarak karşımıza çıkmaktadır. UCC düzenlemelerinde hilenin “önemli” olması 

üzerinde durulmuştur. Türk Hukuku’nda gerek Borçlar Hukuku’nda gerekse de Ceza 

Hukuku’nda “hilenin önemli” olmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Ancak Türk Hukuku’nda da Borçlar Hukuku alanındaki hile ile Ceza Hukuku’ndaki 

hile farklı düzenlenmiştir. Bu farklılık ile hilenin “belli bir ağırlığa kavuşması”, 

“karşı tarafı aldatacak nitelikte olması” aranmaktadır. Önemlilik kavramı ise 

Amerikan Hukuku’nda karşımıza sıklıkla çıkan384 ve “yapılan hilenin kararları 

etkileyecek kadar önemli düzeyde olmasını” ifade eden bir kavramdır385. Bu husus 

eski Türk Ceza Kanunu da düzenlenmiş olan  “hilenin karşı tarafı aldatacak nitelikte 

olmasıyla” örtüşmektedir. Bilindiği üzere yeni Türk Ceza Kanunu da “ hilenin karşı 

tarafı aldatacak nitelikte olmasına” yer verilmiştir. Ancak Yargıtay halen eski Türk 

Ceza Kanunu dönemindeki görüşünü sürdürmektedir. Akreditifte hilenin önemli 

olmasını karşı tarafı aldatacak nitelikte olması386 şeklinde yorumlayabiliriz387. Bunun 

                                                           
383 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.558; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 452.; kıyaslayınız 
ÖZGENÇ, s. 19. 
384UMS 8.yer almış olan material ifadesi ilgili maddede şu şekilde yer almıştır. “5.15 The second 
additional reporting standard for financial statement audits is The report on the financial statements 
should either (1) describe the scope of the auditors' testing of compliance with laws and regulations 
and internal control over financial reporting and present the results of those tests or (2) refer to the 
separate report(s) containing that information. In presenting the results of those tests, auditors should 
report fraud, illegal acts, other material noncompliance, and reportable conditions in internal control 
over financial reporting.3 In some circumstances, auditors should report fraud and illegal acts 
directly to parties external to the audited entity.” Bunun yanı sıra “Fraud, Illegal Acts, and Other 
Noncompliance” başlığını taşıyan 5.18. maddede “5.18 When auditors conclude, based on evidence 
obtained, that fraud or an illegal act either has occurred or is likely to have occurred,4 they should 
report relevant information. Auditors need not report information about fraud or an illegal act that is 
clearly inconsequential. Thus, auditors should present in a report the same fraud and illegal acts that 
they report to audit committees under AICPA standards. Auditors should also report other 
noncompliance (for example, a violation of a contract provision) that is material to the financial 
statements.” Son olarakta 5.19. maddede “5.19 In reporting material fraud, illegal acts, or other 
noncompliance, the auditors should place their findings in proper perspective. To give the reader a 
basis for judging the prevalence and consequences of these conditions, the instances identified should 
be related to the universe or the number of cases examined and be quantified in terms of dollar value, 
if appropriate.5 In presenting material fraud, illegal acts, or other noncompliance, auditors should 
follow chapter 7's report contents standards for objectives, scope, and methodology; audit results; 
views of responsible officials; and its report presentation standards, as appropriate. Auditors may 
provide less extensive disclosure of fraud and illegal acts that are not material in either a quantitative 
or qualitative sense.” 
385 GOTTRAU,s.144; 
386 ANGLADE, s.239 
387 GOTTRAU,s.144; 
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yanı sıra bu hileli davranışlar sonucunda akreditif ilişkisinde akreditif amirinin veya 

vekili akreditif bankasının aldatılmış olması aranmaktadır. Akreditif amiri 

bakımından, akreditif bankasının yaptığı haksız ödeme neticesinde meydana gelen 

zarar aynı zamanda lehtarın malvarlığında bir artış olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dolayısıyla dolandırıcılık suçu akreditif ilişkisinde hileli davranışlarda bulunan 

lehtar bakımından uygulanabilecektir. Bunun yanı sıra dolandırıcılık suçu bize 

önemli hilenin tanımlamamıza imkan vermektedir. Önemlilik “karşı tarafı 

aldatabilecek nitelikte olmak” şeklinde anlaşılacaktır388. 

19. yüzyıla kadar sahtecilik suçları dolandırıcılıkla birlikte ele alınmış; ancak 

19. yüzyılın başında diğer hukuksal yararlara saldırı aracı olarak aldatma ile  bir 

hukuksal yarar olarak gerçeğe uygunluk arasında bir ayrıma gidilmiştir389. 

Dolayısıyla dolandırıcılık suçunda hileli davranışlar sahte belge düzenlemek şeklinde 

de ortaya çıkabilir. Dolandırıcılık suçunun sahte olarak düzenlenen belgeler aracılığı 

ile işlenmesi durumunda gerçek içtima kurallarına göre failin hem evrakta sahtecilik 

hem de dolandırıcılık suçundan cezalandırılması gerekmektedir390. Dolandırıcılık ve 

sahtecilik suçları arasında böyle yakın bir ilişkinin varlığı görülmektedir. Öyle ki 

UCC ve UNCITRAL’de belgelerin önemli derecede hileli olmasının yanı sıra sahte 

veya gerçeği yansıtmama halleri de istisnai haller olarak sıralanmıştır. Sahtelik ve 

gerçeği yansıtmama evrakta sahtecilik suçlarının kapsamı altındadır.     

 Evrakta sahtecilik suçları bakımından, kullanılan belgelerin türlerinde resmi 

belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik ayrımına gidilmiştir. Resmi belgeler ve 

resmi belge hükmünde sayılan belgelerde sahtecilik yapılması resmi belgede 

sahtecilik suçunun oluşmasına sebep teşkil edecek iken bunlar dışında kalan 

belgelerde meydana gelen sahtecilik fiilleri ise özel evrakta sahtecilik kapsamı 

altında değerlendirilecektir. Türk Hukuku’nda resmi belgede sahtecilik suçu 

bakımından fikri sahtecilik öngörülmüş iken özel evrakta sahtecilik suçları 

bakımından maddi sahtecilik aranmıştır. Akreditif ilişkisinde akreditif bankası, 

akreditif sözleşmesine konu olan belgeler karşılığında akreditifte ödeme 

yapabilecektir. Ancak bu belgelerin bir kısmının emtiayı temsil eden belgeler 
                                                           
388 GOTTRAU,s.144; 
389 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.626; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA s. 390-391. 
390 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.568; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s. 427. 
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olmaları sebebiyle resmi evrakta sahtecilik, diğer fatura vs. gibi belgelerde yapılan 

sahtecilikler için ise özel evrakta sahtecilik suçunun oluşacağı ortadadır.  

 Resmi evrakta sahtecilik suçu, düzenleme, değiştirme, kullanma, gerçeğe 

aykırı belge düzenleme gibi davranışların sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile 

akreditife konu resmi belgelerde yer almış olan bu davranışlar, UCC ve UNCITRAL 

model kanunlarında belirtilen belgelerin sahte olması sonucunu doğuracaktır. Burada 

UNCITRAL model kanununda ayrıca “belgelerin gerçeği yansıtmaması” ile ifade 

edilmek istenen fikri sahtecilik olup bu husus belgenin dış görünüş itibariyle sahte 

olmamakla birlikte içeriğinin gerçeği yansıtmamasını ifade etmektedir391. Türk 

Hukuku’nda resmi belgede sahtecilik suçu bakımından fikri sahtecilik öngörülmüş 

iken özel evrakta sahtecilik suçları bakımından maddi sahtecilik aranmıştır. Ancak 

burada hatırlatmak isteriz ki fikri sahtecilik suçunun Türk Hukuku’nda failinin 

memur olması şartı aranmışken, akreditif ilişkisinde belgenin gerçeği yansıtmaması 

bakımında böyle bir sınırlama yapılmamıştır. Akreditif ilişkisinde fail lehtar veya 

üçüncü bir kişi olabilir çünkü önemli olan belgeyi kimin düzenlediği değil belgenin 

gerçeği yansıtmaması sebebiyle akreditif bankası üzerinde yanlış bir kanaatin 

oluşmasını önlemektir392. Kıta Avrupa’sı Hukuku’nda maddi sahtecilik “material 

fraud393” ve  fikri sahtecilik “intellectual fraud394” ifadeleriyle yer almıştır. Konu 

temel olarak, satıcının değersiz mal göndermesi ile ortaya çıkmıştır395. Bankaların, 

gerçeği yansıtmayan belgelerin ibrazında, ibraza konu olan belgelerin sahte olması 

durumunda, ibrazı karşılayıp karşılamayacağı hususunda karşımıza çıkmıştır. Maddi 

sahteciliğe benze bir ifade UCC düzenlemelerinde yer almıştır. Buna göre “lehtarın 

bankanın ibrazı karşılamasını kolaylaştıracak” hileli fiillerinin önemli (material) 

olmasını düzenlemiştir396. UCC düzenlemelerinde açıkça “materially fraudulent397” 

ve “material fraud398” ifadelerine yer verilmiştir. Burada akla gelen ilk soru UCC 

düzenlemelerinde yer alan bu kavramın maddi sahteciliği kastedip edip etmediğidir. 
                                                           
391 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.640 
392 SARNA, s.5-22 
393 Fransızca ifadesiyle “Faux Matériel” GOTTRAU,s.118 
394 Fransızca ifadesiyle “Faux Intellectuel” GOTTRAU,s.118 
395 HOTCHKISS, s.172 
396 ANGLADE, s.240 
397 “but a required document is forged or materially fraudulent” Benzer İfade COSTA tarafından s.108 
de “ Seule la fraude materialisee dans les documents” şeklinde kullanılmıştır.   
398 honor of the presentation would facilitate a material fraud by the beneficiary on the issuer or 
applicant:  
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Dolayısıyla da akreditif ilişkisinde hile kuralının fikri sahteciliği kapsayıp 

kapsamadığı tespit edilmelidir. Hile kuralı temel ilişkiden kaynaklanan amiri veya 

amir bankasını aldatmaya yönelik tüm filleri kapsamaktadır399. Dolayısıyla fikri 

sahteciliği de cezalandırmaktadır. Sonuç açıkça belirtmek isteriz ki UCC 

düzenlemeleri maddi sahteciliği kastetmemektedir400. “Materiality” yani önemlilik 

ile belgelerin alıcı bakımından önemli oranda hileli olması veya ilişkiye katılanların 

iktisadi gelecekleri bakımından hileli davranışın dikkate değer bir öneme sahip 

olması aranmıştır401.    

 Özel evrakta sahtecilik suçunda ise resmi belgede sahtecilik suçuna göre 

farklı maddi unsurlar belirlenmiştir. Bunlar: düzeltme, değiştirme ve kullanmadır. 

Fikri sahtecilik özel belgede sahtecilik hususunda suç olarak düzenlenmemiştir402. 

Ancak bu husus akreditif sözleşmesine konu özel belgelerin gerçeği yansıtmamasının 

akreditif bankasının lehtara ödemeyi durdurmasına engel teşkil etmeyecektir. Sadece 

bu durumda suçun faili bakımından özel belgede sahtecilik suçu oluşmayacaktır. 

Burada ayrıca kullanma unsuru düzenlenmiş ve düzenleyen dışında ve belgenin sahte 

düzenlenmesi veya değiştirilmesi aşamalarına iştirak etmemiş üçüncü kişilerin, bu 

belgelerin sahte olduklarını bilerek kullanmış olmaları durumunda 

cezalandırılacakları ifade edilmiştir403.     

 Türk Ceza Kanunu’nun, akreditifte hile halleri ile olan yakın ilişkisini bu 

başlık altında incelemeye çalıştık. Görüleceği üzere yabancı mevzuatları temel alarak 

belirlediğimiz hile halleri terminolojik olarak Türk Ceza Hukuku’nda kendi 

karşılıklarını bulmuşlardır. Önemlilik, dolandırıcılık suçunda karşı tarafı 

aldatabilecek nitelikte olmak şeklinde algılanacaktır. Belgelerin sahte olması ise, 

belgelerin düzenleme, değiştirme, kullanma ve gerçeği yansıtmama davranışlarının 

varlığına bağlı olacaktır. Akreditif ilişkisinde bu tipte davranışlarda bulunun failler 

                                                           
399 Aksi görüş için SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 “ yazar UCP 3. maddesinin bir sonucu olarak 
temel ilişkiden kaynaklanan defilerin veya temel ilişkinin geçersizliğinin bankaların ibrazı 
karşılamaması için yeterli bir sebep olmadığını savunmuştur.”  
400 GOTTRAU, s.144 
401 GOTTRAU, s.144 
402 ANGLADE, s.277 yazar teminat akreditiflerini incelediği eserinde, teminat akreditifleri 
bakımından maddi ve fikri sahtecilik ayrımının yapılmasına katılmadığını belirtmiştir. 
403 SARNA, s.5-22 
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Türk Ceza Kanunu kapsamında unsurların gerçekleşmesi şartıyla gerek dolandırıcılık 

gerekse de belgede sahtecilik suçlarıyla cezalandırılacaklardır.  

III. Kuram-Kural-İstisna Ayrımı 

UCC düzenlemelerinde “hile ve sahtecilik(fraud and forgery)”, UNCITRAL 

bakımından ise “hile istisnası (fraud exception)” başlığıyla düzenlenmiş olan 

akreditifte hile halleri her iki maddede benzer şekilde akreditifte, amir bankasının 

bağımsızlık prensibinin istisnası olarak lehtara ödeme yapmayacağı halleri 

düzenlemektedir404.  Bu sebeple de önümüzde bulunan iki alternatiften “hile ve 

sahtecilik” veya “hile istisnası” birini seçip kullanacağız. 

İstisna; genelde ayrı, kural dışı olma aykırılık anlamı taşımaktadır405. 

UNCITRAL model kanununda hile istisnası başlığının kullanılmasının temel sebebi 

düzenlemenin bağımsızlık ilkesinin bir istisnası niteliğinde olmasından 

kaynaklanmaktadır. Oysa ki mevcut düzenlemeler sadece bağımsızlık prensibinin 

istisnai hallerini değil, bunun yanı akreditif amirinin sağlayabileceği hukuki 

korumaları da düzenlemektedir. 

Kural, bir bilime temel olan, yön veren ilke, kaide olarak karşımıza 

çıkmaktadır406. UCC düzenlemesinde yer alan hile kuralı, akreditifte bağımsızlık 

ilkesinin istisnai hallerini düzenlemiştir. Kural, ise belirli bir ilkeyi ifade etmektedir. 

Kuram ise bir teori yani kurallar bütünü manasına gelmektedir407. Oysaki tezimizin 

konusu akreditifte meydana gelen ve akreditif bankalarının kötü niyetli lehtar veya 

üçüncü kişilere karşı kendini ve akreditif amirini korumasına hizmet edebilecek bir 

ilke oluşturmaktır. Bu ilke, bağımsızlık prensibinin uygulamada görülen eksiklikleri 

gidermeye yönelik olacak ve akreditif amirine bazı hukuki korumalar sağlayacaktır. 

Bu sebeple de bizler Amerikan düzenlemelerinde olduğu üzere “kural” terimini 

kullanmayı uygun buluyoruz. 

                                                           
404 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
405 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, C.I, Yeni Baskı, İstanbul, 1992, s.725  
406 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, C.II, Yeni Baskı, İstanbul, 1992, s. 929 
407 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, C.II, Yeni Baskı, İstanbul, 1992, s. 929 
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IV. Sonuç 

Hile, Türk Ceza Hukuku’nda sahteciliği de kavrayan bir üst kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Örneğin dolandırıcılık suçunun maddi unsuru olan hileli 

davranış yoluyla karşı tarafın aldatılması sahte belgeler ile sağlanabilecektir. Sahte 

belge düzenlemedeki maçta karşı tarafı aldatmadır. Dolayısı ile Türk Ceza Kanunu 

anlamında “fraud” üst kavram olan “hileye” denk gelmektedir. Çünkü “fraud rule” 

belgelerin hem sahte hem önemli derecede hileli olmasını408 hem de ayıplı ifa 

hallerini409 hem de temel ilişkide meydana gelen lehtarın önemli derece hileli 

fiillerini birlikte ifade etmektedir410. Öyleyse burada sahtecilik terimini kabul etmek 

UCC de düzenlenmiş olan hile hallerinden önemli derecede hileli olmayı kapsam dışı 

bırakmaktadır. Oysaki dolandırıcılık suçu temel alınarak dikkate alınacak bir hile 

yorumu “hile, objektif olarak hataya düşürücü ve başkasının tasavvuru üzerinde etki 

meydana getiren her türlü davranış411” hem önemli derecede hileli davranışları hem 

de belgelerin sahte olmasını veya gerçeği yansıtmamasını kapsayacaktır. Dolayısıyla 

da “fraud’un” karşılığının hile olması ve tezimizde de bu şekilde kullanılmasının 

yerinde olacağı görüşündeyiz412. 

Hile teriminin kullanılması durumunda ise Türk Hukuku’nda karşılaşılan ilk 

sorun hilenin özel hukuk ve kamu hukuku alanında farklı tanımlanmış olmasından 

kaynaklanmaktadır. Her ne kadar yeni Türk Ceza Kanunu’nu ile farklılık ortadan 

kaldırılmış olsa bile halen Yargıtay içtihatları neticesinde bu farklılık korunmaktadır. 

Yabancı mevzuatlarda kullanılan “hile” teriminin bu sebeple Borçlar Hukuku’ndaki 

hileyi mi yoksa Ceza Hukuku anlamındaki mi hileyi mi kast ettiğini tespit etmenin 

çok önemli olmadığı düşüncesindeyiz. UCC de hilenin önemli olması üzerinde 

                                                           
408 ANGLADE, s.239 
409 TEOMAN, s. 186 “Her şeyden önce somut uyuşmazlıkta Western Australiantarafından Gündüz 
Dış Ticaret'e gönderilen malların ayıplı olduğu likit delillerle kanıtlanmıştır. Gerçekten, olayda bir 
kötü ifadan değil, olsa olsa hiç ifa etmemeden, hatta Western Australian'ın bir "hile"sinden söz 
edilebileceği:”;  
410 SCHÜTZE/ FONTANE; s.33 
411 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK s.558 
412 Benzer Kullanım için TEOMAN, s. 186 



 91

durulmuştur413. Dolayısıyla da bu davranışların ancak belli bir ağırlığa ulaşması ve 

karşı tarafı aldatabilecek nitelikte olması aranmaktadır. Böyle olunca da akreditif 

ilişkisinde görülen önemli hileli bir davranış neticesi de lehtara dolandırıcılık 

sebebiyle bir ceza davası açılabilecektir. Bunun yanı sıra açılacak bir özel hukuk 

davasında da yine aynı hileye önemli olduğuna bakılıp bakılmaksızın dayanılarak 

sözleşmenin iptali ve doğan zararın tazmini talep edilebilecektir. Ancak akreditif bir 

özel hukuk ilişkisidir. Dolayısıyla da bizi öncelikle hukuk yargılaması 

ilgilendirmektedir. Bazı durumlarda sahtecilik veya dolandırıcılık suçları oluşmaya 

bilir. Ancak bu durum hukuk yargılaması bakımından alınacak tedbir kararlarını veya 

sorumlu tarafın tespitini etkilemeyecektir. Bu sebeple akreditifte yer alan fraud 

sahtecilik veya dolandırıcılığı değil özel hukuk hilesini ifadesini karşılamaktadır. 

Ancak özel hukuk hilesi, Borçlar Kanunu’nun 28. maddesindeki irade fesadına sebep 

olan hileyi değil, bundan daha kapsamlı bir hileyi ifade etmektedir. Buna göre hile, 

bir kimsenin, kendi davranış ve sözleri ile yanlış bir kanaatin doğuşuna veya yanlış 

kanaatin devamına bile bile neden olarak karşı tarafı zarara uğrattığı fiillerdir. Hile 

kuralı, bu filleri akreditif ilişkisinin kendine özgü yapısı ve ihtiyaçları çerçevesinde 

belgelerin sahte veya önemli derecede hileli olması ve lehtarın temel ilişkide önemli 

derecede hileli bir davranışının bulunması ile sınırlandırmıştır. Ancak bu üç husus da 

hile tanımı kapsamındadır. Sonuç olarak “hile kuralı” sui generis bir kavram olarak 

karşımıza çıkmakta ve akreditif ilişkisinde özel sonuçlar ve muafiyet bağlanmış hileli 

fiilleri kapsamaktadır. 

Tüm bunların yanı sıra önemlilik akreditifte hile kuralı bakımından, ayrıca 

değerlendirilmesi gereken bir unsurdur. Buna göre dolandırıcılık suçunda hilenin 

belli bir ağılığa ulaşması, bir başka değişle karşı tarafı aldatabilecek nitelikte olması 

özel hukuk alanında likit deliller sayesinde sağlanmaktadır. Önemlilik, hilenin karşı 

tarafı aldatabilecek derecede kuvvetli olmasını ifade ederken; likit deliller, hakimde 

hilenin varlığının önemli olduğunu ortaya koymaya hizmet etmektedir.          

Sonuç olarak bu bölümde yaptığımız inceleme neticesinde tezimizde 

akreditifte görülen hileli davranışlar ve bu davranışların yaptırımlarını düzenleyen 

prensip için, “hile kuralı” terimini kullanmayı uygun bulduk. 
                                                           
413 ANGLADE,s.277 
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BÖLÜM II 

 AKREDİTİFTE HİLE KURALI  

§ 3.AKREDİTİFTE HİLE KURALI 

I. Hile Kuralına Genel Bir Bakış 

Akreditif ilişkisinde hile, günümüzde çok sık karşılaşılan bir sorun haline 

gelmesine rağmen, durumu hukuki bir kesinlik içerisinde tanımlamak henüz 

mümkün değildir414. Akreditif ilişkisinde hile sorunu akreditifte bağımsızlık 

prensibinin istisnası niteliğindedir415. Amir bankasının akreditif işleminde hilenin 

varlığını tespit etmesine rağmen bağımsızlık prensibine dayanarak ibrazı 

karşılaması416, hile sorununun tartışmalı ve karmaşık hale gelmesine sebep 

olmuştur417. Akreditifte hile kuralının oluşturulması ve hangi hileli fiil veya 

işlemlerin hile kuralı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin tespiti önem arz 

etmektedir418. Böylelikle uygulamada ki hukuk boşluğunu doldurulabilecek, hileli 

işlemler kontrol edilerek kamu güvenliği sağlanabilecek, ve akreditifin ticari 

güvenilirliği korunacaktır. 

A. Hukuk Boşluğunun Engellenmesi 

Akreditifin temel ilkelerinden biri olan bağımsızlık prensibine doktrindeki birçok 

yazar gibi bizde tezimizin birinci bölümünde değinmiştik. Akreditifte bağımsızlık 

prensibinin bizim konumuz açısından önemi büyüktür. Çünkü hile kuralının 

oluşmasında bağımsızlık prensibinin önemli bir rolü vardır. Bankanın bağımsızlık 

prensibinin bir sonucu olarak taraflar arasında kurulan sözleşmeden bağımsız sadece 

malı temsil eden belgeleri dış görünüşleri itibariyle, akreditif şartlarına uygun olarak 

düzenlenip düzenlenmediğini, makul derecede özen göstererek incelemelerinin419 

500 sayılı broşürün 13. maddesinde yeterli görülüştür. Satıcıların bu şartlar altında 

                                                           
414 COSTA, Ligia Maura; Le Crédit Documentaire (Etude Comparative ),1998, Paris, s.105-106 
415 LOMBARDINI, Carlo; Droit et Pratique du Crédit Documentaire, 2. édition, Munich, 2000, s.114; 
416 ROWE, Michael; Letters Of Credit, 2nd Edition, 1997, London, s.252 
417 COSTA, s. 107 
418 ROWE, s.253 
419 BOZKURT, s.78; ÖZEL,s.20; 
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akreditif şartlarına uygun belgeler düzenleyip, alıcıya ayıplı420, sözleşmeye konu 

olmayan veya ekonomik değeri bulunmayan mallar göndermeleri ile hileli fiillerde 

bulunmaları mümkündür421. Hileli fiiller uygulamada karşılaştığımız üzere sadece 

bununla sınırlı değildir. Bunun yanı sıra gerek amir gerekse lehtarın temel ilişkiden 

doğan borçların ifası aşamasında hileli fiil ve işlemlerde bulundukları sıkça 

görülmektedir422. Tüm bunlara rağmen hukukumuzda halen duruma bir önlem 

alınmamıştır. Akreditif işleminde hilenin önlenmesinin hukuken mümkün 

olamayacağı düşünülse bile, yarattığı olumsuz etkilerin azaltılmasında hukuki 

çözümlerin yetersizliği göze çarpmaktadır. Bu bakımdan hile kuralını oluşmasına 

neden olacak fiil ve işlemlerin belirlenmesi ve hukuki yaptırımların oluşturulması 

gerekmektedir.     

B. Hileli İşlemlerin Kontrolünün Kamusal Yararları 

Hileli işlemlerin önlenememesi akreditif işleminin güvenilirliğini etkilediği kadar 

kamusal düzene de zarar vermektedir. Ticari akreditif işlemlerinin özellikle 

uluslararası ticari bir ödeme aracı olarak kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda 

satıcı veya alıcıların hileli işlemler sonucunda uğradıkları zararların ticari 

geleceklerinin devamını ve devamlılığını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir423. 

Bununla birlikte oluşan mevcut zararların ülke ekonomisine olan etkileri de gözden 

kaçırılmamalıdır424.  

                                                           
420 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
421 TEOMAN,s. 180 “Müvekkillerinin 4.12.1996 tarihli bir faksı ile satıcı ve ihracatçı konumundaki 
Western Australian'a kaliteden hiçbir ödün vermeyeceğini açıkça bildirmiş olmasına karşın, değişik 
tarihlerde İstanbul'a gönderilen malların tümü ile bozuk ve çürük çıktığını, halen "Tuzla Deri Serbest 
Bölgesi "nde bulunan bu ham deriler kısa süre içinde hiç kullanılamaz hale geleceğinden bunların ya 
geri alınmalarının ya da Borçlar Kanunu m. 201 uyarınca elden çıkarılmalarının zorunlu 
olduğunu……..  ”; GOTTRAU, Nicolas; Le Crédit Documentaire et La Fraude, 1999, Geneve s.117; 
422 BOZKURT, s.106 “Lehtarın malları göndermiş olmasına rağmen, akreditif belgelerini süresinde 
ibraz etmekte gecikmiş olması durumunda akreditif süresinin uzatılması yolu ile bedelin tahsiline 
imkan tanınmamış ise bedelin akreditif ile talep edilmesi imkanı kalmayacaktır. Bu halde temel ilişki 
sebebi ile alıcı bedeli ifa borçlusu olmaya devam edecektir.Alıcı malları şartsız kabul etmiş olmasına 
rağmen görevli banka belgeleri akreditif şartlarına uygun olmadığı için reddetmiş ise, alıcı ödemede 
bulunmak zorundadır Zira alıcı bu durumda akreditif şartlarına uyulmamış olduğuna ilişkin reddetme 
hakkından vazgeçmiş olmaktadır.” ;temel ilişkiye ilgili karar ekle SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
423 SARNA, s.5-7;  
424 GAO, s. 31. Dnynamics Corp of America v. Citizens &  Souther National Bank (1973) davasında 
Yargıç Edenfield’ın da belirttiği üzere” akreditifin ödeme aracı olarak  kullanılmasının 
özendirilmesinde kamu yararı olduğu kadar hileli işlemlerin kullanılmasında tarafların cesaretinin 
kırılmasında  da aynı oranda kamu yararı bulunmaktadır.  
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C. Akreditifin Ticari Güvenilirliğinin Korunması 

Hileli işlemler aynı zamanda akreditifin kullanımına da büyük bir zarar 

vermektedir. Oysaki akreditif uluslararası ticarette “güvensizliği” azaltmada 

kullanılan bir ödeme yöntemi olarak kullanılırken425, uygulamada sıkça karşılaşılan 

tarafların hileli fiilleri sonucunda akreditif işlemleri güvenilirliğini kaybetmiştir. 

Günümüzde her ticari işlemin sağlıklı bir işleyiş içerisinde olması tarafların 

iyiniyetine bağlıdır426. Akreditif ilişkisinde de amir ve lehtar bakımından durum 

böyledir. Ancak lehtarın sahte veya gerçeği yansıtmayan belgelerin ibrazı ile amir ve 

amir bankasını aldatması o kadar çok sık karşımıza çıkmaktadır ki akreditif 

ilişkisinde sistemin sağlıklı işlediğini söylemek güçtür427. Öncelikle akreditifin 

işleyişinde bulunan mevcut hukuki boşluklar ve sistemsel eksiklikler giderilmeli 

ardından taraflarından iyiniyet beklenmelidir. 

II. Hile Kuralının Tarihi Gelişimi 

A. Gelişim Süreci 

1. Hile Kuralının Ortaya Çıkışı 

Akreditif hukukunda hilenin ne zaman bir sorun haline geldiği tam olarak 

bilinmemekle birlikte “hile” kavramının kredi işlemlerinin olağan düzenini altüst 

ettiği ilk olay 1765 yılında karşımıza çıkmaktadır428. Pillans v. Van Mierop429 

davasında White isimli İrlandalı tacir, Hollandalı davacı tacirler Pillans ve Rose’un 

bir miktar parasını kullanmak ister. Pillans ve Rose poliçenin keşide edilmesi 

karşılığında White’tan Londra’da bir evin teminat olarak gösterilmesini isterler. 

White’a teminat veren Mierop ve Hopkins sonuç olarak davacılar ve White’ın 

anlaşmalarına teminat vermiştir. Daha sonra White’ın borcunu ödememesi üzerine 

davacılar Mierop ve Hopkins’ten alacağının ödenmesini talep ederler. Ancak 

davacılar gerekli tutarı tahsil edemezler. Yargılama sırasında temeldeki işlemin hileli 

olduğunu ve bu gerekçeyle de davacılara karşı olan borçlarının geçerli olmadığını 

                                                           
425 MANN, Roland G.; “The Role of Letters of Credit in Payment Transactions”, Michigan Law 
Review, Vol.98, p.2515 
426 COSTA, s.114 
427 ROWE, s.252; 
428 SOMUNCUOĞLU,Akreditif,s.5 
429 GAO, s. 33-36 
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ileri süren davalıların bu savunası temyiz hâkimi tarafından dikkate alınmasına 

rağmen Lord Mansfield tarafından ilk derece yargılaması sırasında işlemin ticari bir 

işlem olması sebebiyle geçerli görülmemiştir. Temyiz hâkimi Lord Mansfield’ın bu 

kararı üzerine davalıların verdikleri teminatın geçerliliği “teminatın verildiği ticari 

ilişkide hile olmaması” şartına bağlamıştır. Yargılamanın ilerleyen aşamalarında  

davalılar, “davacı ve White’ın” bildiği “gizli bir hileli  işlemin varlığını” öne 

sürmüşlerdir. Buna rağmen davalıların bu iddiasını reddeden Lord Mansfield 

“işlemlerde hile olması durumunda, gizli anlaşma veya gerçeğe uygun olmayan 

işlemlerin varlığı konumunda teminat ilişkisinin feshedileceğini ancak olayda bu 

veya benzer fiillerin bulunmadığını” belirtmişlerdir. Davanın ileriki aşamalarında 

White, borcunu davacılara ödeyeceğini beyan etmiş ve davalılar bu hususu 

onaylamışlardır. Pillans davası akreditifin yeni yeni meydana geldiği dönemlerde 

bundan yaklaşık 250 yıl önce karara bağlanmıştır. Davada hile kuralına temel teşkil 

edecek bir hileli fiil ortaya çıkarılamamış olmasına karşın, hile kuralı bakımından 

temel ilişkide meydana gelen hileli işlem ve fiillerin, 1765 yılında Pillans v. Van 

Mierop davasında,  hileli işlemin vesikalı kredilerde yasaklandığını ve hileli fiillerin 

vesikalı kredinin normal işleyişini bozduğunu görmekteyiz430. 

2. Yirminci Yüzyılın Başlarında Hile Kuralı 

20. yüzyılın başlarında akreditif ve hile ilişkisini konu alan ilk dava 1919 yılında 

Amerika Birleşik Devletleri’nde karşılaştığımız Higgins v. Steinharderter431 

davasıdır.  Higgins davasında akreditif, 7. Eylül 1918 tarihinde yollanan cevizlerin 

bedelinin ifasında ödeme aracı olarak kullanılmıştır. Davacı olan alıcılar, akreditif 

sözleşmesinde kararlaştırılan tutarın ödenmesi için, amir bankası olarak 

Monroe&Co’yu belirlemelerin yanı sıra, cevizlerin, Kasım 1918 tarihinden önce 

yollanmasını kararlaştırmışlardır. Davacılar, yargılama esnasında, satıcının 30 Ocak 

1918 olarak düzenlediği konişmentonun tarih bakımından gerçeği yansıtmadığını 

ileri sürmüş ve bu durumun ayrıca amir bankası tarafından fark edilmesine rağmen 

hileli konişmentoyla birlikte ibraz edilen poliçenin kabul edildiği ve ödendiğini 
                                                           
430 DAREN, R. Brinkman; “Letters of Credit: The Magic Wand For Minimizing International Credit 
Risks?”,Business Credit, Nov/Dec97, Vol. 99 Issue 10, p4-46 “makalede temel ilişkide meydana 
gelen hileli fillerin hile kuralı kapsamında değerlendirileceğini belirtmiştir. Aksi görüş için 
SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
431 GAO, s. 34-39 
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belirtmiştir. Bu iddialar karşısında Yargıç Finch, davacılar lehine bir ihtiyati tedbir432 

kararı vermiştir. Söz konusu olayda 7 Kasım olarak belirlenen cevizlerin yollanma 

tarihinin ihlal edilmesi üzerine mahkeme, ödemenin yetkisiz olduğunu ve kredinin 

kullanılmamış olduğu hükmüne karar vermiştir.  

Higgins davası akreditiflerin modern şeklini aldığı Birinci Dünya Savaşını 

takiben karara bağlanmıştır. Bu davada konişmentonun hileli olarak düzenlenmesinin 

sonucunda davacılar savunmalarını, hakim ise gerekçeli kararını “hileli işlemin 

varlığına” dayandırmıştır. Davada hakim hile kuralından bahsetmeksizin 

konişmentonun gerçeği yansıtmadığına dayanarak “unauthorised” “yetkisiz ödeme” 

olarak adlandırdığı bu kararında amir bankasının “iyiniyetli üçüncü kişilerin 

haklarını korumak maksadıyla yaptığı ödemeyi” yerinde bulmamıştır. Buda 

günümüzde hile kuralının önemli tartışmalarından olan “iyiniyetli üçüncü kişilerin 

haklarının korunması” konusunu gündeme getirmektedir.  

Hile kuralının gelişmesiyle alakalı olan diğer bir dava ise 1922 yılında  

İngiltere’de gerçekleşmiş bulunan Societe Metallurgique v. British Bank For Foreign 

Trade433 davasıdır. Davacılar ile pik demiri sattıkları alıcı Mr.Ford arasında 

ödemenin akreditif ile yapılması kararlaştırılmıştır. İlk yapılan transfer de bedeli 

sorunsuz bir şekilde tahsil eden satıcılar, daha sonra alıcının “pik demirinin anlaşılan 

niteliklere sahip olmadığı gerekçesiyle ödemenin yapılmayacağı” ihtarıyla 

karşılaşmıştır. Zararlarının tazmini amacıyla alıcı ve amir bankaya dava açan satıcılar 

davayı kazanırken, hakim olayda hilenin varlığını araştırıp, mallarda ulaşılan deliller 

                                                           
432Türk Hukukunda akreditif ilişkisinde meydana gelen hileyi önlemeye yönelik olarak sıklıkla 
kullanılan ihtiyati tedbir kararları sıklıkla göze çarpmaktadır. YARGITAY HUKUK GENEL 
KURULU E. 1995/11-870 K. 1995/1053 T. 29.11.1995 “Tarafların karşılıklı iddia ve 
savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere 
ve ÖZELlikle mahkemece, taraflar arasında düzenlenen sözleşmedeki tahkim şartı uyarınca davanın 
hakemde görülmesi icab ettiği gerekçesiyle HUMK.nun 519. maddesi hükmü uyarınca mahkemenin 
görevsizliğine ve dava dilekçesinin reddine ilişkin verilen karar, mahiyeti itibariyle davayı esastan 
halletmeyip usul yönünden ve belli prosedür gerçekleştirilerek hakem mahkemesinde davanın 
devamına imkan sağlayan niteliktedir. Bu itibarla belirtilen koşullar tamamlanıncaya kadar 
mahkemece daha önce alınmış bulunan ihtiyati tedbir kararının devamına karar verilmiş olmasında 
usule aykırı bir husus bulunmamaktadır. 0 halde usul ve yasaya uygun bulunmayan direnme kararı 
onanmalıdır.” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
433 GAO, s.35 
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sonucunda herhangi bir ayıbın olmamamsı sebebiyle ödemenin yapılmamasının 

haksız olduğu sonucuna varmıştır434. 

Higgins davasının aksine, Societe Metallurgique davasında dikkat çeken husus 

ise tarafların herhangi bir hile iddiası olmamasına ve evrakların gerçeğe uygun 

olmadığına ilişkin bir savunmalarının bulunmamasına karşın hakimin akreditifin 

ödenmesi aşamasında akreditifin temelinde yer alan işlemlerde hilenin tespit edilmesi 

durumunda müdahale edilmesi gerektiğini belirtmesidir435. 

1920 senedinde hileli işlemin varlığı durumunda akreditifin ödenmesini 

engelleyeceğini gösteren Old Colony Trust Co. v. Lawyers Title& Trust Co.436 

davasında davacılar büyük miktarda şekerin satışını yapmışlar ve karşılığında 

akreditifli ödeme yöntemini alıcılar ile birlikte kabul etmişlerdir437. Poliçeye 

eklenecek olan evrakların net boşaltma ağırlığına göre düzenlenmesini, 30 Kasım 

1920 den önce düzenlenmesini, poliçeye eşlik edecek evrakların depo makbuzu438 

veya ciro edilebilir teslim emrinin439 olmasını talep etmişlerdir. Net boşaltama 

ağırlığı ancak malın gümrüğe indirilmesi ile tespit edilebilir ve alıcının borcunun 

tespitine yardımcı olurken, depo makbuzunu, memurunun gerçek miktarı dışında 

düzenlemesi mümkün değildir. Davada davalılar, bu poliçeye eşlik eden belgelerin 

akreditifle uyumlu olmadığı gerekçesine dayanarak ödemeyi reddetmiştir. 

Davacılarda, bu durumdan doğan zararlarının tazmini amacıyla açtıkları davanın 

temyiz aşamasında “ davalıların poliçeye eşlik eden üç kopyadan ibaret olan, 

faturada yer alan ifadelerin akreditif ile uyumlu olmadığını gerekçe göstererek, 

belgelerin şeklen düzgün olsalar bile gerçekte hileli ve hukuka aykırı olmaları 

durumunda akreditif ile uyumlu olamayacağı” savunmasının gerçeği yansıtmadığını 

belirtmiştir440. 

Higgins ve Old Colony davalarının her ikisinde de hileli evraklar düzenlenmiş ve 

mahkeme her ikisinde de ödemenin durdurulmasına izin vermiştir. Aralarındaki en 
                                                           
434 KENFACK, Hugues; Droit du Commerce International, 2nd Edition, 2006 s, 137  
435 KENFACK, s. 137 
436 GAO, s. 36-43 
437 COSTA, s.111 
438 “Warehouse receipt” ifadesiyle uluslararası düzenlemelerde yer almıştır. 
439 “Negotiable delivery orders” ifadesiyle uluslararası düzenlemelerde yer almıştır. 
440 KENFACK, s. 137 
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büyük fark ise mahkemelerin kararlarını farklı gerekçeler dayandırmasındadır. 

Higgins davasında konişmentonun hileli olmasına dayanarak ödemeyi yetkisiz441 

kılan mahkeme, Old Colony davasında ise hileli evrakların akreditifte tamamlayıcı 

nitelikte olamayacağını ortaya koymuştur. Söz konusu davalarda Amerikan Yargısı 

hile kuralından söz etmemiştir. 

 Diğer bir davada Maurice O’Meara Co. v. National Park Bank442  davası da 

sözleşmeye konu olan kağıtların sözleşmede belirlenen niteliklere sahip olmadığı 

iddiasının sonucunda alıcılar tarafından ödeme reddedilmiştir443. Temyiz aşamasında 

amir bankasının savunmalarını reddeden mahkeme, bağımsızlık prensibine 

dayanarak ödemenin yapılmamasının yerinde olmadığını, bankanın şeklen düzgün 

belgelerin ibrazı durumunda ödemeyi yapmakla yükümlü olduğunu ifade etmiştir. 

Karara muhalif kalan temyiz hakimi Cardozo ise günümüzde bağımsızlık prensibinin 

katı bir şekilde uygulanmasının doğuracağı çeşitli sıkıntılara dikkat çekmiştir. 

Burada Maurice davasının daha sofistike ve hile sorunun çok açık bir şekilde 

tartışıldığı bir dava olması sebebiyle, taşıdığı önem akreditif hukuku bakımından 

dikkat çekicidir. Davada Cardozo’nun ödemenin yalnızca evrakların gerçeği 

yansıtmaması durumunda yapılmayacağına ilişkin muhalif fikri ve iyiniyetli üçüncü 

kişilerin durumuna ilişkin yorumlar444, poliçeyi haksız yere elinde bulunduran 

hamilin durumuna ilişkin konuların ilk kez tartışıldığı bu dava akreditif hukuku için 

büyük önem arz etmektedir. Sonuç olarak davada 1920 senesinde bizim bu gün 

sorduğumuz “bankanın hangi hileli fiil ve işlemlerin varlığı halinde ödemeyi 

yapmamasından sorumlu olmayacağı” sorusu ilk kez sorulmuştur. 

                                                           
441 “Unauthorised” ifadesiyle uluslararası düzenlemelerde yer almıştır. 
442 LOWENFELD, s. 124-127; HOOLEY, p. 279 
443 ÖZEL,s.17 “New York Yüksek Mahkemesi de verdiği bir kararda belgelerin akreditif şartlarına 
uygun olması halinde, kalitesinin daha düşük olmasının bankalarca dikkate alınamayacağına karar 
vermiştir. Olayda davalı banka belgelerce temsil edilen malın (kağıdın) kalitesinin kontrol edileceğini, 
yapılan muayene sonucu akreditifte belirtilen kalitede çıkması sonucu ödeme yapılacağını belirtmiştir. 
Mahkemeye göre, akreditif ilişkisi belgelerin ibrazından başka, satım akdi gibi herhangi başka faktörle 
ilgili değildir. Banka akreditifte belirtilen belgelerin ibrazı halinde ödeme yapmakla yükümlüdür. Eğer 
kağıt sevk edildiği zaman ağırlık,çeşit veya kalite yönünden uygun değilse alıcı, satıcıdan zararın 
tazminini isteyecektir. ” 
444 DANIEL, E. Murray; SUBTITUTES FOR LETTERS OF CREDIT SALES: A SELLER'S LOT IS 
NOT A HAPPY ONE” Commercial Law Journal, Fall96, Vol. 101 Issue 3, p50; 
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B. The Catalyst- The Sztejn Case445 

Sztejn davası akreditif hukukunun temel taşlarından birisidir446. UCC’nin 

düzenlenmesinde, Amerikan Yargılaması’nda akreditife ilişkin birçok olayda 

kullanılan bu olayın akreditif hukuku bakımından önemini de dikkate alarak burada 

yer vermeyi uygun gördük. 

Sztejn, Hintli Transea Traders Ltd. şirketinden fırça yapımında kullanılan kalın, 

sert hayvan kıllarının satın alımını içeren bir sözleşme yapmış ve taraflar ödemenin 

akreditif ile yapılmasını kararlaştırmışlardır. Bunun üzerine Schroder’e akreditif 

açılması emrini veren Sztejn geminin bordasındaki 50 kasa malın ödenmesi amacıyla 

Transea lehine açılan akreditifle birlikte gerekli belgeler düzenlenmiş ve muhabir 

banka olarak tespit edilen Chartered Bankasına akreditif ve gerekli belgeler ibrazında 

ödenmek suretiyle gönderilmişti447r. Kendisine talep ettiği malların dışında maddi 

değeri olmayan 50 kasa çöp gönderildiğini öğrenir öğrenmez, aldatıldığını anlayan 

davacı Sztejn, poliçenin geçersiz olduğu iddiası ve ödemenin durdurulması talebiyle 

açtığı davada ödemenin durdurulması hususunda öncelikle ihtiyati tedbir talep 

etmiştir448. Ödemenin yapılmasından önce kendi lehine ihtiyati tedbir kararı alarak 

belgelerin ibrazı karşılığında ödemenin yapılmasını engelleme çalışmıştır449.  

Mahkeme bu durumunun, malın kalitesizliğinden doğan ve alıcı ile satıcının 

kendi arasında halletmesi gereken bir uyuşmazlıktan farklı olduğuna karar 

vermiştir450. Olayda satıcının hileli bir hareketi olması sebebiyle poliçe ve belgeler 

ibraz edilmeden önce, satıcının hilesi bankaya bildirildiği takdirde, akreditifin 

bağımsız olduğu prensibi dürüst olmayan satıcıları korumak için 

kullanılamayacağına karar verilmiştir451. Fakat banka satıcının hilesini öğrenmeden 

önce ödemede bulunmuşsa ve bunu yaparken kendisinden beklenen makul ihtimamı 
                                                           
445 LOWENFELD, s. 133-135;  
446 ÖZEL,s.17 “Bankaların kendilerine sunulan belgelerle işlem yapmaları prensibi, bir ödeme aracı 
olan akreditifin işlevini tam olarak sağlayabilmesi açısından önemlidir. Eğer banka ödemeyi 
yapmadan önce kendisine sunulan belgelerle yetinmez ve alıcı ile satıcı arasındaki malın kalitesinden 
doğan uyuşmazlıklara iştirak ederse, bu durum ticari muamelelere bir müdahale teşkil eder. Alıcı ve 
satıcı bankaların böyle bir inceleme yapmalarını isterlerse bunu akreditif şartlarında belirtmelidirler”;  
447 ROWE, s.252; 
448 ROWE, s.252; 
449 ROWE, s.252; 
450 ROWE, s.252; 
451 KENFACK, s. 137 
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göstermemişse bu durum hileye rağmen korunur452. 

III. Hile Kuralı’nın Yer Aldığı Hukuk Sistemleri 

A. Amerikan Düzenlemelerinde Hile Kuralı   

UCC 5-114(2)453 maddesinde ilk olarak düzenlenmiş olan hile kuralı454 daha 

sonradan yapılan değişiklikler sonucunda 5-109455 maddesinde kendisine yer 

bulmuştur. Amerikan Birleşik Ticaret Kanunu UCC’nin akreditifleri düzenleyen 5. 

bölümünde yer bulan hile kuralının önemi burada açıkça ortaya çıkmaktadır456. 

   5-114(2) maddesinde hile kuralının, belgelerin sahte veya temeldeki işlemin 

hileli olması durumunda uygulanabileceği belirtilmiştir. Bu durumlarda mahkemeye 

amir bankasının ödemeyi yapmasını durdurma yetkisi tanındığı gibi, amir bankaya da 
                                                           
452 ÖZEL,s.19 
453 http://www.law.cornell.edu/ucc/5/5-114.html (2) Unless otherwise agreed when documents 
appear on their face to comply with the terms of a credit but a required document does not in fact 
conform to the warranties made on negotiation or transfer of a document of title (Section 7-507) or of 
a certificated security (Section 8-306) or is forged or fraudulent or there is fraud in the transaction: 
(a) the issuer must honor the draft or demand for payment if honor is demanded by a negotiating bank 
or other holder of the draft or demand which has taken the draft or demand under the credit and 
under circumstances which would make it a holder in due course (Section 3-302) and in an 
appropriate case would make it a person to whom a document of title has been duly negotiated 
(Section 7-502) or a bona fide purchaser of a certificated security (Section 8-302); and (b) in all other 
cases as against its customer, an issuer acting in good faith may honor the draft or demand for 
payment despite notification from the customer of fraud, forgery or other defect not apparent on the 
face of the documents but a court of appropriate jurisdiction may enjoin such honor.  
454 KILGUS, s.29, HOTCHKISS, s.173  
455 http://www.law.cornell.edu/ucc/5/article5.htm#s5-109 (a)  If a presentation is made that appears 
on its face strictly to comply with the terms and conditions of the letter of credit, but a required 
document is forged or materially fraudulent, or honor of the presentation would facilitate a material 
fraud by the beneficiary on the issuer or applicant:(1) the issuer shall honor the presentation, if honor 
is demanded by (i) a nominated person who has given value in good faith and without notice of 
forgery or material fraud, (ii) a confirmer who has honored its confirmation in good faith, (iii) a 
holder in due course of a draft drawn under the letter of credit which was taken after acceptance by 
the issuer or nominated person, or (iv) an assignee of the issuer's or nominated person's deferred 
obligation that was taken for value and without notice of forgery or material fraud after the obligation 
was incurred by the issuer or nominated person; and(2) the issuer, acting in good faith, may honor or 
dishonor the presentation in any other case.(b)  If an applicant claims that a required document is 
forged or materially fraudulent or that honor of the presentation would facilitate a material fraud by 
the beneficiary on the issuer or applicant, a court of competent jurisdiction may temporarily or 
permanently enjoin the issuer from honoring a presentation or grant similar relief against the issuer 
or other persons only if the court finds that:(1) the relief is not prohibited under the law applicable to 
an accepted draft or deferred obligation incurred by the issuer;(2) a beneficiary, issuer, or nominated 
person who may be adversely affected is adequately protected against loss that it may suffer because 
the relief is granted;(3) all of the conditions to entitle a person to the relief under the law of this State 
have been met; and (4) on the basis of the information submitted to the court, the applicant is more 
likely than not to succeed under its claim of forgery or material fraud and the person demanding 
honor does not qualify for protection under subsection (a)(1). 
456 MILLER, Fred H.: Sales and Leases of Goods in a Nutshell, 4th. Edition, 2003, St. Paul, s.133 
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hile varlığının tespiti halinde hile kuralını uygulama hakkı tanınmıştır457. Bu 

düzenlemelerin zaman içinde bazı hususlarda yetersiz kaldığı görülmüştür. 

Bunlardan ilki hile standardının458 tespitinde ortaya çıkmıştır459. Farklı davalarda 

farklı hile tanımları yapılması uygulamada sorunlar doğurmuştur460. Bunun yanı sıra 

hile kuralının uygulanması belgelerin sahte veya temeldeki işlemin hileli olmasına 

bağlandığından hilenin bulunduğu aşamanın tespitinin önemi sorun yaratmıştır461. 

Ayrıca hile kuralından muaf üç taraf düzenlenmiştir462.  

 5-114(2) düzenlemesi 1995 yılında tamamen değiştirilmiştir463. 5-109 

maddesi halen yürürlükte olan UCC’nin hile kuralına ilişkin olan ve “hile kuralı” 

başlığını taşıyan maddesidir. Hile kuralına 1995 yılında uygulamada karşılaşılan 

eksiklikler gözetilerek bazı yenilikler getirilmiştir. Bunlardan ilki a ve b bentlerinde 

düzenlendiği üzere hile kuralının varlığının sonuçları amir bankanın ödemeyi 

reddetmesi ve amirin ödemenin durdurulması için mahkemenin müdahale yetkisi 

olarak ikiye ayrılmıştır. Bunun yanı sıra hilenin tanımlanması bakımından bir yenilik 

getirilmiş ve hile ile kastedilenin “önemli (material)” bir hile olması aranmıştır464. 

Önceki düzenlemede sadece temeldeki işlemin hileli olması aranır iken artık hilenin 

aynı zamanda önemli olması gerekmektedir465. Ayrıca hile kuralından muaf olan 

taraflar yeni düzenleme kapsamı altında düzenlenmiştir ki bunlar: iyiniyetli teyit 

bankası, iyiniyetli ve hileyi tespit etmeden ödemeyi yapan görevli banka, poliçenin 

iyiniyetli hamili ve vadeli borcu iyiniyetle devralan kişileridir466. Son olarak da b 

bendinde mahkemenin ödemenin durdurulmasına müdahale edebileceği dört hal 

düzenlenmiştir.  

                                                           
457 ROWE, s. 253; HOTCHKISS, Carolyn; International Law For Business,   1994, McGraw-Hill, 
s.173 
458 GAO, s. 90 
459 HOTCHKISS,s.175 
460 GAO, s. 90 
461 SARNA, s. 2-32 
462 GAO, s. 144 
463 HOTCHKISS, s.173 
464 McGUINNESS, s.545, N.10.33 
465 DELLAS, W. Lee; Letters Of Credit: What Does Revised Article 5 Have To Offer To Issuers, 
Applicants, And Beneficiaries, Commercial Law Journal, Fall96, Vol. 101 Issue 3, p.40 
466 GAO, s.46-47  
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B. ICC Düzenlemesinde Hile Kuralı 

1. UCP 500 

ICC’nin hile ve hile kuralına karşı sessiz kaldığını bilmekteyiz467. Bunun temel 

sebebi olarak vesikalı krediler hakkındaki 500 sayılı yeknesak kuralların vesikalı 

kredilerde amir, lehtar ve muhabir banka arasındaki sözleşmesel ilişkileri düzenleyen 

kurallar bütünü olmasından kaynaklanmaktadır468. Sözleşmede yer alan tarafların hak 

ve borçlarından bahsedilmediği gibi, ulusal hukuklara etkisinden de 

bahsedilmemektedir. UCP 500 düzenlemesi hukuki düzenlemeler içermekten çok 

banka işlemlerinin işlevsel düzenlemelerine daha çok yer vermiştir469. Bununla 

birlikte akreditif ilişkisinde yaşanabilecek sorunlar göz ardı edilmiş ve ICC 

tarafından 500 sayılı yeknesak teamüllerde hile kuralı bilinçli olarak 

düzenlenmeyerek tarafların iç hukukuna bırakılmıştır470. Bu husus doktrinde 

yazarlarca çok eleştirilmiştir. Dolan’471 a göre “ICC'nin olaya bu pasif yaklaşımı ve 

sorunlu hile kuralını düzenlemekten kaçınması, hile kuralına ilişkin farklı 

çözümlemelerin çıkmasına yol açacağı ve bu durumunda uluslararası ticarette 

güvenilirliği zedeleyecek bir husus olduğuna” dikkat çekmiştir. Barnes ise472 “ İyi 

bir Ticaret Hukuku’nun ticarete hizmet etmesi, ticaretin güvenliğini ve güvenilirliğini 

sağlaması gerektiğini” belirtmiştir. UCP düzenlemeleri bakımından bunun 

söylemenin mümkün olmadığına dikkat çeken Barnes, hile sorunun UCP’nin 1993 

yılında yayınlanmasından öncede var olduğunu ve bu durumun UCP’yi 

                                                           
467 ERDEMKOL,GÖRÜŞLER,s.122 “.......sahtekarlıkla ilgili hususlar ve sonuçları UCP 
kapsamında ele alınmamıştır. Sahtekarlık iddialarını araştırdığı beyanı bir amir banka açısından 
ödemeyi reddetme nedeni yapılamaz. İddia gerçeğin kanıtı değildir. Bir mahkeme kararı ile 
engellenmediği sürece sahtekarlık iddiası tartışması amir bankanın uygun vesaiki işleme almaktan ve 
ödeme vadesinde ödeme yapmaktan kaçmasını haklı görmez..........”şeklinde ICC görüş bildirmiştir. 
SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
468 Del BUSTO, GUIDE,s.24; 
469 STEVE, Bills; “New Rules on Letters of Credit?” ,  American Banker, 10/29/2002, Vol. 167 Issue 
207, p.3; 
470 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 113,  “Eserin Türkiye’ye ilişkin bölümünde şu görüşlere yer 
verilmiştir: “akreditiflere ilişkin düzenlemelerin yer almadığı hukuklardan biriside Türk Hukukudur. 
Türk Hukuk prensipleri İsviçre Hukukundaki prensiplere benzerlik göstermektedir. Borçlar 
Kanununun 349. maddesi gereğince Anglo-Sakson düzenlemeleri ve UCP düzenlemelerinin aksine 
akreditifler Türk Hukukunda “bir kredi” aracı olarak görülmemiştir.” Ancak uygulamada sıklıkla 
amirin lehtara yapacağı ödeme tutarını amir bankasından sağladığı kredi ile karşıladığı görülmektedir. 
471 DOLAN, J.F; Commentary on Legislative Developments in Letters of Credit Law, 1992, p.63 
472 BARNES, J.G.; Internationalisation of Revised UCC Article 5, 1995, Newyork, p.215 
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hazırlayanlarca da bilindiğinin ancak hiçbir şekilde dikkate alınmaması sonucunda 

bugün için akreditif işlemlerinde güvenilirliğin kaybolduğunu belirtmiştir. Farklı 

yerel düzenlemelerin sonucunda akreditif hukukunda hileli işlemler hakkında farklı 

kararlar verildiğinden bahseden Barnes bu farklı kararlara ulaşılmasının güç 

olduğunu ve kararlarda yer alabilecek olası yanlışlıklarında eleştirilemeyecek 

olmasının da ayrıca akreditif ilişkisine zarar verdiğini söylemiştir.  Task Force 

Report473’ da ise “hakimlerin özellikle akreditifin karmaşık işleyişi hakkında yeterli 

donanıma sahip olamayabileceğinden bahsedilerek, yeknesak hukuki çözümlerin 

oluşturulmasının uluslararası ticari hukuk güvenliğinin sağlanması bakımından 

gerekli olduğu” görülmüştür.  

2. UCP 600 

Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan UCP 600 yapılan tüm bu 

eleştirilere rağmen hile kuralına karşı sessiz kalmayı sürdürmüştür. Elbette ICC 

bankacılık komisyonun bu hususa ilişkin haklı gerekçeleri vardır. Bunların ilki “UCP 

400-500-600” sayılı düzenlemelerin uygulamaya ilişkin uyumu sağlamaya yönelik 

çalışmalar oluşudur. UCP 600 düzenlemeleri, bir uluslararası anlaşma değildir. 

Dolayısıyla da hukukumuzda UCP 600 düzenlemeleri kanunlar hiyerarşisin de yer 

almamakta ve ülkelerin iç hukukları bakımından bir uygulanma zorunluluğu 

doğmamaktadır474. UCP 600 düzenlemeleri adeta INCOTERMS’ler gibi dış ticarette 

ortak bir uygulama, ortak bir ticaret anlayışı yaratmak üzere oluşturulmuş 

düzenlemeler olarak görülmelidir. 

UCP 600 sayılı kurallar 400 ve 500 sayılı kurallarda olduğu akreditifin 

uygulanmasında bankalar bakımından büyük bir önem arz etmektedir. ICC 

bankacılık komisyonu tarafından hazırlanan kurallar başta banka temsilcileri olmak 

üzere değerli akademisyenlerden oluşmaktadır. Komisyon başkanlığını Gary Collyer 

yapmaktadır ve 600 sayılı hazırlayan komisyonunda başkanıdır. Komisyona 

Türkiye’den Haluk Erdemkol katılmakta olup 600 sayılı kuralların hazırlanmasında 

da kendisinin ve ICC Türkiye Bankacılık Komisyonu temsilcilerinin önemli katkıları 

olmuştur. 
                                                           
473 GAO, s.57; 
474 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 113 
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 Daha öncede belirttiğimiz üzere, dış ticarette taraflar olan, alıcı ve satıcı 

arasındaki en büyük sorun karşı tarafa güvenebilmektedir. Özelikle dış ticarette 

yaşanan bu güven bunalımını bertaraf etmek amacıyla kullandığımız akreditiflerde 

güven sağlama rolünü bankalar üstlenmiştir475. Bu rol bankalara birçok sorumluluğu 

beraberinde getirmiştir. Bankalara yüklenen bazı ağır sorumlulukların yerinde 

olmadığı açıktır. Ancak halen akreditifli ödeme yöntemi dahi taraflara tam bir 

güvence sağlayamamıştır.  UCP 600 talimatlarının en büyük getirisi bankalar 

bakımındandır. Çünkü uygulamada bankacılık sektörünün akreditif ilişkilerinde 

gerek belgelerin uygunluğu gerek vadenin tespiti ve gerekse de akreditif ilişkisinin 

işleyişinde tarafların sorumlulukların tespiti bakımından yol göstericidir. Bankaların 

akreditife ilişkin 600 sayılı kurallara uygun olmayan belgelere rezerv koyması476 ve 

bu rezervler sebebiyle ibrazı karşılamaması gerek lehtar gerekse de akreditif amiri 

bakımından katlanılmaz bir durum meydana gelecektir477. 600 sayılı kurallar 

akreditif ilişkisinde sözleşmenin hazırlanması, belgelerin hazırlanması, akreditif 

ilişkisinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti, kısacası akreditif işleyişin tüm 

dünyadaki tacirler ve bankalar arasında yeknesak kuralların oluşturulması 

çalışmasıdır. Bu amacına da ulaşmıştır. Ancak bu kuralların iç hukukumuza etkisi 

söz konusu olmamakla birlikte478 ancak ve ancak akreditif sözleşmelerinde tarafların 

600 sayılı kuralların uygulanmasına atıf yapmaları durumunda uygulama alanı 

bulacaktır479.  

ICC bankacılık komisyonun, akreditife ilişkin kuralları iç hukuka bırakması 

kabul edilebilir bir durum değildir. Akreditife ilişkisine ait, akreditifin hukuki 

yapısını ortaya koyan bir uluslararası hukuki düzenlemenin yapılarak farklı yargı 

kararlarının ortaya çıkmasının engellemesi gerekmektedir480. Burada Birleşmiş 

Milletlerin Ticaret Hukuku’na ilişkin UNCITRAL düzenlemelerinin önemi büyüktür. 

Bu uluslararası yeknesaklaşmanın yanı sıra ICC’nin akreditife ilişkin düzenlemelerin 

iç hukuk kuralları içerisinde değerlendirilmesi, bu düzenlemelerin uluslararası 
                                                           
475 MANN, p.2515 
476 LOMBARDINI, s.146-147 
477 BRUCE S. Nathan ; “Letters of Credit:When The Issuing Bank Must Pay Despite Nonconforming 
Document”, Business Credit,July-August 2001, p.22;  
478 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 113 
479BOZKURT,s.13; SOMUNCUOĞLU,Akreditif, s. 66 “ ICC düzenlemelerinin sözleşme nitelikli 
kurallar olarak görmektedir.” 
480 SIMPSON, Gerry: The Nature of International Law, 2001, Burlington, s.141 
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mevzuatlar ile çelişmemesi şartıyla da mümkün olabilir. Amerika Birleşik Devletleri, 

Çin gibi ülkeler dış ticaretin önemli aktörleridir. Özellikle Amerikan Hukuku’nda 

karşımıza UCC düzenlemelerinin akreditiflere ilişkin birer iç hukuk kuralı olarak 

düzenlenmiş olması481 da ICC’nin “akreditife ilişkin düzenlemelerin ülkelerin iç 

hukukuna bırakılması” görüşü ile de örtüşmektedir.  

Akreditif ilişkisinin işleyişi ICC kurallarınca belirlenmektedir. Burada akla 

gelebilecek bir husus hangi konuların iç hukuk kuralları kapsamında 

düzenlenebileceğidir. Örneğin belgelerin incelenme süresinin UCP 600’ün 14.b. 

maddesinde yer alan “ibraz gününü izleyen azami beş banka iş günü” 

düzenlemesinin  aksine ülkelerin iç hukukunda 3 güne indirilmesi mümkün müdür? 

Elbette 157 üyesi bulunan Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kuruluş maçları dahilinde 

dünyada ticarete ilişkin yeknesak kural ve teamüllerin oluşmasını sağlamak amacıyla 

çalışmalar yapmaktadır. DTO kapsamında faaliyet gösteren ICC kurallarına aykırı iç 

hukuk düzenlemelerinin yapılması DTO yaptırımları ile karşılaşılmasına sebep 

olabilecektir.  

ICC 600 kuralları dışında kalan ve iç hukuka bırakılan düzenlemelerin 

başında hile kuralı yer almaktadır482. Bunun yanı sıra akreditifte görevli bankaların 

sorumluluklarının belirlenmesi483 ve mahkemelerin ihtiyati tedbir kararı almasına 

sebep olacak hallerin düzenlenmesi iç hukuk kurallarına bırakılmıştır484. Aslında asıl 

ihtiyaç duyulan konu da akreditif ilişkisinde bu başlıklarda yeknesak kuralların 

oluşturulması noktasındadır. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri’nde açılan bir 

akreditifte, Türkiye’de bir teyit bankası görevlendirilmiş olduğunda, akreditif 

bankası ile teyit bakası arasındaki ilişkinin hukuki niteliği ve teyit bankasının 

sorumluluğunun her iki ülke hukukları arasında farklılıklar göstermesi günümüzde 

ciddi sorunlar doğurmaktadır. Örneğin akreditife konu olan belgelerin önemli 

derecede hileli olduğunu ancak teyit bankasının yaptığı iyiniyetli inceleme 

sonucunda, akreditif şartlarına herhangi bir aykırılık tespit edemediği ve bu sebeple 

de ibrazı karşıladığı durumlarda, UCC 5.109 hükmü uyarınca akreditif bankasının, 

                                                           
481 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 120-132 
482 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
483 BOZKURT,s.126 
484 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 34 
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iyiniyetli olarak ibrazı karşılayan teyit bankasını ramburse etmesi gerekirken, 

hukukumuzda amir ve teyit bankaları arasında vekâlet ilişkisinin kurulduğunu485 ve 

bu sebeple de teyit bankasının zararından sorumlu olduğunu belirten bir Yargıtay 

kararının varlığı486 akreditifin işleyişinde global farklılıkların oluşmasına sebep 

olmaktadır.        

3. Akdi Teminatlar İçin Yeknesak Kurallar(URCG)  

UCP’nin aksine URCG hile konusuna ve içeriğine yer vermiştir. Akdi 

teminatlar için yeknesak kurallar adıyla düzenlenmiş olan 325 numaralı broşürün487 

9. maddesi “talebin dayanağı olarak ibraz edilmesi gereken belgeler” başlığını 

taşımaktadır488.  

“Teminatta talebin dayanağı olarak ibraz edilen belgeler belirtilmemiş veya 

sadece yararlananın talepte bulunduğuna dair bir beyanıyla yetinileceği 

belirtilmişse, yaralanan şunları ibraz etmek zorundadır: 

a.İhale teminatı halinde, amir teklifinin kabul edildiği ve onun ya sözleşmeyi 

imzalamaktan kaçındığı veya ihale şartlarında öngörüldüğü üzere gereği gibi ifa 

teminatı tevdi etmediği hususunda yararlananın bir beyanıyla, amire hitaben yapılan 

ve onun teminat olarak ödenen parayı kısmen veya tamamen yararlanandan geri 

almaya yönelen her türlü taleplerine ilişkin anlaşmazlıkların ihale şartlarında 

öngörülen mahkeme veya tahkim merci tarafından veya böyle bir şart belirtilmemiş 

veya bunun dışında bir anlaşma yapılmamış ise amirin seçimine bağlı olarak, 

Milletlerarası Ticaret Odasının Tahkim Divanı Hakkındaki Tüzük’e veya UNCITRAL 

                                                           
485 BOZKURT,s.106; SOMUNCUOĞLU,Akreditif,s. 54; TEOMAN, s.182 
486 YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 1997/7126 K. 1997/9916 T. 21.11.1997 
“.........Akreditifin teyid edilmesi halinde, muhabir banka bu teyid nedeniyle akreditif alacaklısının ( 
satıcının ) borçlusu durumuna girer. Bir başka deyişle teyidli akreditifle, usulüne uygun olan belgeler 
karşılığı ödeme yapmayı, teyid bankası da ayrıca taahhüt etmekte ve bu suretle taahhüt altına 
girmektedir. Teyid bankasının lehdara karşı yükümlülüğü mücerret bir borç ikrarı niteliğinde olup, 
davacı satıcının öncelikle teyid bankasına başvurması zorunlu olup alacağın teyid bankasından tahsil 
edilememesi halinde alıcı ( davalıya ) başvurabilir....” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
487 ICC, Akdi Teminatlar İçin Yeknesak Kurallar(URCG), No 325, Ağustos 1978,s.18  
488McGUINNESS, s.775 
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tahkim kurallarına uygun olarak çözümlenmesi489 hususunda yine yararlananın 

mutabakatını teyit eden bir beyan; 

b. Gereği gibi ifa veya geri ödeme teminatı halinde, ya talebin haklılığını 

gösteren bir mahkeme veya hakem kararı ya da amirin talebe ve tutarına ilişkin 

yazılı muvaffakatı.” 

Tam anlamıyla, bu maddede yer alan hile halleri akreditifte tartıştığımız hile 

hallerinden değildir. Bununla birlikte, her iki düzenlemede de amaç hileyi 

önlemektir. Ancak ne yazıktır ki Akdi Teminatlar İçin Yeknesak Kurallar çok az 

sayıdaki kullanıcı tarafından kabul edilmiştir.   

4. Talep Garantileri Hakkında Yeknesak Kurallar 

(URDG) 

Akdi teminatlardan elde edilen deneyimlerin sonucunda, talep garantilerini 

düzenleyenler490, hile konusunda UCP dekine benze bir düzenlemede bulunmuşlar, 

dolayısıyla da bu konuda sessiz kalıp sorunun çözümünü yargıya bırakmışlardır.  

Kuralların oluşturulması aşamasında, bankalar, ödemenin yapılabilmesi için 

zor araştırmalar yapmalarına veya zor kararlar almalarına sebep olmayacak kolay bir 

sistemin getirilmesini talep ettiler. Lehtarlar ile,basit bir talep karşılığında veya 

belgelerin muğlak itirazlar görme riskinin olmadığı bir düzenlemeyi talep ettiler. 

Amirler ise haksız ödemelerin yapılmasını engelleyecek bazı güvenlik önlemlerinin 

alınmasını talep ettiler. Tüm bunlara rağmen, lehtarın haksız taleplerini önlemek 

yerine URDG’nin 20. maddesinde lehtarın ödeme hakkına bazı sınırlamalar 

getirilmiştir491. Düzenleme  

“a.Garantiden yapılacak herhangi bir ödeme talebi yazılı olmalıdır ve 

(garantide belirtilmiş olan diğer vesaike ilave olarak) yazılı bir beyanat beraberinde, 

(beyan ödeme talebinin içinde olabilir veya ayrı bir vesika veya talep beraberindeki 

vesaik içinde refere edilmiş olarak bulunmalıdır, ayrıca: 

                                                           
489 KENFACK, s.41; MESTRE/PANCRAZI; s.1024 vd. 
490 ICC, Talep Garantilerine İlişkin Bir Örnek Kurallar ve ICC Görüşleri, No.458, Ankara, s.16  
491 KILGUS,s.56 
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i. Amir esas kontratlardaki yükümlülüğünü (yükümlülüklerini) 

veya, geçici teminat mektubu konu olduğunda, ihale şartlarını 

ihlal etmiştir; ve 

ii. Amirin ihlal ettiği hususlar,  

belirtilmelidir. 

b.Kontrgarantiden yapılacak herhangi bir talep yazılı bir beyan ile yapılmalı, 

garanti  

şartlarına veya bu maddeye göre, garantörün bir ödeme talebi aldığı belirtilmelidir. 

c.Garantinin şartlarından özellikle hariç tutulmadığı taktirde bu maddenin 

(a) fıkrası uygulanacaktır. Kontrgarantinin şartlarından özellikle hariç tutulmadığı 

takdir de bu maddenin (b) fıkrası uygulanacaktır.”            

Bu düzenlemeler, lehtarın bazı borçları olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

düzenleme URCG’nin 9. maddesi ile niteliği itibariyle, hilenin önlenmesi amacıyla 

talep garantilerinde yeni bir düzen getirmesi bakımında bir benzerlik göstermektedir. 

Ancak bizim konumuz kapsamında ki hile kuralından farklıdır. Talep garantileri 

hakkındaki yeknesak kuralların kullanıcılar tarafından kabul görmemesi sebebiyle, 

düzenleme etkili olamamıştır.        

5. Uluslararası Teminat Akreditifi (Standby) 

Uygulamaları (ISP98492) 

Uluslararası teminat akreditifi493 uygulamaları, UCP düzenlemeleri ile benzer 

bir yaklaşımı ortaya koymuştur494. ISP 98’in 4.16495 ve 4.17496 maddelerindeki 

                                                           
492 ICC, Uluslararası Teminat Akreditifi (Standby) Uygulamaları, No.590, Ankara 1998, s.53-54 
493 BOZKURT,s.40 
494 IRA, p.44; BRUCE S., p.36 
495 ISP98 in ödeme talebi başlıklı maddesi 
“a. Bir ödeme talebinin lehtarın beyanından veya istenen diğer bir belgeden ayrı olması gerekmez. 
b.Ayrı bir talep istendiği taktirde bu talep aşağıdakileri içermelidir. 
 i.lehtar tarafından standby2ı açana veya görevli kişiye yöneltilen bir ödeme 
talebi; 
 ii.talebin ne zaman düzenlendiğini belirten bir tarih; 
 iii.talep edilen meblağ ve  
 iv.lehtarın imzası 
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düzenlemeler ışığında teminat akreditifinde ödemenin talep edilmesi durumunda 

teminat akreditifinin şartlarında aksi düzenlenmedikçe, lehtarın ödemenin yapılması 

yönündeki bir ifadesinin, belgenin düzenlendiği tarihin ve lehtarın imzasının yer 

aldığı bir belgenin varlığı yeterli olacaktır497. Bu düzenleme URDG den önceki 

döneme benzeyen ve lehtarın temeldeki taahhüde ilişkin bir ihlal olduğunu ve ihlalin 

türünü belirtmesini gerektiren bir düzenlemedir498. Dolayısı ile hile kuralına ISP98 

düzenlemelerinde de rastlayamamakla birlikte Gao499, ISP98 de hile kuralının ihmal 

edilmesini, hilenin farklı ülkelerde farklı şekillerde ortaya çıktığı ve kazuistik bir 

düzenleme anlayışının Amerika gibi ülkelerde karışıklığa yol açacağı, gerekçesiyle 

yerinde bulmuştur500.    

C. UNCITRAL Düzenlemelerinde Hile Kuralı 

ICC düzenlemelerinin aksine UNCITRAL konvansiyonunda hile kuralına yer 

verilmiştir. Hileyi tanımlayan ve hileli işlemleri teminat kredilerinde önlemeye 

çalışan düzenlemede dikkatimizi üç madde çekmektedir.  

15. maddede ödemeyi talep eden akreditif lehtarının başvurması gereken başlıca 

halleri düzenlemektedir501. Konvansiyonun 15(3) maddesinde ise “Lehtarın, ödeme 

                                                                                                                                                                     
c.Bir talep, bir poliçe veya diğer bir talimat, emir veya ödeme isteği biçiminde olabilir. Standby bir 
poliçenin ibrazı istendiği taktir de standby’da belirtilmediği sürece söz konusu poliçenin ciro edilebilir 
biçimde olması gerekmez.” Şeklindedir.     
496 ISP98’in Taahhüt Konusu İşin Yerine Getirilmediğine İlişkin Beyan veya Diğer Talep Olayı 
başlıklı maddesinde 
“Standby taahhüt konusu işin yerine getirilmediğine ilişkin bir beyan, sertifika, diğer bir beyan biçimi 
veya talebin dayandırılacağı diğer bir olayı şart koştuğu ve içerik belirtmediği taktirde aşağıdakilerin 
yer aldığı bir belge uygun sayılır:   
 a.Standby’ın içeriğinde tanımlanan talep olayının gerçekleşmiş olması 
nedeniyle ödemenin  yapılması gerektiği yolunda bir ifade; 
 b. ne zaman düzenlendiğini belirten bir tarih; ve c. lehtarın imzası.” Şeklinde 
düzenlenmiştir. 
497 ANGLADE, s.273 
498 ANGLADE,s.275 
499 GAO, s.60 
500 BYRNE, James E.; “New Rules For Standby Letters Of Credıt”: ,  Business Credit, May98, Vol. 
100 Issue 5, p.3 
501 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/guarantees/guarantees.pdf (1) Any demand for 
payment under the undertaking shall be made in a form referred to in paragraph (2) of article 7 and 
in conformity with the terms and conditions of the undertaking (2) Unless otherwise stipulated in the 
undertaking, the demand and any certification or other document required by the undertaking shall be 
presented, within the time that a demand for payment may be made, to the guarantor/issuer at the 
place where the undertaking was issued. (3) The beneficiary, when demanding payment, is deemed to 
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talebinin kötüniyetle yapılmadığını ve 19/1 maddesinin a,b ve c maddelerinde 

belirtilmiş olan hususların hiç birinin gerçekleşmediğini, ödemeyi talep ettiğinde, 

ortaya koyması” gerekmektedir. Başka bir deyişle 19/1 maddesindeki davranışların 

gerçekleşmesi akreditife konu olan ödemenin yapılmasına engel olacaktır.  

Konvansiyonun 19. maddesinde502 ise “ödeme yükümlülüğünün istisnası” 

başlığını taşımakta ve hemen ardından da akreditif amirinin, lehtarın ödeme talebi 

karşısında, ödemeyi reddedebileceği durumları sıralamaktadır503. 19/1 maddesinin 

a,b,c bentlerinde sayılan hallerin varlığı açıkça görülür ise iyiniyetli akreditif 

bankasının lehtara karşı ödemeyi durdurma yetkisi bulunmaktadır. Buna göre “a. 

Herhangi bir belge gerçeği yansıtmaz504 veya tahrif edilmiş ise”; “b. İleri sürülen 

talep ve destekleyici belgelerde bulunan iddialara dayanılarak ödeme vadesi 

gelmemiş ise; veya c. Taahhüdün amaç ve şekil bakımından değerlendirilmesi 

sonucunda talebin makul bulunmaması” halleri akreditif bankasının ödemede 

bulunmaması için yeterli görülmüş davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

                                                                                                                                                                     
certify that the demand is not in bad faith and that none of the elements referred to in subparagraphs 
(a), (b) and (c) of paragraph (1) of article 19 are present. 
502 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/guarantees/guarantees.pdf (1) If it is manifest 
and clear that:(a) Any document is not genuine or has been falsified;(b) No payment is due on the 
basis asserted in the demand and the supporting documents; or (c) Judging by the type and purpose of 
the undertaking, the demand has no conceivable basis, the guarantor/issuer, acting in good faith, has 
a right, as against the beneficiary, to withhold payment. (2) For the purposes of subparagraph (c) of 
paragraph (1) of this article, the following are types of situations in which a demand has no 
conceivable basis: (a) The contingency or risk against which the undertaking was designed to secure 
the beneficiary has undoubtedly not materialized; (b) The underlying obligation of the 
principal/applicant has been declared invalid by a court or arbitral tribunal, unless the undertaking 
indicates that such contingency falls within the risk to be covered by the undertaking; 
(c) The underlying obligation has undoubtedly been fulfilled to the satisfaction of the beneficiary; (d) 
Fulfilment of the underlying obligation has clearly been prevented by wilful misconduct of the 
beneficiary; (e) In the case of a demand under a counter-guarantee, the beneficiary of the counter-
guarantee has made payment in bad faith as guarantor/issuer of the undertaking to which the 
counterguarantee relates. (3) In the circumstances set out in subparagraphs (a), (b) and (c) of 
paragraph (1) of this article, theprincipal/applicant is entitled to provisional court measures in 
accordance with article 20. 
503 KILGUS,s.62 
504 Sahteliğe ilişkin verilmiş bir Yargıtay kararında YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 
1997/2546 K. 1997/4896 T. 23.6.1997 “.......Davacının ibraz ettiği 19.2.1990 tarihli ( ibraname ) 
başlıklı belgenin incelenmesinden davalının verdiği feragatnamenin tamamen geçersiz olup, iptal 
edildiğinin anlaşıldığı, davalının da ibranameye karşı herhangi bir beyanda bulunmadığı ve bu 
belgelerin sahteliği nedeniyle açılan kamu davasında da davacı akrabası olan Haider E Nejafi'nin 
beraat ettiği, bu durumda akredetif bedellerinin davacıya ait olduğuna dair 16.2.1990 tarih ( saat 
18.30 )da imzalanan protokolün da geçerli bulunduğu ve miktar konusunda bir uyuşmazlık 
bulunmadığı cihetle, davanın kabulüne karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamıştır......” şeklinde 
içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
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Konvansiyonun 19/2 maddesi ise “makul görülmeyen halleri” sıralamıştır. Bu göre:  

“a.Lehtarı korumaya yönelik olarak şarta bağlı veya riske karşı düzenlenmiş 

taahhüt şüphesiz gerçekleşmez;  

b.Şartın taahhüt tarafından kapsama alınan risk çerçevesinde kaldığı 

belirlenmedikçe, akreditif amirinin yükümlülüğü tahkim heyeti505 veya mahkeme 

tarafından temeldeki taahhüt geçersiz sayılır;  

c.Temeldeki yükümlülük lehtarın şüphesiz tatmini sağlıyor;  

d.Temeldeki taahhüdün ifası lehtarın açık ve kasti hareketi ile önlenmekteyse;  

e. Kontrgaranti altında ödemenin talep edilmesi durumunda, karşı garantinin 

lehtarı ödemeyi karşı garantinin ilişkili olduğu taahhüdün keşidecisi olarak kötü 

niyetli olarak yapması” halleri makul sebep teşkil etmeyen haller olarak 

sıralanmıştır.     

Konvansiyonun 19.maddesi sadece akreditif bankası bakımından değil aynı 

zamanda akreditif amiri bakımından da hileli lehtara karşı bazı haklar tanımıştır. 

Buna göre, 19/3 maddesinde “ bu maddenin, birinci fıkrasının a,b, ve c bentlerinde 

belirtilmiş durumlarda, akreditif amirine, 20. maddede506 düzenlenen hususi 

mahkeme tedbirlerine başvurabilme hakkı sağlanmıştır”.  

                                                           
505 KENFACK, s.41-51 buarada da görüleceği üzere uluslararası ticari uyuşmazlıklara ilişkin birçok 
hususuta tahkim tarfalara önerilen bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
MESTRE/PANCRAZI; s.1024 vd. 
506http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/guarantees/guarantees.pdf (1) Where, on an 
application by the principal/applicant or the instructing party, it is shown that there is a high 
probability that, with regard to a demand made, or expected to be made, by the beneficiary, one of the 
circumstances referred to in subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph (1) of article 19 is present, 
the court, on the basis of immediately available strong evidence, may: (a) Issue a provisional order to 
the effect that the beneficiary does not receive payment, including an order that the guarantor/issuer 
hold the amount of the undertaking, or (b) Issue a provisional order to the effect that the proceeds of 
the undertaking paid to the beneficiary are blocked, taking into account whether in the absence of 
such an order the principal/ applicant would be likely to suffer serious harm.(2) The court, when 
issuing a provisional order referred to in paragraph (1) of this article, may require the person 
applying therefor to furnish such form of security as the court deems appropriate.(3) The court may 
not issue a provisional order of the kind referred to in paragraph (1) of this article based on any 
objection to payment other than those referred to in subparagraphs (a), (b) and (c) ofparagraph (1) of 
article 19, or use of the undertaking for a criminal purpose. 
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Konvansiyonun hususi mahkeme tedbirleri başlığını taşıyan 20/1. maddesinde ise 

19/1 maddesinin a, b, c maddelerinde sayılmış hallerin lehtar tarafından ihlal 

edilmesi durumunda mahkemenin, lehtara, ödeme yapılmaması veya yapılmış olan 

ödeme bloke edilmesi konusunda bir tedbir kararı alması öngörülmüştür. Maddenin 

ikinci fıkrasında mahkemenin aldığı bu tedbir kararı ile akreditif amirini korumaya 

yönelik 20/1 deki tedbirlerden birini uygun görebilir denmektedir. Maddesin son 

fıkrasında ise “ mahkemenin bu tedbirleri sadece 19.1 maddesinde belirtilmiş 

hallerden birinin varlığı durumunda uygulanabileceğini bunun dışındaki durumların 

mahkemenin inceleme kapsamı dışında olduğu” düzenlenmiştir. 

Konvansiyonunun hile kuralına ilişkin tüm bu düzenlemelerinin oldukça 

kapsamlı olduğu düşüncesindeyiz. Hile kuramına ilişkin unsurların büyük bir 

çoğunluğunu düzenlemenin kapsamında olduğu rahatlıkla görülmektedir. UCC 

düzenlemesinde olduğu gibi UNCITRAL konvansiyonunda 

• Hangi davranışların hileli sayılacağı belirtilmiştir. Bu davranışların 

mevcudiyeti halinde ise akreditif bankasına ödemenin yapılmaması, 

ödemenin durdurulması; akreditif amirine ise mahkemeye başvuru hakkı 

tanınmıştır. 

• Hangi tür hukuka aykırılıkların hile kuralını oluşturacağı düzenlenmiştir. 

• Gerek belgelerdeki hile ve sahteciliğin, gerekse de temel ilişkide meydana 

gelen hileli davranışların hile kuralı kapsamında olduğu belirtilmiştir507. 

• Hile kuralının uygulanması bakımından, mahkemelere yol gösterici 

düzenlemelere yer verilmiştir. 

Konvansiyonda, UCC düzenlemelerinin aksine, değinilmemiş bazı hususlar 

dikkat çekmektedir. Bunlar akreditifte hileden muaf olan taraflar ve iyiniyetli üçüncü 

kişilerin korunması hususundadır. Ancak konvansiyon düzenlemesi bu eksikleri 

dışında hile kuralını tatmin edici bir şekilde ortaya koymuştur. 

Konvansiyonda yer alan bu olumlu gelişmeler karşında gözümüze çarpan birkaç 

eksikliği de burada belirtmeden geçemeyeceğiz. Bu hususların ilki konvansiyonda 

                                                           
507 Aksi görüş için SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 



 113

hileli işlemler karşısında iyiniyetli üçüncü kişilerin korunmasını sağlamayacak 

düzenlemelere yer verilmemiş olmasıdır508.Bunun yanı sıra 1(2) maddesinde509 

belirtildiği üzere “hile kuralına ilişkin bu düzenlemeler teminat akreditifleri ve 

bağımsız kredileri düzenlerken ticari akreditifleri tarafların tercihine” bırakmıştır510. 

Burada konvansiyonun tüm belgeli kredileri kapsaması durumunda etkisinin daha 

güçlü olacağı düşüncesindeyiz. 

Konvansiyon düzenlemelerinin hile kuralı bakımından önemi büyüktür. 

Uluslararası düzeyde hile kuralının detaylarıyla bahsedildiği ilk düzenleme 

UNCITRAL konvansiyonudur511. Bunun yanı sıra konvansiyon ICC 

düzenlemelerinin aksine, akreditif hukukuna ilişkin çeşitli düzenlemeler içermekte 

olup, konvansiyonu kabul edip imzalayan ülkeler bakımından da bir hukuk kuralı 

haline gelmiştir. Son olarak konvansiyonu ilk kabul eden ülkelerde akreditifin 

gelişimi küçümsenemeyecek düzeye gelmiştir512 ve yürürlüğe girmesinden 

konvansiyona taraf ülkelere kullanımı hızlanmış ve Amerika Birleşik Devletlerinde 

olduğu kadar büyük bir önem kazanmıştır513. 

IV. Değerlendirme 

Hile kuralı akreditif hukukun önemli bir parçası olup, akreditif düzenlemelerinde 

yaşanan boşluğu doldurmak amacıyla ortaya çıkmıştır514. Hile kuralının amacı 

satıcılardan akreditif işlemi kapsamındaki kötüniyetli fiillerini ve alıcı/amir 

bankasının kandırılmasını engellemektir  

Hile kuralı, akreditif hukukuna aykırı istisnai düzenlemeler içermektedir. 

Akreditifin temel prensiplerinden olan “bağımsızlık ilkesi515” ile de çatışma 

halindedir. Buna bağlı olarak hile kuralı amacına bağlı kalınarak, dikkatli 

                                                           
508 COSTA, s.115 
509 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/guarantees/guarantees.pdf “(2) This 
Convention applies also to an international letter of credit not falling within article 2 if it expressly 
states that it is subject to this Convention.” 
510 MESTRE/PANCRAZI; s.1018-1021 
511 GAO, s.63 
512 GAO, s.63 
513 GAMBLE, Richarh H.; “Beyond Letters of Credit”; Business Credit, December 2001; p.22 
514 KENFACK, s. 137 
515 ÖZEL,s.16; 
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uygulanmalı ve kesin hatlarla sınırlanmalıdır516. Temel amacından sapılması halinde 

akreditifin bağımsızlığını ortadan kaldırabilir ve akreditifin ticari güvenilirliğini 

zedeleyebilir. 

 Tarihte ilk karşılaşılan olaylardan bu güne değin yapılan düzenlemelere bu 

bölümde göz attık. Bu bölümde üzerinle dikkat durulması gereken UCC, UCP ve 

UNCITRAL düzenlemeleri dikkate alındığında hile kuralı bakımından UCC ve 

UNCITRAL düzenlemelerinin akreditif hukukunda hile kuralı bakımından yol 

gösterici olabileceği yönündedir.     

Sonuç olarak akreditifte hile kuralı 500 ve 600 sayılı broşürlerde yer 

almamıştır. Hile UCP düzenlemeleri dışında bırakılmıştır. ICC bankacılık komisyonu 

tarafından düzenlenen bu broşürlerin hukuki birer düzenleme olmaktan çok 

akreditifin uygulanması ve bankalar aracılığı ile tüm dünyada yeknesaklığın 

sağlanması gibi çok önemli bir görevi yerine getirdiği göz ardı edilemez. 

Özellikle UCP düzenlemeleri ile sıkı bir ilişki içerisinde bulunan 

UNCITRAL düzenlemeleri517 ile birlikte hile kuralına ilişkin benzer kurallar içeren 

UCC düzenlemeleri hile kuralı kapsamındaki hile halleri bakımından önem arz 

etmektedir518. Buna göre UCC belgelerin sahte veya önemli derecede hileli olmasını 

ararken519 UNCITRAL düzenlemeleri belgelerin gerçeği yansıtmamasını veya tahrif 

edilmiş olmasını aramaktadır. DOCDEX kararına konu olan bir olayda520  “özen 

göstermediğini, konişmentoda (AWB yerine konişmento sözcüğünü kullanmıştır) 

beyaz boyalı onbir düzelti bulunduğunu, bunların ikisinin elle, diğerlerinin 

daktiloyla yapıldığını, bunun sahteciliği işaret ettiğini, iştira bankasının 

taşımacıdan konişmentonun gerçekliğini yazıyla soruşturması gerektiğini, bunu 

yapmamış olmasının özensizlik işareti olduğunu, ret bildirisinin yedi iş günü içinde 

gönderilmiş olduğunu ileri sürmüştür.” Sahtecilik iddialarının yer aldığı bu olayda 
                                                           
516 HOOLEY, p. 279 
517 http://www.iccwbo.org/id420/index.html  düzenlemelerini onaylayan ICC Bankacılık komisyonu 
ayrıca UCP düzenlemelerin bazı ülkelerin iç hukukları karşısında etkisiz kaldığı gerekçesiyle 
etkisizleştiğini ancak UNCITRAL düzenlemeleri ile birlikte yeknesaklığın sağlanmasında önemli bir 
gelişmenin sağlanacağı vurgulanmıştır. 
518 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 “ yazar özellikle her ülke hukukunda hangi fiillerin hile kuralı 
kapsamına gireceğini o ülke hukuklarınca belirleneceği üzerinde durmuştur.” 
519 LOMBARDINI, s.128 
520 ERDEMKOL, DOCDEX, s.106 
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DOCDEX kararı “amir bankanın, belgelerin gerçekliğinin iştira bankasınca 

soruşturulması gerektiğini iddia eden ifadeleri yersizdir. Söz konusu AWB, UCP 27. 

Maddeye uygun olup bir iştira bankasından belgeyi kabul etmeden önce belgenin 

geçerliliğini araştırması beklenemez ve bir amir bankanın da bunu istemeye hakkı 

yoktur. Ayrıca bankalar bu konuda UCP 15. Maddenin koruması altındadır521. Amir 

Bankanın sahtecilikle ilgili bir kanıtı varsa bunu bir mahkeme kararına bağlatarak 

akreditif altındaki ödemeyi durdurması gerekirdi. Belirtilen nedenlerden dolayı 

iştira bankasının UCP 13 ve 15. Maddeler çerçevesindeki görevlerini yerine 

getirdiği ve AWB'nin 27. Maddeye uygun olduğu görüşündeyiz. Amir Bankanın 

rezerv gerekçesi geçerli bir rezerv/uyumsuzluk olmayıp ilgili bildiri yedi iş günü 

içinde gönderilmediğinden 14. Maddeye aykırılık söz konusudur522. Karar oy 

birliğiyle alınmıştır.523 ” yönündedir. Olayda açıkça görüldüğü üzere UCP, hile 

kuralının aksine belgenin geçerliliğinin araştırılmasını yanlış bulmuştur. Oysaki 

olayı hile kuralı hükümlerine göre incelemiş olsaydık olayda belgelerin sahte veya 

tahrif edilmiş olması, gerçeği yansıtmaması gibi sebeplerle iştira bankasında 

belgelerin geçerliliğinin incelenmesi gerekecektir524. Kaldı ki bu yönde birçok yargı 

kararında bulunduğunu bu bölümün aşında sizlerle paylaşmıştık. 

 Bunların yanı sıra lehtarın önemli derecede hileli fiilleri, ileri sürülen talep ve 

destekleyici belgelerde bulunan iddialara dayanılarak ödeme vadesi gelmemiş 

olması veya taahhüdün amaç ve şekil bakımından değerlendirilmesi sonucunda 

talebin makul olmaması halleri hile kuralı kapsamındaki haller olarak karşımıza 

çıkmaktadır525. Tezimizin devamında bu halleri gerek meydana geldikleri aşamalar 

                                                           
521 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 500 sayılı broşürün 15. maddesinin bir sonucu olarak bankalar 
akreditifte hile halleri bakımından herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. 
522 LOMBARDINI, s.148 
523 ERDEMKOL, DOCDEX, s.106, benzer bir DOCDEX kararında ise s.100 “AWB sahtedir. Sevk 
ülkesindeki teslim acentesinden temin edilen kopya belgeye göre ma11arla birlikte gönderilen 2 No.1u 
(alıcı için) orijinalde alıcı Amir gözüktüğü halde Bankanızca Bankamıza ibraz edilen 3 No.1u 
orijinalde (Original No.3 for shipper) alıcı olarak Bankamız gözükmektedir” yönündeki iddialara 
karşılık olarak “Bir belgenin sahte olduğunun iddia edilmesi ödemenin reddine neden olacak geçerli 
bir rezerv değildir. Ödemenin durdurulması sahtecilik iddiasının gerçek olduğunun mahkemece 
belirlenmesi ve bu konuda hüküm verilmesine bağlıdır. UCP 13a Fıkrasına göre bankalar sadece 
belgeleri esas alarak inceleme yaparlar. 15. Maddeye göre de belgelerin sahte/gerçek olup olmadığı 
hususunda yükümlülük ve sorumluluk üstlenmezler” şeklinde bir kararı oybirliği ile vererek yukarıda 
bahsettiğimiz UCC ve UNCITRAL düzenlemelerine aykırı bir tutum izlemiştir. Benzer bir DOCDEX 
kararı için s. 99;  
524 LOMBARDINI, s.128; GAO, s. 139 
525 ANGLADE, s.239 
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ve gerekse de taraflar bakımından inceleyeceğiz.  
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§ 4.HİLENİN YAPILDIĞI AŞAMAYA GÖRE SOMUT HİLE HALLERİ 

Akreditif işlemi bilindiği üzere çok taraflı bir işlemdir. Akreditifin bilinen en 

basit halinde üç işlem bulunmaktadır. Bunlar alıcı ile satıcı arasındaki mal veya 

hizmet satımına ilişkin işlem, akreditif amiri ve amir banka arasındaki akreditif 

sözleşmesinin kurulması işlemi ve son olarak da amir banka ve lehtar arasında 

kurulan ödeme ilişkisi olmak üzere üç tanedir. Bu durumun akreditifte hile konusuna 

ilişkin bir davanın mahkeme önüne gelmesi durumunda, hilenin tespiti ve 

belirlenmesi için mahkemenin hangi işlemleri incelemesine müsaade edildiği sorusu 

akla gelmektedir.  Konu bağımsızlık prensibinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır526. 

Akreditif ilişkisinde bankalar “temel ilişkiden” bağımsızdır, ifadesi temel ilişkide 

meydana gelen hilelerin akreditif ilişkisinin geçerliliğine etki edip etmeyeceğini 

gündeme getirmiştir527. 

I. Uyuşmazlık 

Konunun özellikle Amerikan Hukuku’nda tartışıldığını görmekteyiz. Benzer 

şekilde konu, hukukumuzda da defi ve itiraz sistemi kapsamında tartışılmıştır. 

Akreditif ilişkisinde hilenin hangi aşamada ortaya çıktığının tespiti “hile kuralının” 

uygulanabilirliği bakımından farklı sonuçlar doğuracak mıdır? Örneğin amir ile amir 

banka arasında sözleşmenin kurulması aşamasında meydana gelen bir hileli davranış 

akreditifte hile kuralının uygulanmasına ve sonuç olarak da ibrazın reddedilmesine 

yol açacak mıdır?528  

II. Konunun Tarihsel Gelişimi 

Tartışma ilk olarak, UCC’nin revizyonundan önceki dönemde UCC 5.5-114-2 

maddesindeki hile kuralının tanımından kaynaklanmaktaydı529. Maddenin ilk 

düzenlemesinde sadece gerekli evrakın hileli olması düzenlenmişti. Bu düzenleme 

                                                           
526 BEGUIN / MENJUCQ,  s. 533 
527 SCHÜTZE/ FONTANE; s.33 
528 ROWE, s.252; 
529 HOTCHKISS, s.173 
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Amerikan Hukuku’nda iki önemli tartışmayı beraberinde getirdi530. Bunların ilki 

hilenin derecelendirilmesine ve hangi fiillerin akreditifte hile kuralının 

uygulanmasını sağlayacağına yönelikti. Diğer bir tartışma ise hangi aşamada ortaya 

çıkan hileli fiillerin hile kuralının uygulanmasını sağlayacağına yönelikti. Doktrinde 

hakim olan ilk görüş, konunun geniş yorumlanması gerektiğini ve akreditif işleminin 

her aşamasında meydana gelen hilelerin bu kapsamda değerlendirilebileceğine 

yönelikti531. Diğer bir görüş ise konunun dar yorumlanması gerektiğini ve sadece 

kredi işlemi sırasında meydana gelen hileli fiillerin hile kuralı kapsamında 

değerlendirileceğini belirtmekteydi532.  

İlerleyen dönemlerde 5-114. maddede yapılan değişiklik ile de “temel ilişkide 

meydana gelen hileli fiil ve işlemlerin hile kuralının uygulanmasında”  göz önünde 

bulundurulması gerektiği yönündeydi533. Daha önce belirttiğimiz üzerede Amerikan 

Birleşik Ticaret Kanunu’nda akreditiflere ilişkin hükümlerde yapılan revizyon ile de 

hile kuralını düzenleyen 109. maddede hilenin önemli olması düzenlenmişti. Sonuç 

olarak konuyu ayrıntılı bir şekilde tartışan ve bu tartışmalar neticesinde 5-109. 

maddede temel ilişkide meydana gelen hileli fiillerinde hile kuralı kapsamında 

değerlendirileceği düzenleyen UCC534 aynı zamanda bu hilenin önemli olmasını535 

yani önemlilik ile belgelerin alıcı bakımından önemli oranda hileli olmasını veya 

ilişkiye katılanların iktisadi gelecekleri bakımından hileli davranışın dikkate değer 

bir öneme sahip olmasını aramaktaydı536.           

III. Mevcut Durum ve Değerlendirme 

A. UCC Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 

Akreditifte hile kuralı bakımından, hilenin meydana geldiği aşamanın bugün için 

pratik bir önemi kalmamıştır. Öncelikle konunun tartışıldığı UCC de hile kuralının, 

belge merkezli incelemeye bazı sınırlamalar getirmesi tartışmayı sonlandırmıştır. 

                                                           
530 MESTRE/PANCRAZI; s.1014 
531 GAO, s.103; 
532 GAO, s.101 
533 KILGUS, s.44; DAREN, p.4-46 
534 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 aksi görüşü savunarak UCP 3. maddesinin bir sonu olarak hile 
kuralı kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir. 
535 ANGLADE, s.239 
536 GOTTRAU,s.144 
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UCC düzenlemelerini ilerleyen bölümlerde ayrıntılı biçimde inceleyecek olmamız 

sebebiyle burada ayrıca ayrıntılı bir inceleme yapmaya gerek duymuyoruz537. UCC 

5.5-109 düzenlemelerinde hile kuralı, belgelerin sahte veya önemli derecede hileli 

olmasına538 veya akreditif bankasını aldatmaya yönelik olarak lehtarın önemli 

derecede hileli fiillere başvurmasına bağlanmıştır. Bu sebeple de hilenin hangi 

aşamada meydana geldiğinin bir önemi kalmamıştır. Hile kuralı belgelerin sahte539 

veya önemli derecede hileli540 olması durumunda düzenleyenin kim olduğuna 

bakılmaksızın hile kuralının uygulanmasını sağlayacaktır. Akreditifin hukuki niteliği 

ve sui generis541 bir sözleşme olması dikkate alındığında akreditif ilişkisinin sadece 

kredi anlaşmasından ibaret olmadığı, lehtar ile amir arasındaki temel ilişkiden 

bağımsız bir sözleşme olduğu kabul edilse bile, bu bağımsızlığın hile kuralı ile 

sınırlandırılması542, ile birlikte hilenin meydana geldiği aşamalar arasında herhangi 

bir ayrıma gidilmesi çok anlamsızdır543. Çünkü hangi aşamada olursa olsun, 
                                                           
537 UCC düzenlemleri Akreditifte Hilenin Görünüş Biçimleri ve Akreditifte Hile Kuralından Muafiyet 
başlıkları altında I-A başlıkları altında ayrıntılı incelenmiştir.  
538 LOMBARDINI, s.128 
539 Belgelerin sahteliğine ilişkin açılan bir davada konu YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 
1997/2546 K. 1997/4896 T. 23.6.1997 “......kararında şu şekilde incelenmiştir: “Davacı vekili, 
müvekkilinin davalı şirketle ticari ilişkiye girişilip Irak'a yapılan ihracatla ilgili olarak davalı şirketle 
borç para verdiğini ve davalı şirketin piyasadan mal almasını sağladığını, davalının aldığı borç 
paraya karşılık akreditif bedelleri Türkiye'ye geldiğinde, davacıya ait olacağı yolunda söz verdiğini ve 
muhtelif yönetim kurulu kararları ile toplam ( 77.439 )dolar tutarındaki akreditif bedellerini temlik 
ettiğini, bir yazı ile de bankaya bildirileceği kararlaştırıldığı halde, bankalara götürülüp 
verilmediğini ileri sürerek ( 77.439 ) doların davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı vekili 
cevabında, Irak'ta olan akreditif bedellerinin bir an önce şirkete getirtilmesi için davacının yardımcı 
olacağı cihetle sözkonusu temliklerin yapıldığını, ancak davacı sözünü yerine getirmediği için 
temliklerden feragat ederek şirkete iade ettiğini, şirket yönetim kurulunun 16.2.1990 tarihli feragata 
dayanarak temlikleri iptal ettiği, dilekçede değinilen protokolün sahte olup, ceza davası açıldığını 
beyanla, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, Beyoğlu 7.Asliye Ceza ve Şişli 4.Asliye Ceza 
mahkemesi dosyaları, yönetim kurulu kararları ve toplanan delillere göre, davalı her ne kadar 
16.2.1990 tarihli feragatname gereğince, davacının herhangi bir alacağı olmadığını savunmuş ise de, 
davacının ibraz ettiği 19.2.1990 tarihli ( ibraname ) başlıklı belgenin incelenmesinden davalının 
verdiği feragatnamenin tamamen geçersiz olup, iptal edildiğinin anlaşıldığı, davalının da ibranameye 
karşı herhangi bir beyanda bulunmadığı ve bu belgelerin sahteliği nedeniyle açılan kamu davasında 
da davacı akrabası olan Haider E Nejafi'nin beraat ettiği, bu durumda akredetif bedellerinin davacıya 
ait olduğuna dair 16.2.1990 tarih ( saat 18.30 )da imzalanan protokolün da geçerli bulunduğu ve 
miktar konusunda bir uyuşmazlık bulunmadığı cihetle, davanın kabulüne, 77.439 ABD dolarının 
davalıdan tahsiline karar verilmiştir.” UCC düzenlemelerinde de görüleceği üzere belgelerin 
sahteliği akreditifin işleyişi bakımından önem arz etmektedir.” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr);  
540ANGLADE,s.276, ticari akreditiflere benzer şekilde teminat akreditiflerinde de hilenin önemli 
olması gerektiği üzerinde durulmuştur. 
541 BOZKURT, s.28 “ Nevi şahsına Münhasır Sözleşme, Sui generis Sözleşme olarakta doktrinde 
adlandırılmıştır.  BERTRAMS, s.68; AYDOS, s.42; ZEVKLİLER, Borçlar Hukuku Özel Borç 
İlişkileri, 7. bası, Ankara 2002, s.38 
542 Aksi görüş için SCHÜTZE/ FONTANE; s.33 
543 KILGUS, s.35; DAREN, p4-46 
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meydana gelen hile veya sahtecilik akreditif ilişkinsin kurulma amacı olan “güven 

sağlamaya” aykırı düşecektir. Temel ilişkide meydana gelen bu fiiller hile kuralının 

kapsamında değerlendirilecektir544.  Sonuç olarak bu sebeplerle UCC düzenlemeleri 

akreditif ilişkisinin amacına yönelik bir hile kuralı tahsis etmiştir. 

B. UCP Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi  

UCP düzenlemeleri bakımından ise “hile kuralının düzenlenmemiş olması” 

sonucunda böyle bir tartışma hiçbir zaman yapılmamıştır. UCP 500 ve 600 sayılı 

düzenlemeleri akreditifte belge merkezli katı bir işleyişi öngörmektedir. Buna ilişkin 

olarak 500 sayılı broşürde yer alan 3 ilke dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki 500 

sayılı broşürün 3. maddesinde yer alan akreditif ilişkisinin temel ilişkiden bağımsız 

olduğunu ortaya koyan bağımsızlık prensibidir545. Buna göre 3. maddede   

“Akreditifler doğaları itibariyle, dayandırılabilecekleri satış sözleşmelerinden veya 

diğer sözleşmelerden ayrı işlemlerdir ve Akreditifte her ne şekilde olursa olsun bu 

sözleşmelere değinilmiş olsa dahi bu sözleşmeler bankaları ilgilendirmez ve 

bağlamazlar.” İfadesine yer verilmiş iken 600 sayılı broşürün 4. maddesinde 

bağımsızlık ilkesi “Doğası itibariyle bir akreditif, dayandırılabileceği satış 

sözleşmesinden veya diğer bir sözleşmeden ayrı bir işlemdir. Akreditifte her ne 

şekilde olursa olsun bir sözleşmeye değinilmiş olsa bile bankalar böyle bir 

sözleşmeyle ilgilenmezler ve onunla bağlı değillerdir” şeklinde düzenlenmiştir. 

Sonuç olarak bağımsızlık prensibinin sonucu olarak bankalar, amir ile lehtar arasında 

kurulan temel ilişkiden doğan sorunlarla ilgilenmeyeceklerdir546.  

Bunun yanı sıra UCP düzenlemelerinde yer almış olan ikinci ilke belge merkezli 

işleyişi ortaya koyan 500 sayılı broşürün 4. maddesidir. 4. madde düzenlemesi 

“Akreditif işlemlerinde tüm ilgili taraflar belgelerin ilgili olabileceği mal, hizmet 

                                                           
544 GOTTRAU, s. 144 
545 ÖZEL, s.16; SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
546 TEOMAN, s.184; “Akreditif işleminin asıl özelliğini, ona temel teşkil eden ilişkilerden hukuki 
anlamda bağımsızlığı/soyutluğu (ABK. mad. 3) ve tarafların vesaikin ilgili olabileceği mal, hizmet 
ve/veya diğer yapılan işleri değil vesaiki göz önünde bulundurarak bunlar üzerinde işlem yapmaları 
(ABK. mad. 4 ) ilkeleri oluşturur. Ancak, her şekli ilkede olduğu gibi soyutluk ilkesinin de katı bir 
şekilde uygulanması, hakkaniyete aykırı bir takım sonuçlar doğurabilir. Dolayısı ile bu ilkenin de 
hukukun genel prensipleri ışığında yorumlanması ve uygulanması mecburiyeti vardır. Kısaca, 
akreditif işlemine temel teşkil eden bu prensibin uygulama alanı sınırsız ve istisnasız değildir.” 
şeklinde görüşünü açıklaöıştır. SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
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ve/veya diğer yapılan işleri değil belgeleri göz önünde bulundurarak (belgeler üze-

rinden) işlem yaparlar” şeklindendir. 600 sayılı broşürün 5. maddesinde 

düzenlenmiş olan aynı durum benzer şekilde akreditifteki belge merkezli işleyişi 

sürdürmektedir. Buna göre 600 sayılı broşürün 5. maddesi “Bankalar belgelerin 

ilişkili olabileceği malları, hizmetleri veya yapılan işleri değil, belgeleri göz önünde 

bulundurarak (belgeler üzerinden) işlem yaparlar” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Her iki UCP düzenlemesinde karşılaştığımız üzere akreditif ilişkisi belge merkezli 

bir işleyişe tabi kılınmış ve akreditif şartlarına uygun belgelerin ibrazı halinde ibrazın 

karşılanması gerektiği düzenlenmiştir547. Böylelikle hileye konu olan fiillerin hangi 

aşamada meydana geldiğinin bir önemi bulunmamaktadır548.     

UCP düzenlemeleri bu kadarla kalmamaktadır. Bunun yanı sıra 500 sayılı 

broşürde yer alan 13. ve 15. maddeler belge merkezli işleyişe ilişkin önemli kurallar 

içermektedir. Buna göre 13. madde “Ön yüzleri itibariyle belgelerin Akreditif 

şartlarına uygun gözüküp gözükmediklerinden emin olmak için bankalar Akreditifte 

şarta bağlanan bütün belgeleri makul derecede özen göstererek incelemelidirler. ” 

ifadesine yer vererek bankanın belgeleri inceleme yükümlülüğü bu şekilde 

sınırlandırılmıştır549. Bir diğer daha kapsamlı sınırlama ise 15. maddede “Bankalar 

belgelerin şekli, yeterliliği, doğruluğu, gerçek/sahte olup olmadığı veya yasal 

sonuçları veya belgelerde yer alan veya sonradan eklenen genel ve/veya özel şartlar 

dolayısıyla hiçbir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmeyecekleri gibi herhangi bir 

belgenin temsil ettiği malların mevcut olup olmadığı veya değeri, tanımı, miktarı, 

ağırlığı, kalitesi, durumu, ambalajı, teslimatı veya malları gönderenlerin, taşımacı-

ların, navlun komisyoncularının, alıcıların veya malları sigorta edenlerin veya 

herhangi diğer bir kişinin iyi niyetine veya eylemlerine ve/veya ihmallerine, mali du-

rumlarına, icraatına veya ticari itibarına ilişkin olarak hiçbir sorumluluk veya 

yükümlülük kabul etmezler.” şeklinde getirilmiştir. Bu husus görüleceği üzere hile 

                                                           
547 BOZKURT,s.79; GAO, s. 148-150; 
548 LOMBARDINI, s. 114 “… akreditifin şarta bağlı işlem olduğunu dolayısıyla da UCP 3. 
maddesinde düzenlenen bağımsızlık ilkesine rağmen tarafların temel ilişkiden kaynaklanan itirazların 
ileri sürebileceğini düzenlemiştir.”  Aksi görüş için SCHÜTZE/ FONTANE; s.33 
549 ERDEMKOL,DOCDEX,s.48 “UCP 500'de sahtecilikle ilgili hükümler yer almamaktadır. 
Dolayısıyla sahtecilik iddiası DOCDEX kapsamı dışındadır. Amir Banka ile Lehtar arasındaki 
anlaşmazlıkta Amir Banka belgelere ilişkin ret bildirisinde bulunurken sahtecilik iddiasını ortaya 
atmamıştır. Bundan, herhangi bir sahtecilik durumunun belgeler bazında Amir Bankanın bilgisi 
dışında olduğu anlaşılmaktadır ” 
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kuralının aksine bankalara yapılan hile karşısında bir “sorumsuzluk” sağlamıştır. 

Dolayısıyla belgelerin sahte olmasına rağmen bankaların özellikle makul bir özeni 

göstererek incelemelerini tamamlamış olmaları durumunda bankalara herhangi bir 

sorumluluk yüklenemeyecektir550. 500 sayılı broşürün 15. maddesi 600 sayılı 

broşürün 34. maddesinde aynen yer almaktadır. Sonuç olarak akreditif ilişkisinde 

UCP, UCC düzenlemelerinin aksine bir sorumluluk anlayışını benimsememiştir. 

Bağımsızlık prensibini sınırlandıran istisnai düzenlemelere yer vermemiştir. 

C. Türk Hukuku’nun Konuya Bakışı 

Türk Hukuku bakımından ise durumun incelenmesi oldukça karmaşıktır. Şöyle ki 

daha önceki bölümlerde de belirtmiş olduğumuz üzere UCC düzenlemeleri taraflar 

ararsında yapılan sözleşmede yetkili hukuk kuralı olarak kararlaştırılmadıkça 

uygulama alanı bulmayacaktır551. Benzer şekilde UCP düzenlemelerinin iç 

hukukumuza etkisi ancak ve ancak tarafların kendi aralarında uyuşmazlık çıkması 

halinde UCP kurallarının uygulanacağının belirtilmesine bağlıdır. Sorunun çözümü 

iç hukukumuza aittir. Hile kuralı kapsamında düzenlenmiş olan hileli fiiller552 ve 

belgelerin sahteliğine Türk Özel ve Kamu Hukuku’nun öngördüğü yaptırımlar 

uygulanacaktır. Gerek hile gerekse de evrakta sahtecilik suçları bakımından, hilenin 

                                                           
550 ERDEMKOL,GÖRÜŞLER,s.14 “ …. Akreditif şartlarına uygun vesaikin ibrazı üzerine amir 
bankanın kesin yükümlülüğü doğmuştur. 4. maddeye göre de bankalar sadece vesaik üzerinden işlem 
yaparlar, mallarla ilgilenmezler. Amir bankanın ödeme taahhüdünü yerine getirmemesi ancak 
mahkeme kararı ile söz konusu olur.”UCP düzenlemelerinin aksine YARGITAY 11. HUKUK 
DAİRESİ E. 1997/2546 K. 1997/4896 T. 23.6.1997 kararında belgelerin sahteliğine ilişkin iddiaları 
inceleme konusu yapmıştır.: “…….akreditif bedellerinin bir an önce şirkete getirtilmesi için davacının 
yardımcı olacağı cihetle söz konusu temliklerin yapıldığını, ancak davacı sözünü yerine getirmediği 
için temliklerden feragat ederek şirkete iade ettiğini, şirket yönetim kurulunun 16.2.1990 tarihli 
feragata dayanarak temlikleri iptal ettiği, dilekçede değinilen protokolün sahte olup, ceza davası 
açıldığını beyanla…” yönündeki iddiaları incelemiş ve “….  akreditif bedellerinin davacıya ait 
olduğuna dair 16.2.1990 tarih ( saat 18.30 )da imzalanan protokolün da geçerli bulunduğu ve miktar 
konusunda bir uyuşmazlık bulunmadığı cihetle...”şeklinde kararını vermiştir.(www.kazanci.com.tr); 
551 BEGUIN / MENJUCQ,  s. 347 
552 Yargıtay kararlarına konu olan bir olayda akreditif ilişkisinde taşıyıcının hilesi ile karşılaşılmıştır.   
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1989/5833 K. 1990/6779 T. 22.10.1990 tarihli kararında  
“…aracılığı ile ihbar edilebilir kaydıyla 190 adet canlı hayvan ihracına ilişkin teyidsiz gayrikabili 
rücu akreditif açıldığını, ihracatçının davalı tarafından kendisine verilen taşıma senedi ve diğer 
belgeleri müvekkili bankaya ibraz etmesi üzerine akreditif bedeli olan ( 4.640.146. ) liranın bu şahsa 
ödendiğini; ancak davalı taşıyıcının malları S. Arabistan'da bulunan alıcıya götürmeyip Türkiye'de 
satması nedeniyle yabancı bankanın akreditif bedelini müvekkili bankaya ödemediğini, yabancı amir 
bankanın bu ilişkinden kaynaklanan tüm haklarını….” Şeklinde verdiği kararında hileli fiilde bulunan 
tarafın kim olduğuna ve hangi aşamada yapıldığına bakılmaksızın yapılan incelemesi yerinde olup 
alınan sonuç bakımından özellikle UCC düzenlemeleri ile paralellik taşımaktadır.  
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veya sahteciliğin yapıldığı aşamanın553 herhangi bir önemi yoktur. Hile, sözleşmenin 

kurulması aşamasında554 ortaya çıkabileceği gibi sözleşmenin kurulmasından sonrada 

meydana gelebilir. Özel evrakta sahtecilik suçu bakımından da böyle bir ayrım 

yapılmamıştır.  

Türk Hukuku’nun konuya bakışı oldukça farklı olmuştur. Hile halleri 

hukukumuzda hakkın kötüye kullanılması olarak dikkate alınmıştır. Ancak genellikle 

bu hakkın kötüye kullanılması halleri lehtarın fiilleri olarak karşımıza çıkmaktadır555. 

Türk Hukuk hayatında “akreditifte hile hallerine” uygulanan çözümler farklı 

başlıklar altında toplanmıştır. Akreditife ilişkin hazırlanan eserlerin çoğu akreditifin 

işleyişine ilişkin çalışmalardır. Dolayısıyla akreditifte hile halleri doktrinde fikir 

birliği olduğu üzere “itiraz ve defiler” başta olmak üzere, “sebepsiz zenginleşme”, 

“hakkın kötüye kullanılması” gibi Türk Hukuku’na ait hukuki müesseselerle çözüme 
                                                           
553 YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 1978/406 K. 1978/458 T. 9.2.1978 tarihli kararına konu olan 
olayda  “Davacı vekili, müvekkili kooperatif kanalı ile Polanya'daki Dgros Firması'na yapılan 
narenciye satışları nedeniyle davalıların kooperatifçe kendilerine ayrılan kontenjandan 1202 sandık 
portakal yüklediklerini, ihracatın yükleyiciler nam ve hesabına yapıldığını varış yerinde alıcının 
yaptırdığı ekspertiz sonucunda malların ayıplı ve düşük kaliteli çıktığından vaki zarar ve masraf 
karşılığı” şeklinde bir karar verilmiştir. Buna göre açıkça görüleceği üzere Yargıtay’ımız temel 
ilişkiye konu olan bir uyuşmazlığı incelemeye almış ve “davacı kooperatifin kontrol belgesine göre 
sağlam standartlara uygun olarak satın alıp ihraç ettiği portakalların, daha sonra yapılan 
muayenelerinde çürük çıkmış olmalarından dolayı davalıların sorumlu tutulmalarına yasal olanak 
bulunmadığı sonucuna varmak yerinde olur.” yönünde karar vermiştir.(www.kazanci.com.tr) 
Malların ayıplı olduğu iddiası ile verilen diğer bir karar ise YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 
1996/8477 K. 1997/3196 T. 27.3.1997 “…satış bedelinin akreditif açılmak suretiyle ödendiğini davalı 
tarafından gönderilen patateslerin 12.3.1995 tarihinde Mersin Limanına geldiğini, Mersin Zirai 
Karantina Müdürlüğü'nce yapılan kontrolde 586 ton Gronola patateslerde PS bakteriyel hastalığı 
saptandığını, bu nedenle Türkiye'ye girişine izin verilmediğini, diğer patateslerde hastalığa 
rastlanmadığından teslim alındığını…” şeklindedir.(www.kazanci.com.tr) Ayıba ilişkin olarak 
alınmış diğer bir karar ise YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1980/112 K. 1980/152 T. 
18.1.1980 tarihli kararında “…mal bedeli ( 102.000 ) D.M. in akreditif yolu ile davalıya 
gönderildiğini, malların 18.7.1972 gününde teslim alındığını, ancak gönderilen örneklerine model ve 
renk yönünden uygun olmadığının anlaşıldığını durumun 1.8.1972 günü teleksle davalıya 
bildirildiğini, varılan uzlaşma sonucu ayıplı malların müvekkili tarafından davalı adına satılmasının 
kararlaştırıldığını…” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
554 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1995/11-870 K. 1995/1053 T. 29.11.1995 tarihli 
kararında “...Davacı vekili müvekkili ile davalı arasında 16.11.1993 tarihli bir sözleşme ile 40.000 
M/ton ( % 0.2 ) satıcısının opsiyonunda olmak üzere mısır menşeli prinç satışı konusunda bir 
sözleşme akdedildiğini bu emtiadan bir kısmı muhtelif gemilerle taşınarak alıcı davalıya teslim 
edildiğini, son parti 1450 m/ton prinç davalıya teslim edilmek üzere taşınmakta iken, davalı taraf, 
sözleşme hükümleri dairesinde açılması gereken akreditif metninde bazı esasa etkili olmayan 
hataların yapıldığı, gemi İzmir'e vasıl olduğunda esasında akreditif ile ilgili vecibelerini yerine 
getirmek suretiyle konişmentolan Banka'dan alarak bunları ibraz sureti ile malı tesellüm etmesi icap 
ederken, müvekkilinin ve aracı bankanın haberi olmadan tüm malları gümrükten çektiğini 
sözleşmenin ifasının teminatı oluşturmak üzere davalı tarafa verilmiş olan…” kararında akreditifin 
kurulması aşamasında meydana gelen hatalar neticesinde çıkan uyuşmazlığı inceleme kapsamına 
almıştır.” şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
555 BEGUIN / MENJUCQ,  s. 533 
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ulaştırılmaya çalışılmıştır. Biz tezimizde bu konuları ayrıntılı olarak incelemeyeceğiz 

çünkü bu hususlar üzerinde doktrinimizde yaşanan bir tartışma bulunmamaktadır. 

Ancak bu çözümlerin akreditif ilişkisine ne kadar uygun olduklarını doktrinimizde 

varılan sonuçlar üzerinden değerlendireceğiz.          

1. İtiraz ve Defiler 

Akreditife konu olabilecek defi ve itirazlar bakımından üç aşamalı bir 

inceleme yapılmıştır. Buna göre aşamalar, amir banka ile lehtarın ilişkisinden 

kaynaklanan defiler, temel ilişkiden doğan defiler ve karşılık ilişkisinden doğan 

defiler olmak üzere üç tanedir556. Burada bizim için önem ifade eden husus hangi 

defilerin ileri sürülebileceği hususundadır. Bu sebeple bu aşamaları ayrıntılı olarak 

incelemeyeceğiz. Sadece aşamalara konu olan defileri belirtip hile kuralı karşısındaki 

farkları ortaya koyacağız. 

a. İleri Sürülemeyecek Defiler 

i. Temel İlişkiden Doğan Defiler 

Bu defiler akreditifte amir ile lehtar arasındaki temel ilişkiden557 kaynaklanan 

defilerdir. Bankalara karşı bu defiler ileri sürülemeyecek, sürülse bile bankaların 

ibrazı karşılamasını engellemeyecektir558. Aşağıdaki sebeplerden birinin varlığı 

sebebiyle banka tarafından ibrazın karşılanmaması mümkün değildir.  

• Temel ilişkiye ait ifa engelleri olmak üzere559,  

• Temel ilişkinin konusunu oluşturan mallardaki eksiklikler veya karşı 

edimin ifa edilmemiş olması560,  

                                                           
556 TEOMAN,s.183 “Yukarıdaki açıklamalarım sırasında akreditifi açan bankanın belgelerin 
koşullara uygunluğunu saptaması durumunda akreditif bedelini lehtara, yani satıcı konumundaki 
ihracatçıya ödemekle yükümlü bulunduğunu belirtmiştim.Ne var ki, bazı olaylarda akreditif bedelini 
ödemekle yükümlü olan banka akreditif lehtarına karşı çeşitli defliler ileri sürebilecek durumda 
bulunabilir. Bu def'iler akreditifi açtıran ile lehtar arasındaki sözleşmenin geçersizliğine ya da 
sözleşmeden kaynaklanan borcun ifa edilmediğine ilişkin olabileceği gibi, akreditifi açtıran ile banka 
arasındaki karşılık ilişkisinden ya da akreditif bedelini ödemekle, yükümlü olan banka ile lehtar 
arasındaki ilişkilerden kaynaklanabilir. İşte bu noktada karşımıza çıkan en önemli sorun, söz konusu 
deflilerin ileri sürülmesine hukuken cevaz verilip verilmeyeceğidir  ”  
557 BOZKURT,s.94 
558 KAYA,A,s.154; ERDOĞAN,s.148; DOĞAN,2005, s.305 
559 KAYA,A,s.154; ERDOĞAN,s.148; aksi görüş için SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
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• Temel ilişkinin kurulması aşamasında taraf iradeleri arasındaki 

uygunsuzluk561,  

• Temel ilişkinin yokluğu veya iptal edilebilirlik562  

• Akreditif yükümünün temel ilişkiden bağımsız olmasının önemli bir 

diğer sonucu da, akreditif bedelinin ödenmesinden sonra, bankanın 

temel ilişkide vaki yokluk, butlan veya iptal edilebilirlik sebeplerinden 

hareketle sebepsiz zenginleşme hükümlerine binaen, lehtardan 

akreditif meblağının iadesini talep edememesinde563 

Bu başlık altında ileri sürülebilecek tek defi olarak lehtarın ödeme talebinin 

hakkın kötüye kullanılması olmasıdır. Biz bu durumu ayrı bir başlık altında 

inceleyeceğiz çünkü lehtarın hilesi UCC ve UNCITRAL düzenlemelerinde de ayrı 

incelenmiştir. Ancak açık olarak görüldüğü üzere hukukumuzda hileyi yapan tarafın 

veya hakkını kötüye kullanan tarafın kimliğine göre bir ayrım yapılmıştır. Bu konuyu 

sonraki bölümde ayrıntılı olarak incelemeyi ve lehtarın hakkını kötüye kullanma 

hallerini de ayrı bir başlık altında değerlendirmeyi uygun gördük. 

ii. Karşılık İlişkisinden Meydana Gelen 

Defiler 

Banka ile amir arasında ki ve bankalar arasında ki ilişkiden564 doğan defilerin 

ileri sürülmesi mümkün değildir. Aşağıda belirttiğimiz defiler ileri sürülse bile 

                                                                                                                                                                     
560 KAYA,A,s.154; ERDOĞAN,s.148;Temel ilişkiden kaynaklanan bu definin hile kuralı kapsamında 
olduğunu dolayısıyla da bankanın buna ilişkin olarak ibrazı karşılamaya bileceğini belirtmiştik. 
Akreditif sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun olmayan ifaya rağmen ödemenin uygunmuş gibi 
görünen belgelerle elde edilecek olması akreditifte hile kuralının uygulanmasına yol açacaktır.  
561 KAYA, A,s.154; ERDOĞAN, s.148;Bu hususa “hile yapan taraflar” başlığı altında da 
değineceğiz. Burada akreditif amirinin hilesi gündeme gelmektedir. Buna göre akreditif amirinin 
hilesinden lehtarın haberdar olması durumunda hile kuralının uygulanabilecek olması önem arz 
etmektedir.   
562 KAYA, A,s.154; ERDOĞAN, s.148; Temel ilişkinin yokluğu ifadesi akreditif amirinin hilesinin 
varlığına örnek teşkil etmektedir. Özellikle amir ve lehtarın bankayı aldatmaya yönelik giriştikleri 
muvazaalı ilişkinin varlığı durumunda bu defilerin ileri sürülemeyecek olması önemli bir yetersizliği 
ortaya koymaktadır. aksi görüş için SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
563 KAYA, A,s.154; ERDOĞAN, s.148; Türk Hukuku’nda buna yol açan husus, bankanın sebepsiz 
zenginleşen lehtar ile arasında kurulu bir sözleşme ilişkisi olmayışıdır. Banka, amirden yaptığı 
ödemeyi rucü edecek ve amir lehtara başvuracaktır.  
564 BOZKURT, s.106 
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bankaların ibrazı karşılamasına engel teşkil etmeyecektir565. Buna göre doktrinde 

ileri sürülmesi mümkün görülmeyen defiler aşağıdaki gibidir: 

• Akreditif amirinin iflas etmesi veya ödeme güçlüğü içinde bulunması 

yahut malvarlığının haczedilmiş olması sebeplerine binaen karşılığın 

temin edilememiş olması gibi hususlar566 

• Bir ülkede mer'i döviz mevzuatında mevcut veya bu yasalarda daha 

sonra yapılan değişiklikler dolayısıyla çıkan engeller sebebiyle 

bankanın karşılığı temin edememesi567 

• Bankanın akreditifin sahteliğini ileri sürmesi568 

• Akreditif havalesinin (akreditif emrinin) yokluğu durumunda esas 

itibariyle ödeme yükümünün de doğmayacağı569 

• Muhabir banka ile amir bankası arasındaki vekalet ilişkisinden 

kaynaklanan defiler570 

b. İleri Sürülebilecek Defiler 

i. Banka-Lehtar İlişkisinden Doğan Defiler 

Akreditif bankası ile lehtar arasında kurulan ilişkiden doğan defiler taraflarca 

ileri sürülebilmektedir. Bu defileri şu şekilde sayabiliriz:    

• Bankanın lehtara karşı ibrazı karşılama yükümlülüğünü haksız yere 

yerine getirmemesi571 

• Sözleşmenin kuruluş ve geçerliliğine ilişkin eksiklik ve aksaklıklar572 
                                                           
565 ROWE, s.252; 
566 DOĞAN, 200, s.312; KAYA, A,s.156; Hile kuralı kapsamı dışında bırakılmıştır.  
567 KAYA, A,s.156; Hile kuralı kapsamı dışında bırakılmıştır. 
568 DOĞAN, 2005, s.312; ERDOĞAN, s.148; Bu husus hile kuralına açıkça ayıkırı olup gerek, 
UNCITRAL ve gerekse de UCC düzenlemelerine ve akreditiflerin işleyişine ilişkin modern kurallara 
aykırıdır. Söz konusu durum akreditif sözleşmesinin imzalandığı aşama olan karşılık aşamasına 
ilişkindir. Bu aşamada amirin bankanın bir çalışını aile işbirliği halinde olarak amir bankasını 
aldatmaya yönelik çalışmalarda bulunması mümkündür ve uygulamada görülmüştür.     
569 KAYA, A,s.157; aksi görüş için DOĞAN, 2005, s.312; Hile kuralı kapsamında düzenlenmemiştir. 
570BOZKURT, s.124; Muhabir banka iel akreditif bankası arasındali ilişkinin vekalet olduğu üzerinde 
durulmuştur. ; ERDOĞAN, s.148; Bankalar arasındaki ilişkinin hukuki niteliğine ilişkin görüşlerimizi 
birinci bölümde değerlendirmiştik. Buna göre görüşümüz muhabir bankanın, amir bankasının 
yardımcı şahsı olduğu yönündedir.   
571 Bu durum amir bankasının sorumluluğu kapsamında olup, hile kuralında bu durum açıkça ortaya 
konmuştur. Dolayısıyla haksız yere ödeme yapmayan banka lehtara ve amire akrşı sorumlu olucaktır. 
572 KAYA, A,s.146; ERDOĞAN,s.149; Hile kuralı kapsamında değerlendirmeye alınmamıştır.  
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• Amir bankasının ehliyetsizliği573 

• Amir bankasının temsil yetkisinin bulunmayışı574 

• Yapılan ödeme veya yapılacak ödeme taahhüdünün hukuka ve ahlaka 

aykırı olduğu575 

• Bankanın akreditifin açılması sırasında hataya düşmesi576 

• Bankanın akreditifin açılması sırasında hileye maruz kalması577 

• Bankanın akreditifin açılması sırasında tehdit altında kalması578 

• Şahsi bir defi olarak zamanaşımı579 

Bunların aynı sıra akreditiften anlaşılan tüm defilerde580 bu başlık altında 

düzenlenmiştir. Bu defiler bankanın lehtara karşı ileri sürmekle yükümlü olduğu 

defilerdir. Bunlara örnek olarak şu durumları göstere biliriz: 

• Akreditif şartlarında belirtilen hususlara uyulmaması581 

                                                           
573 Hile kuralı kapsamında değerlendirmeye alınmamıştır.  
574 ERDOĞAN, s.149; Hile kuralı kapsamında değerlendirmeye alınmamıştır.  
575 KAYA, A,s.147; ERDOĞAN, s.149; DOĞAN, 2005, s.308; BOZKURT, s.140; “Bazı istisnai 
durumlarda, temel sözleşmenin hukuka veya ahlaka aykırı (uyuşturucu madde, tarihi eser ya da silah 
ticareti gibi) olması halinde de, hakkın kötüye kullanımı sebebi ile akreditifin ödenmesinden kaçınmak 
imkân dahilindedir. Doktrinde bu görüşün doğru olmadığı iddia edilmektedir. Çünkü bu görüş 
bankaya, temel ilişkinin ifa edilemeyeceğini araştırma mükellefiyetini yüklemektedir. Dolayısıyla, 
akreditifin temel ilişkiden bağımsızlığı zedelenmektedir. Bankanın, temel ilişkiye konu olan 
sözleşmenin hukuka veya ahlaka aykırılığını bilmesi normal şartlarda mümkün değildir. Örneğin, 
temel ilişkinin silah veya uyuşturucu madde ticaretini konu alması, tek başına sözleşmenin hukuka ve 
ahlaka aykırılığı sonucunu doğurmayacaktır. Çünkü izin alınarak yapılan bir silah ticareti söz konusu 
olabileceği gibi, ilaç endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak için alınmış uyuşturucu madde ticareti de 
söz konusu olabilir. Bankanın, tarafların temel ilişkideki saiklerini bilmesini ya da araştırmasını 
beklemek doğru olmasa gerekir. Şayet, taraflar arasındaki temel ili§ki hukuka veya ahlaka-adaba 
aykırı ise ve bu sebeple lehdarın akreditif amirinden ödeme talebinde bulunma hakkı da düşmekte ise, 
yalnızca bu halde bankanın ödemeden kaçınma hakkı söz konusu olabilecektir.”; Hukuka ve ahlaka 
aykırı ödeme halleri hile kuralı kapsamında değerlendirilmemiştir. Burada bu hukuka ve ahlaka 
aykırılığın bankalar tarafından akreditife konu olan belgelerden anlaşılması durumunda lehtara karşı 
ileri sürülebileceği UCP 3. ve 4. maddelerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmalıdır. 
576 KAYA, A, s.149; ERDOĞAN, s.149; Hata hali akreditifte hile kuralı kapsamında 
düzenlenmemiştir.  
577 KAYA, A,s.150; ERDOĞAN, s.149; Burada sözü geçen hile “sözleşmenin kurulması aşamasında” 
meydana gelen hiledir. Oysa bizim tezimizde incelediğimiz ve hile kuralının kapsamını teşkil eden 
hile halleri akreditif ilişkisinin işleyişi sırasında ortaya çıkan ve bazı durumlarda dolandırıcılık veya 
sahtecilik suçlarının oluşmasına sebep olan hile halleridir. Ancak hile kuralı kapsamında UCC 
düzenlemelerinde hilenin ayrıca nitelik olarak da önemli olması üzerinde durulmuştur. 
578 ERDOĞAN, s.149; Tehdit hile kuralı kapsamında düzenlenmemiştir. 
579 ERDOĞAN, s.149; Zamanaşımı konusu hile kuralı kapsamında değerlendirilmemiştir. Ancak 
akreditif ilişkisine konu olan belgelerde konulan vadenin geçmesinden sonra ibraz edilen belgelerin 
karşılanması mümkün değildir. Aksi durum amir bankasının hile kuralının bir sonucu olarak 
sorumluluğunu doğurur.  
580 KAYA,A,s.151 “içerik defileri” olarak başlıklandırılmıştır.; 
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• Akreditifte yer alan şartlar, akreditifin vadesi, belgeler ve belgelerde 

aranan vasıflar vs. de eksikliğin bulunması, uygunsuzluğun olması582 

ii. Lehtarın Ödeme Talebi Hakkını Kötüye 

Kullanması 

Türk Hukuku’nda özellikle itiraz ve defilerin akreditiften kaynaklanan 

sorunların çözümünde yetersiz kalması sebebiyle hakkın kötüye kullanılması ve 

mevcut durumun likit delillerle583 ispat edilmesi aranmıştır. Bankanın hakkın kötüye 

kullanıldığı itirazını ileri sürebilmesi için likit delillerin en geç akreditif bankasının 

akreditif belgelerini inceleyip olumlu veya olumsuz cevap verebileceği zamana kadar 

elinde olması gerekir. Kendisine sunulan akreditif belgelerini inceleyerek ödeme 

kararı verecek olan banka bu esnada elinde likit delil varsa hakkın kötüye 

kullanıldığı itirazı ile ödeme yapmaktan imtina eder584. Hakkın kötüye kullanılması 

da bir itiraz sebebidir. Doğruluk ve güven kurallarının dışına çıkılarak hak 

kullanılması hakkın kötüye kullanılması olup hukuka aykırı bir fiil ve borca aykırı 

bir davranıştır585. Lehdarın ödeme talebinde bulunmasının hakkın kötüye kullanımı 

niteliğinde olduğu yönündeki defi, yalnız lehdara karşı değil, akreditiften doğan 

ödeme talebini devralan kişiye karşı da ileri sürülebilecektir586.Buna göre lehtarın 

ödeme talebi hakkını kötüye kullandığı haller şunlardır. 

• Akde uygun olmayan her türlü talep587 

                                                                                                                                                                     
581 KAYA, A,s.152; ERDOĞAN, s.149; Akreditifte hile kuralı belge temelli bir işleyişe sahiptir. 
Dolayısı ile akreditif şartlarına aykırılığın belgeler üzerinden anlaşılabilir olması gerekmektedir. Bu 
uygunsuzluğu yaratan failin kimliği önem arz etmemektedir.  
582 KAYA, A,s.152; ERDOĞAN, s.149; Bu hususlar hile kuralının da kapsamı içerisindedir. 
Akreditif şartlarına uygun olmayan belgelerin ibrazı üzerine ibrazın karşılanması mümkün değildir. 
Dolayısıyla hukukumuz bu konuda uluslararası hile yaklaşımını karşılamaktadır. Bu husus özellikle 
belgelerin sahte olması gerçeği yansıtmaması gibi halleri de kapsamaktadır. Söz konusu definin 
amacının akreditifte amir bankasının lehtara karşı ödeme yapmasını engellemek amacıyla burada 
belgeleri tahrif edenin kimliğine önem verilmemiştir.    
583 ERDOĞAN, s.151 Likit delil, hakkın kötüye kullanıldığı kanaatini hiçbir şüpheye yer vermeden 
kesin olarak uyandıran, başkaca delile ihtiyaç duyurmadan bunu sağlayan delillerdir. Bir delilin likit 
delil olup olmadığını takdir bankanın işidir.; TEOMAN, s.186; TEKİNALP,s.459,N104; 
584 ERDOĞAN, s.152; TEOMAN, s.186; TEKİNALP,s.459,N104; 
585 ERDOĞAN, s.150; 
586 DOĞAN, 2005, s.309; 
587 DOĞAN, 2005, s.308; Hile kuralı bakımından bu hakkın kötüye kullanılması hali incelendiğinde, 
akde uygun olmayan hallerin incelemeyi yapan banka tarafından bankalar üzerinden anlaşılması 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu durum akreditifin işleyişine ve bankaların inceleme 
yükümlülüğüne aykırıdır. 
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• Lehtarın, şekli incelemede bir eksiklik görülmezken özellikle kendi 

hilesi ve hukuka aykırı davranışları sebebiyle temel ilişkide bir 

sakatlık meydana gelmesi ve buna rağmen şekli incelemenin 

sonucunda alacaklı oluşu ve soyut ödeme taahhüdünün sonucu olarak 

sahip olduğu alacak hakkını kullanması588 

• Temel ilişkinin yokluğu, geçersizliği, batıl oluşu ve ifaya ilişkin 

sebepler589 

• Temel ilişkiden doğan talep hakkının bulunmadığı bütün durumlarda, 

akreditifin ödenmesi için talepte bulunulması590 

• Temel ilişki ile lehtarın yerine getireceği edimi ya hiç yerine 

getirmediği fakat yerine getirmiş gibi gösterdiğinin kesin anlaşılması, 

hileli edimlerle ayıplı ifanın ötesinde aldatıcı ifa hareketlerinin açık 

ve kesin delillerle anlaşılması halleri591 

• Temel ilişkide öngörülenden farklı kalite mal gönderilmesi değil, 

nitelik olarak tamamen farklı bir mal gönderilmiş olması592 
                                                           
588 ERDOĞAN, s.150-151; Yazar tarafından açıkça düzenlenmiş olan hususular akreditifte hile 
hallerini kapsamaktadır. Lehtarın kendi hilesi ve özelliklede hukuka aykırı davranışları ile kastedilen 
tüm durumlar hile kuralını tanımlayan “belgelerin sahte olmasını” ve önemli derecede hileli fiilleri 
karşılamaktadır. Sonuç olarak bu hakkın kötüye kullanılması hali birebir hile kuralı ile örtüşmektedir. 
aksi görüş için SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
589 ERDOĞAN, s.152; Bütün bu hallerde yok veya geçersiz bir temel ilişkinin ifası için açılan 
akreditif amaçtan yoksun olup yalnızca soyut ödeme taahhüdüne dayanarak ifa talebi bir hakkın 
kötüye kullanılmasının açık örneği olur. Temel ilişkinin konusunun kanuna ve ahlaka aykırı olması 
veya ehliyetsizlik veya şekle aykırılık sebebiyle batıl olması hallerinde de aynı durum söz konusu 
olacaktır. 
590 DOĞAN, 2005, s.309 
591 ERDOĞAN, s.152; Doktrinde belirtilen bu hakkın kötüye kullanılması hali açıkça hile kuralı 
kapsamındadır. İfade edildiği üzere “lehtarın yerine getireceği edimi ya hiç yerine getirmediği fakat 
yerine getirmiş gibi gösterdiğinin kesin anlaşılması” ile ifade edilen husus lehtarın bu yönde bir sahte 
belge düzenlemesini ifade etmektedir. Hakkın kötüye kullanılması talebine konu olan diğer bir husus 
ise “hileli edimlerle ayıplı ifanın ötesinde aldatıcı ifa hareketlerinin açık ve kesin delillerle 
anlaşılması” hile kuralı kapsamındaki lehtarın önemli hilesinin kapsamına girmektedir. Aldatma hile 
tezimizin ikinci bölümde de üzerinde durduğumuz üzere sadece sözleşmenin kurulması aşamasında 
değil ilerleyen aşamalarda da karşımıza çıkmaktadır. SCHÜTZE/ FONTANE; s.33 
592 DOĞAN, 2005, s.307; Yazarın belirttiği bu hususa katılmamız mümkün değildir. Söz konusu 
hakkın kötüye kullanılması hali hile kuralının gerisinde kalmaktadır. Malın ayıp olduğunun 
saklanmasına yönelik sahte belgelerin düzenlenmesi olmaksızın lehtarın bu davranışı açık bir şekilde 
önemli hile olup amir bankasının ibrazı karşılamaması sonucu doğurur. Yazar konuya ilişkin olarak 
gözetim raporunun alınarak amirin kendisine ek bir koruma sağlaması tavsiye edilmiş olmasına 
karşın, uygulamada birçok olayda gerçeği yansıtmayan gözetim raporları ile karşılaşılmaktadır. Sonuç 
olarak hile kuralında böyle bir ayrım yapılamaz.; Kaldı ki TEOMAN bilirkişi kararına konu olan bir 
olayda ayıplı ifada bulunan lehtarın ödeme talebinin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunu 
açıkça belirtmiştir. TEOMAN, s. 186 “Kaldı ki ve hepsinden önemlisi olayda bizzat Western 
Australian'ı temsilen Geoffrey K. Saker tarafından Gündüz Dış Ticaret'e gönderilen 2 Nisan 1997 
tarihli bir faks yazısında (Bu yazının Türkçe çevirisi Beyoğlu 28. Noterliği'nce 9 Mayıs 1997 tarihinde 
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• Akreditif bankası, akreditifin ödenmesi talebinin suç veya 

dolandırıcılık niteliğinde olduğuna kanaat getirir ise593 

• Temel ilişkiden doğan edimin veya taşımanın istenilen nitelikte 

olmaması594 

Buna göre yukarıda belirttiğimiz hakkın kötüye kullanılması hallerinde dikkat 

çeken husus hakkını kötüye kullanan tarafın lehtar olmasının zorunlu görülmüş 

olmasıdır. Bu konuyu bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Hakkın 

kötüye kullanılması hallerinin varlığı durumunda getirilen çözüm hile kuralı ile 

paralellik içererek amir bankasının ibrazı karşılamamasını düzenlemiştir595. Hile 

kuralında, hakkın kötüye kullanılması halleri bu kadar geniş ve ayrıntılı değildir. 

Konu belgelerin sahte596 ve önemli derecede hileli olması597 veya ibraz edilen 

belgelerin gerçeğe uygun olmaması598 veya tahrif edilmiş olması, belgelerden 

anlaşılan talebin vadesinin gelmemiş olması599 gibi hallerdir. Hukukumuzda hakkın 

kötüye kullanılması hallerini likit deliller600 ile tespit etmesi durumunda veya amirin 

kendisine hakkın kötüye kullanıldığına ilişkin durumların kesin deliller ile birlikte 
                                                                                                                                                                     
12788 yevmiye sayısı ile onaylanmıştır) yetkili temsilcilerinin malı incelemelerinden sonra 
gerektiğinde tüm zararın giderilebileceği belirtildiği için, bundan böyle herhangi bir ödeme isteminde 
bulunulmasının açıkça hakkın kötüye kullanılması niteliğini taşıyacağı tartışmasızdır. Kanımca 
kendisine karşı ödeme istemi yöneltilen alıcı -ihracatçının satıcı tarafından gönderilen malların ayıplı 
olduğunu ya da olayımızda da görüldüğü üzere kesinlikle herhangi bir ifanın bulunmadığını likit 
kanıtlarla ortaya koyması durumunda, akreditif bedelinin ödenmesini durdurabilmek amacı ile ihtiyati 
tedbir istemesi son derecede doğal olduğu gibi, bankaların da bu tür likit kanıtları göz önüne alarak 
ödemeyi reddetmeleri zorunludur ”;       
593 DOĞAN, 2005, s.307; tezimizin ikinci bölümünde de açıkça belirttiğimiz üzere hile kuralında 
“hile” hem özel hukuk hem de kamu hukuku hilesini kapsayan bir kavramdır. Hile kuralı kapsamında 
belirtilen filler olan belgelerin sahte olması TCK anlamında evrakta sahtecilik suçlarının oluşmasına, 
lehtarın önemli derece hileli fiillerinin varlığı ise özel hukuk hilesine veya TCK kapsamında 
dolandırıcılık suçuna karşılık gelmektedir. Dolayısıyla da bu hakkın kötüye kullanılması hali hile 
kuralı ile  de örtüşmektedir. 
594 DOĞAN, 2005, s.307; Temel ilişkiden doğan edim üzerinde az önce durmuştuk. Taşımanın 
istenilen nitelikte olmaması ise lehtarın bu konuda önemli bir hilesinin varlığına göre hile kuralının 
uygulanmasını sağlayabilir. 
595 ROWE, s.252; 
596 LOMBARDINI, s.128 
597 Tezimizin akreditifte hile ve akreditifde hile kuralı başlıklı bölümlerinde incelenmiş olan bu 
hususlar UCC düzenlemelerinde yer almıştır. 
598 TEOMAN, s.180, yazar tarafından belgelerin gerçeği yansıtmadığına ilişkin bir bilirkişi kararında 
“Bizzat satıcı tarafından görevlendirilen kişilerin 8.4.1997 tarihinde 48..440 adet koyun ve kuzu 
derilerinin sözleşmede ve faturada belirtilen niteliklere uymadığını açıkladıklarını ve bu hususun 
İstanbul 6. Noterliği'nin aynı gün ve 9226 yevmiye sayılı tutanağına bağlandığını ” 
599 Tezimizin “akreditifte hile kuralı” ve “akreditifte hile başlıklı” bölümlerinde incelenmiş olan bu 
hususlar UNCITRAL düzenlemelerinde yer almıştır.  
600 Likit delil sistemi UNCITRAL düzenlemeleri ile de korunmuştur. 19. maddenin başında bulunan 
“clear” and “manifest” ifadeleri bunu kolaylıkla ortaya koymaktadır.   
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ibraz edilmesi durumunda amir bankası lehtara ödemeyi yapamayacaktır. Sahtelik 

iddiası belge merkezli işleyişe sahip olan akreditif ilişkisinde sıklıkla karşımıza 

çıkmaktadır. DOCDEX kararına konu olan bir olayda “konişmentonun fiili 

yüklemeden önce düzenlenmiş olmasında bir sahtecilik (fraud)601 unsurunun olup 

olmadığı ve bu durumu bilen ve böyle bir konişmentonun düzenlenmesine izin veren 

lehtarın ödemeye hak kazanıp kazanmadığı602” tartışılmıştır. Bilirkişi kararı amir 

bankasının bu sahteliği incelemekle yükümlü olmadığı yönündedir. Oysaki UCC ve 

UNCITRAL düzenlemeleri karşısında amir bankası bizzat bu sahtecilik iddialarını 

değerlendirmekle yükümlüdür.  Aksi taktirde banka akreditif amirine karşı sorumlu 

olacaktır. Burada amirin yapması gereken diğer bir husususun lehtarın ödeme 

talebinin haksız olduğuna ilişkin bir ihtiyati tedbir kararını almasıdır. Bu husus 

tezimizin yedinci bölümünde ayrıca ele alınmıştır.  

IV. Değerlendirme 

UCC revizyonundan önceki dönemde yapılan hilenin meydana geldiği aşama 

ayrımı hukukumuzda açıkça yapılmaktadır. Öncelikle bu durumun yerinde 

olmadığını “itiraz ve defiler” ile akreditifte meydana gelen hile hallerini çözüme 

kavuşturmanın yetersiz olduğu görüşündeyiz. Özellikle temel ilişkiden kaynaklanan 

defilerin ileri sürülemeyecek olmasını kabul etmemiz, ortaya koyduğumuz 

uluslararası düzenlemeler karşısında, mümkün değildir. Bazı hususlarında özellikle 

500 ve 600 sayılı broşürlerin ilgili maddelerinde yer alan bağımsızlık ilkesine aykırı 

düştüğünü görmekteyiz603. Hile kuralının düzenlendiği tüm ülkelerde hilenin 

                                                           
601 LOMBARDINI, s.128 “les documents Faux” 
602 ERDEMKOL, DOCDEX, s.67, ICC yaptığı bilirkişi incelemesi neticesinde şu karar varmıştır. 
“Akreditif işlemlerinde bankalar ibraz edilen belgelerin akreditif şartlarına uygun olup olmadığının 
saptanması için ibraz edilen belgeler dışında kalan bir bilgi kaynağına değil, bizzat akreditif altında 
ibraz edilen belgelere ve UCP kurallarına dayanarak işlem yaparlar. Bankaların ödeme 
yükümlülüğünün doğup doğmadığı böyle bir inceleme sonucu belirlenir. Herhangi bir sahtecilik 
kuşkusu veya ihbarında buna ilişkin bir duyurunun ilgili bankanın akreditiften doğan ödeme 
yükümlülüğünü yerine getirmesini yasaklayan bir talimatla birlikte ödeme, iştira veya kabul işlemi 
yapılmadan önce mahkeme veya ilgili resmi daire tarafından Amir Bankaya, teyit bankasına veya 
görevli bankaya yapılması gerekir. Söz konusu akreditif altında ibraz edilen konişmento akreditif 
şartlarına uygundur. Amirin acentesi tarafından düzenlenen mektup akreditif altında işlem görecek 
nitelikte bir belge değildir.” 
603 TEKİNALP, s. 455; “akreditifi, uluslararası ticarette kendisinden yararlanılabilir, güven içinde 
kullanılabilir bir ödeme aracı durumuna getirebilmek için, yukarıda örnek olarak sayılan def'ilerin 
büyük çoğunluğunun hukuken bertaraf edilmeleri, yani akreditif lehtarına karşı ileri 
sürülememelerinin sağlanması gerekir. Bu da ancak bankanın ödeme yükümünün temel ilişkiden, 
karşılık ilişkisinden, bankalar arasındaki ilişkilerden bağımsızlığının kabulü ile gerçekleşir. İşte 



 132

meydana geldiği aşama ayrımı ortadan kalkmış ve akreditif ilişkisinin işleyişine 

uygun hile halleri “belge merkezli” bir sistemde düzenlenmiştir. 

                                                                                                                                                                     
akreditifte def'i sisteminin temelini oluşturan söz konusu ilkeye "bankanın akreditiften doğan ödeme 
yükümünün ilişkilerden bağımsızlığı denir". Nitekim Milletlerarası Ticaret Odası tarafından 
hazırlanan ve aşağıdaki satırlara kısaca "5OO sayılı Broşür" olarak anacağım "Vesikalı Krediler İçin 
Yeknesak Teamüller ve Uygulamaların” (MTO Yayın No: 500, 1 Ocak 1994'den itibaren geçerli 1993 
Revizyonu) 3. maddesinin a bendinde Akreditifler doğaları itibariyle, dayandırılabilecekleri satış 
sözleşmelerinden veya diğer sözleşmelerden ayrı işlemlerdir ve Akreditifte her ne şekilde olursa olsun 
bu sözleşmelere değinilmiş olsa dahi bu sözleşmeler bankaları ilgilendirmez ve bağlamazlar. 
Dolayısıyla, bir bankanın Akreditife ilişkin ödeme, poliçe kabul etme ve ödeme, iştira veya diğer 
herhangi bir yükümlülüğü Amirin Amir Banka veya Lehtarla olan ilişkisinden kaynaklanan hak 
taleplerine ve savunmalarına tabi değildir.” 
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§ 5.AKREDİTİFTE HİLENİN GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

Burada tartışılacak olan konu hile yapan tarafın kimliğinin hile kuralının 

oluşumunu etkileyip etkilemeyeceği yönündedir604. Uygulamada hileli fiillerde 

bulunan tarafların satıcı, lehtar, olduğu yönündedir605. Ancak üçüncü kişinin lehtarın 

bilgisi dışında hileli fiilde bulunması606 durumunda “hile kuralının” oluşmasına bir 

engel teşkil edecek midir?607 Akreditif ilişkisinde satıcı alıcı ve 3 kişi hileli fiillerde 

bulunabilecek kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır608. Doktrinde ise bu konuya 

ilişkin önemli bir dava olan “United City Merchants609” davası karşımıza 

çıkmaktadır610.   

I. Hukuki Dayanak 

A. UCC 5-109 

Özellikle Ceza Hukuku bakımından oluşacak suçun failini tespit bakımından 

konu önem arz etmektedir. UCC 5-109 düzenlemelerinde öngörülmüş olan hile 

hallerinin faillerinin tespiti aynı zamanda akreditifte hile kuralının uygulanması 

bakımından gerekliliği bu başlık altında incelenecektir. 

Buna göre 5-109 maddesi; “ 

(a) Akreditifte, şart ve koşullarına uygun belgelerle ibraz yapılmış, ancak 

gerekli belgeler sahte veya önemli hileli, veya lehtarın amir veya amir banka 

üzerinde, ibraz karşılığında ödemeyi kolaylaştıracak önemli bir hilesi olması 

durumunda; amir banka; belgelerin ödemenin yapılması için ibraz edildiği 

her durumda ödemeyi iyiniyetli olarak kabul veya reddedebilir. 

                                                           
604 SARNA, s.5-8 
605 DOĞAN, 2005, s.305; ERDOĞAN, s.150; KAYA, A,s.160; Hukukumuzda hakkın kötüye 
kullanılması hallerinin failleri bakımından bir ayrım yapmıştır. Lehtarın hakkın kötüye kullanılması 
teşkil edecek haksız ödeme talepleri bu kapsamda değerlendirilmiştir. HOOLEY, p.279; 
LACOURSIERE, s.22 
606 GAO, s. 131 
607 SARNA, s.5-22.1 
608 GOTTRAUs.112; özellikle deniz taşımalarında hile taşıyıcının hilesi ile sık sık karşılaşılmıştır. 
609 GAO, s. 47, 115, 146 
610 VIRDI, Surinder Singh; Documentary Lettre of Credit and UCPDC, 1991, s. 120-134 
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(b) Eğer akreditif amiri; gerekli belgelerin sahte veya önemli hileli, veya 

lehtarın, önemli hileli hareketlerde bulunarak, belgelerin ibrazı ile akreditif 

amiri veya amir bankasını ödeme yapmaya yönlendirdiğini iddia ederse, 

olayın görüldüğü mahkeme, geçici veya sürekli olarak, akreditif bankasını 

ödemeyi yapmaktan alıkoyabilir.” şeklindedir. 

Maddenin a ve b bentlerinde görüleceği üzere, her iki düzenlemede de 

lehtarın, akreditif amiri veya amir bankasını aldatmaya yönelik hileli fiillerinden 

bahsedilmiştir611. Bu hal özellikle temel ilişkide meydana gelen hileli fiillerin hile 

kuralı kapsamında değerlendirilmesini sağlamıştır612. Burada hilenin başka bir kişi 

tarafından işlenmiş olması durumunda hile kuralının ileri sürülemeyeceği sonucunu 

doğurabilecektir613. Ancak her iki düzenlemenin ilk iki cümlesi, düzenleyeninin kim 

olduğuna bakılmaksızın, belgelerin sahte ve önemli hileli olmasının hile kuralının 

oluşması bakımından yeterli görmüştür614. Bunun yanı sıra hükmün devamında temel 

ilişkide lehtarın, önemli hileli davranışlarını aramıştır. Dolayısıyla da sahte bir 

belgenin lehtar dışında üçüncü bir kişi tarafından615, taşıyıcı616 veya sigortalayan617, 

tarafından da düzenlenmiş olması mümkün görülmüştür618. Sonuç olarak UCC 

düzenlemeleri düzenleyeni değil belgenin niteliğini, sahte veya önemli derecede 

hileli olmasını, hile kuralının oluşması için yeterli görmüştür619. 

B. UCP 600 Düzenlemelerinde 

UCP uygulaması da akreditif ilişkisinde belge temelli bir işleyiş 

öngörmüştür. İbrazın karşılanması için görevli bankanın, teyit bankasının veya amir 
                                                           
611 LAMBORDINI, s. 120, SARNA, s.5-8 
612 MESTRE/PANCRAZI; s.1017, LACOURSIERE, s.23 
613 GAO, s.117; LAMBORDINI, s. 120 
614 Hukukumuzda böyle bir ayrım yapılmamıştır. Uygulanan çömün itiraz ve defi sistemi çerçevesinde 
karşımıza çıkmaktadır. Buna göre şu hallerde “KAYA,A,s.154; ERDOĞAN,s.148; temel ilişkinin 
konusunu oluşturan mallardaki eksiklikler veya karşı edimin ifa edilmemiş olması”; 
“ERDOĞAN,s.148bankanın akreditifin sahteliğini ileri sürmesi” bahsi geçen defilerin ileri sürülmesi 
mümkün görülmemiştir. Sonuç olarak hukukmunda getirilen çözümün UCC’nin öngördüğü belge 
merkezli işleyiş ile örtüşmediği açıktır. AMADOU YARO, Nebila; La Fraude en Matiere de Crédit 
Documentaire, Mai 1966, Clermont, s. 28 
615 GOTTRAUs.113 “bankaları aldatmak amacıyla lehtar ile birlikte hareket eden herkes….” 
616 GOTTRAUs.113; ANGLADE, s.239 
617 GOTTRAUs.113 
618 GOTTRAUs.112” yazar özllikle sahte veya tahrif edilmiş belgeler ile lehtarın hilesinin 
gerçekleştiğinin üzerinde durmuştur. 
619 KENFACK, s. 137 
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bankasının görevleri dâhilinde hareket ederek, ibraz edilen belgeleri dış görünüşleri 

itibariyle uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığını tespit etmesi gerekmektedir620. 

Yapılan incelemenin sonucunda akreditif şartlarına herhangi bir aykırılık tespit 

edilmediği takdirde ibraz karşılanacaktır. Dolayısıyla belge temelli inceleme UCP 

düzenlemelerinde de korunmuştur. Her ne kadar UCP düzenlemelerinde ayrıntılı bir 

hile düzenlemesi yapılmamış olsa da621 amir bankanın sahte belgeler üzerine ibrazı 

karşılamış olmasından sorumlu olmayacağına ilişkin hususu622 600 sayılı broşürün 

34. maddesinde “Bir banka belgelerin şekli, yeterliliği, doğruluğu, gerçek/sahte 

olup olmadığı veya herhangi bir belgenin hukuki etkisi/sonucu veya bir belgede 

şarta bağlanan veya o belgeye sonradan eklenen genel veya özel şartlar dolayısıyla 

hiçbir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmediği gibi herhangi bir belgenin temsil 

ettiği malların, hizmetlerin veya yapılan diğer işlerin mevcut olup olmadığı veya 

tanımı, miktarı, ağırlığı, kalitesi, durumu, ambalajı, teslimatı ve değerine veya 

malları gönderenin, taşımacının, navlun komisyoncusunun, alıcının veya malları 

sigorta edenin veya diğer herhangi bir kişinin iyi niyetine veya eylemine veya 

ihmallerine, mali durumlarına, icraatına veya ticari itibarına ilişkin olarak hiçbir 

yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez.” şeklinde düzenlenmiştir. Sonuç olarak 

UCP düzenlemeleri bakımından hile kuralının uygulanması mümkün değildir. Söz 

konusu düzenlemeler özellikle riski akreditif amiri üzerinde toplamıştır.       

C. Birleşmiş Milletler UNCITRAL Konvansiyonu 

UNCIRTAL Konvansiyonun, 19. ve 20. maddelerinde de benzer bir ayrım 

yapılmış ve 19.maddede aşağıdaki 3 durumun: 

“a.belgelerin sahte olması veya tahrif edilmiş olması 

b. İleri sürülen talep ve destekleyici belgelerde bulunan iddialara 

dayanılarak ödeme vadesi gelmemiş ise;( bu madde özellikle temel ilişkiden 

                                                           
620 Buna göre 600 sayılı broşüre göre, dış görünüşleri itibariyle incelenecek olan belglerin akreditif 
şartlarına ters düşmemesi gerekmektedir. 
621 MILLER, s. 91; yazar açıkça tarafların yaptıkları sözlşemede kendi hile kurallarını 
belirleyebileceklerini hangi fiillerin hile kuralı kapsamında değerlendirilebileceğini kararlaştırmalarını 
mümkün görmüştür.  
622 LOMBARDINI, s.128 
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kaynaklanan hile hallerinin hile kuralı kapsamında değerlendirilmesini 

sağlamıştır623.  veya 

c. taahhüdün amaç ve şekil bakımından değerlendirilmesi sonucunda talebin 

makul olmaması 

hallerinin açıkça varlığı durumunda” hile kuralının uygulanabileceği 

düzenlenmiştir. 

 Görüldüğü üzere, UCC düzenlemelerinde olduğu gibi, konvansiyonda da hile 

kuralının uygulanabilmesi, tarafların kimliğine değil belgelerin niteliğine 

bağlanmıştır. Burada hileci tarafın kimliği624 üzerinde hiç durulmamıştır625. 

UNCITRAL konvansiyonunda belgelerin sahte olması veya gerçeği yansıtmaması 

düzenleyenin kim olduğuna bakılmaksızın hile kuralının uygulanabilmesi için yeterli 

görülmüştür. 

D. Değerlendirme 

Görüleceği üzere akreditif ilişkisinde hile kuralının uygulanması bakımından 

belge merkezli bir işleyiş esas alınmıştır626. Aynı husus UCP düzenlemelerinde 

bağımsızlık ve akreditif sözleşmesine uygunluk gibi ilkelerle korunmuştur627. UCP 

düzenlemeleri de gerek 500 gerekse de 600 sayılı düzenlemelerde akreditif ilişkisinin 

işleyişini uygun belgelerin ibrazı üzerine kurmuştur628. Bankaların sorumluluğunu da 

ibraz edilen belgelerin şeklen uygunluğuna dayanmaktadır. Hileli fiillerde bulunan 

taraf kim olursa olsun hile kuralının uygulanması belgelerin sahte olmasına ve 

lehtarın önemli derece hileli fillerinin varlığına  bağlanmıştır629. Ancak önemli 

                                                           
623 Aksi görüş için SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
624 GAO, s. 115 
625 DOĞAN, 2005, s.305; ERDOĞAN, s.150; KAYA, A,s.160; Hukukumuzda hakkın kötüye 
kullanılması hallerinin failleri bakımından bir ayrım yapılmıştır. Lehtarın hakkın kötüye kullanılması 
teşkil edecek haksız ödeme talepleri bu kapsamda değerlendirilmiştir. Dolayısıyla da hile kuralına 
denk gelen hakkın kötüye kullanılması hallerinin faili olarak lehtar görülmüştür. Temel ilişki ve 
karşılık ilişkisinden kaynaklanan defilerin ileri sürülemeyecek olması özellikle amirin ve üçüncü 
şahısların hilesine karşı yargılamada bir yetersizlik doğurmuştur. 
626 SARNA, s.5-8 
627 ÖZEL, s.16-17; SARNA, s. 3-7 
628 SARNA, s.5-8.1 
629 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E. 2000/07357K. 2001/02155 T. 26.03.2001 kararında “.......Davacı 
vekili, müvekkili şirket ile davalı şirket arasında Türkiye'de diktirilip Amerika'ya gönderilecek giyim 
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derecede hileli fiillerde bulunabilecek olan taraflar lehtar ile sınırlandırılmıştır. Bu 

durumda akreditif amirinin ve üçüncü kişinin hile kuralı kapsamında yer alıp 

almayacağı tartışılmalıdır630.   

II. Akreditif Amirinin / Alıcının Hilesi 

Akreditif amirinin hilesi, akreditif amiri veya onunla birlikte olan üçüncü 

kişi631 veya lehtar tarafından da gerçekleştirilebilir632. Burada hile kuralının 

uygulanıp uygulanmayacağı hallerin tespiti önem arz etmektedir. Akreditif amirinin 

hilesi gerek lehtarın gerekse de üçüncü kişinin hilesinden farklıdır633. Şöyle ki 

akreditif amirinin hilesi akreditif sözleşmesinin kurulması aşamasında meydana 

gelmektedir. Dolayısıyla da amir bankaya veya herhangi bir diğer görevli bankaya 

akreditif amirinin hileli veya sahte bir belge ibraz etmesi mümkün değildir. Ancak 

uygulamada da sık sık görüldüğü üzere akreditif amiri ve lehtarın anlaşarak, akreditif 

bankaları aleyhine giriştikleri muvazaalı anlaşmalar yapılabilmektedir634. Sonuç 

olarak akreditif amirinin hilesi sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu tipte hileli 

fiillere karşı bankaların başvurabileceği hukuki müesseselerin neler olduğu ve hile 

kuralının akreditif amirinin hilesini de kapsayıp kapsamadığı tartışılmalıdır. Lehtar 

ile birlikte veya en azından lehtarın bilgisi dahilin de işlenmiş olan hileli 

davranışlarının hile kuralının oluşmasına engel teşkil etmeyeceği konusunda 

doktrinde tartışma olmamasına rağmen635 lehtarın bilgisi dışında gerçekleşmiş olan 

hileli davranışlar bakımından hile kuralının uygulanıp uygulanmayacağı 

tartışmalıdır. 

                                                                                                                                                                     
eşyaları için gerekli kumaşın temini konusunda icap ve kabule dayalı bir akit kurulduğunu bu akidin 
sonucu olarak davalının Çin'de bulduğu N… firmasından sağladığı proforma faturaya istinaden ve 
talimatı doğrultusunda bu firmaya gayrikabili rücu akreditif açıldığını ve kumaşların Türkiye'ye 
gelmesi ile ayıplı olduklarının anlaşıldığını durumun hemen davalıya bildirilip ayıbın tespitinin 
yaptırılarak kumaşın bu haliyle imalata alındığını müvekkilinin zarara uğradığını.....” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr); Yargıtay’ın kararına konu olan olayda malların ayıplı olmasının 
gerçeği yansıtmayan belgeler üzerinden sağlanmış olmasına rağmen davacı ile davalı arasında 
sorumluluğu gerektiren hukuki bir ilişkinin bulunmadığı gerekçesiyle alıcının tazminat talebinin 
reddine karar vermiştir. LACOURSIERE, s.22 
630 SARNA, s.5-22.1; GAO, s. 131 
631 SARNA, s.5-22 
632 SARNA, s.5-8 
633 SARNA, s.5-19 
634 ERDEMKOL, GÖRÜŞLER, s.124-125 
635 GAO, s.117 
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Amerikan Yargı Kararları arasında akreditif bankası çalışanlarının da 

akreditif amiri ile birlikte, akreditifin düzenlenmesi aşamasında, hareket ettikleri 

görülmektedir636. Amerikan Yargılaması verdiği kararlarda akreditif amirinin 

hilesinin “hile kuralı kapsamında değerlendirilemeyeceği” birçok davada karara 

bağlanmıştır637. Kararlarda hile kuralının uygulanabilmesi, haksızlık yapanının lehtar 

olması ile sınırlandırılmıştır. Hile kuralının uygulanabilmesi ise akreditif amirinin 

veya amir ile birlikte olan diğer kişilerin hileli fiillerinden lehtarın haberdar olması 

durumunda hile kuralının uygulanabilmesinden söz edilmiştir638. 

Görüldüğü üzere Amerikan Yargılaması’nda639, lehtarın hileden haberdar 

olması hile kuralının uygulanabilmesi için gerekli görülmüştür640. Bu durum 

aklımıza lehtarın hileden hangi aşamada haberdar olması gerektiği sorusunu akla 

getirmektedir. Belgelerin ibrazından veya ödeme talebinin yapılmasından önce 

akreditif amirinin yaptığı hileden lehtarın haberdar olması hile kuralının 

uygulanmasını sağlayacaktır641. Lehtarın sonradan öğrendiği lehtarın hileli fiillere 

rağmen, akreditif ilişkisinden menfaat sağlaması ve akreditif amiri ile olan ticari 

ilişkisini sürdürmesi hile kuralının oluşması bakımından yeterli görülmüştür642. Bu 

sebeple lehtarın hileyi öğrenme anı hile kuralının uygulanması bakımından büyük 

önem arz etmektedir643. Lehtarın akreditif amirinin hilesini bildiği, bundan kendisi 

                                                           
636 SARNA, s.5-17 
637 McGUINNESS, Kevin Patrıck: The Law of Guarantee, A Treatise on Guarantee, Indemnity and 
the Standby Letter of Credit, 2nd. Edition, 1996, Toronto, s.105 
638 GAO, s.117 
639 GAO, s.116 
640 COSTA, s. 107, SARNA, s.5-20 
641 ANGLADE, s.284; 
642 GAO, s.121 
643 ERDOĞAN, s.152; “Bankanın hakkın kötüye kullanıldığı itirazını ileri sürebilmesi için likit delil 
en geç akreditif alacaklısının akreditif belgelerini inceleyip olumlu veya olumsuz cevap verebileceği 
zamana kadar elinde olması gerekir. Kendisine sunulan akreditif belgelerini inceleyerek ödeme kararı 
verecek olan banka bu esnada elinde likit delil varsa hakkın kötüye kullanıldığı itirazı ile ödeme 
yapmaktan imtina eder. Likit delillerin ödeme yapıldıktan sonra ortaya çıkması halinde banka, hakkın 
kötüye kullanılması ilişkisinin dışına çıkar ve akreditif şartlarında gerek akreditif alacaklısına karşı 
ve gerekse akreditif açtırana karşı yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş olur ve mukabil 
alacağa da hak kazanır. Ancak ödeme yapıldıktan sonra akreditif açtıranın kesin olarak hakkını 
kötüye kullandığı anlaşılırsa banka yapmış olduğu ödemeyi geri isteyebilir. Ancak bu durumda da 
bankanın iade talebi sonuçsuz kalabilir. Böyle bir durumda ise bu sonuca banka katlanmak zorunda 
değildir.” 
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lehine bir çıkar sağladığı her durumda, akreditif amirine hile kuralı lehtarın 

hilesiymiş gibi uygulanabilecektir644. 

Amirin, lehtar ile işbirliği sonucunda bankayı dolandırması ayrıca ICC 

tarafından tartışılmıştır. Buna göre söz konusu olay “Bank A'nın açmış olduğu bir 

akreditif altında yüklemeyi yaptıktan sonra lehtarın, görevli bankaya vesaiki ibraz 

etmiş ve konişmentonun tam takım orijinallerini beyaz cirolu olarak doğrudan 

akreditif amirine (alıcıya) gönderdiğini, bu nedenle orijinaller yerine kopya 

konişmentoların kabulü için amir bankaya teleks çekilerek yetki alınmasını 

istemiştir. Bu isteğinin açıklaması olarak, taşıma süresinin kısa olduğunu ve alıcının 

mallar geldiği halde vesaiki bankadan alamaması olasılığının önüne geçmek 

istediğini belirtmiştir. Görevli banka diğer vesaiki uygun bulmuş ve tek rezerv 

konusu olan kopya konişmentoları kabul edip edemeyeceğini amir bankaya (Bank 

A'ya) sormuştur. Bank A, amirin onayını alarak arasında kopya konişmentoların 

bulunduğu vesaikin kabul edilerek ödeme yapılması yolunda görevli bankaya yetki 

vermiştir. İki gün sonra vesaiki aldığında Bank A akreditif amirinin hesabının 

borcuyla akreditif vesaiki tutarını görevli bankanın hesabına alacak geçmiştir.(Bilgi 

notu: Bir konişmento garantisi veren banka orijinal konişmento aranmadan 

malların alıcıya teslimine izin vermekte, bunun sorumluluğunu üstlenmekte ve 

orijinal konişmentoları daha sonra taşıma şirketine teslim edeceğini, edemediği 

takdirde doğacak zarar ziyanı ödemeyi taahhüt etmektedir). Bank A durumu 

değerlendirmiş ve lehtara ödemenin yapılmış ve bu ödemenin amirin hesabından 

karşılanmış olduğu gerçeği karşısında istenilen konişmento garantisini vermekte bir 

sakınca görmemiştir. Bir hafta sonra Bank A söz konusu akreditife ibraz edilen 

kopya konişmentoların orijinalleri ile birlikte bir poliçe ve faturanın eklenmiş 

olduğu bir tahsil talimatı ( collection instruction letter) almıştır. Muhatabı 

(keşidelisi) akreditif amiri olan hu tahsil vesaikini gönderen banka akreditifin 

görevli bankasından başka bir banka olup tahsil talimatının amiri de akreditif 

lehtarından başka bir firmadır. Bank A tahsil vesaikinin muhatabı olan akreditif 

amiri ile temas etmeye çalışmış, ancak firma yetkililerini bulamadığı gibi firmanın 

işyerini kapattığını öğrenmiştir. Bank A durumu tahsil vesaikini gönderen bankaya 

(gönderi bankası) bildirerek talimat istemiştir. Tahsil vesaikinin amiri, gönderi 
                                                           
644 SARNA, s.5-21 
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bankası aracılığıyla Bank A'ya iletilen mesajında orijinal konişmentoların hamili 

sıfatıyla malların mülkiyetinin kendisinde olduğunu, bu arada Bank A'nm taşıma 

şirketine konişmento garantisi vermek suretiyle mallan diğer bir tarafa teslim 

ettirdiğini öğrendiğini, dolayısıyla mal bedelini talep etmek için taşımacıya rucü 

edeceğini bildirmiştir. Akreditif amiri tarafından dolandırıldığını anlayan Bank A 

cevap olarak mal bedelini akreditif amiri adına ödemiş olduğunu, özellikle içine 

düşürüldüğü bu sahtekarlık yüzünden aynı mal için iki kez ödeme }yapmak zorunda 

olmadığını ileri sürmüştür. Tahsil vesaikinin amiri sahtekarlık iddiasıyla ilgisi 

bulunmadığını ve malların değeri için taşımacıdan talepte bulunacağını ifade 

etmiştir. Kendisine rücü edilen taşımacı, Bank A'nın konişmento garantisine rücuen 

karşı talepte bulunmuş ve piyasadaki itibarının zedelenmesini istemeyen Bank A 

taşımacıya ödeme yapmıştır. Bu olay kopya belgelerin ibrazı ile kullanılan hiçimde 

açılan akreditiflerin veya kopya belgeler karşılığında ödeme yetkisi vermenin yol 

açabileceği olası zararları göstermektedir.” şeklinde gerçekleşmiştir. ICC inceleme 

yaptığı bu sorunlu olaya ilişkin olarak “akreditif amiri ile lehtarın çıkar işbirliği 

içinde dolandırıcılık yaptıkları ve sonuçta lehtarın aynı mallar için düzenlenen 

belgeleri iki kez sattığı anlaşılmaktadır. İlki görevli bankaya kopya konişmentolarla 

ibrazda, ikincisi orijinal konişmentoları başka bir alıcıya ve ıskontocuya ciro ile 

devrederek. Akreditif amiri de konişmento garantisi ile ele geçirdiği malları satmış 

olduğundan Bank A ya ödediği parayı geri kazanmış olmaktadır. Bank A için son 

işlem olarak olayı avukatlarına havale etmekten başka çıkar yol kalmamaktadır. ” 

şeklindeki görüşünü bildirmiştir645. Olayda ICC’nin özellikle hile kuralına yer 

vermemiş olması sebebiyle durumu kabullenmiş gözüken görüşü646 UCC ve 

UNCITRAL düzenlemeleri karşısında farklılık gösterecektir. Buna göre hile 

kuralına yer veren düzenlemelerde amirin hilesine yer verilmiştir647. Buna göre 

amirin hileli fiillerini lehtar ile birlikte veya lehtarın bilgisi dahilinde gerçekleştirmiş 

olması durumunda hile kuralı uygulanabilecek ve Bank A iddia ettiği gibi ibrazı 

karşılamaktan imtina edebilecektir. Ancak böyle bir çözüme UCP düzenlemeleri ile 

ulaşılması mümkün değildir. UCC ve UNCITRAL düzenlemeleri her ne kadar 

                                                           
645 ERDEMKOL, GÖRÜŞLER, s.125-126 
646 BRUCE S. Nathan ; “Letters of Credit: Another Case When the LC Issuing Bank Must Pay 
Despite Discrepancies”,  Business Credit, January2002, p.15 
647 GAO, s. 135 
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bağımsızlık prensibinin istisnai hallerini getirerek648 bankalara UCP 

düzenlemelerine göre daha fazla sorumluluk yüklese de ayrıca bankalar yararına da 

bir koruma getirdiği bu olaydan da anlaşılacağı üzere gayet açıktır649. 

Bu noktada özellikle Amerikan Yargısı’nda alınmış olan kararların dikkate 

alınarak hukukumuzdaki durumun araştırılması gerekmektedir. Akreditif amirinin, 

akreditif bankasını aldatmaya yönelik olarak lehtar ile giriştiği muvazaalı fiiller 

neticesinde, amir bankası hile kuralına başvurarak kendisine hukuki bir koruma 

sağlayabilecektir. Bunun yanı sıra akreditif bankasına karşı, amirin akreditif bankası 

çalışanları ile birlikte giriştiği hileli fiillerin hile kuralı kapsamında değerlendirilmesi 

mümkün değildir650.       

A. Türk Hukuku’nda Amir Bankasının Sorumluluğunun 

Tespitinde Hile  

Tezimizin ikinci bölümünde Borçlar Hukuku’nda hile konusunu ayrıntılı bir 

biçimde incelemiştik. Burada bir konuyu tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Lehtarın 

bilgisi dahilinde üçüncü bir kişinin amir banka veya akreditif amirini aldatmaya 

yönelik olan fiilleri Türk Borçlar Hukuku’nda üçüncü kişinin hilesi başlığı altında 

düzenlenmekteydi. Buna göre üçüncü kişinin hilesini bilmiyor veya bilemiyor ise bu 

fiillerden zarar görenlerin sözleşmeyi iptal etmeleri mümkün değildir. Ancak bizlerin 

sık sık üzerinde durduğumuz üzere bu husus UCC ve UCP düzenlemelerinde belge 

merkezli işleyişin bir sonucu olarak farklı şekilde sonuçlanacak ve lehtara ödemenin 

yapılmasını amir bankası reddedebilecektir. 

Bu başlık altında ise bizim incelememiz gereken husus amirin hilesinde 

üçüncü bir kişinin akreditif bankasını aldatmaya yönelik fiillerinden akreditif 

amirinin haberdar olması durumunda hukukumuzun alması gereken pozisyona 

ilişkindir651. Akreditif amirinin, amir bankasını aldatmak amacıyla herhangi bir sahte 

belge düzenleme imkanı bulunmamaktadır. Bu sebeple de amir bankasını 
                                                           
648 CHATTERJEE, Charles/ LEFCOVITCH, Anna;, p.72 “Ancak hile hallerinin açıkça görüldüğü 
durumlarda hiç banka bu prensibe sığınarak ibrazı karşılayamaz.” 
649 HASSAN, M. KABIR; “The Market's Perception of the Riskiness of Large U.S. Bank Commercial 
Letters of Credit”, Journal of Financial Services Research, ,p.209; 
650 GAO, s.135 
651 SARNA, s.5-22 
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aldatabilmek maksadıyla lehtara ihtiyaç duymaktadır. Çünkü lehtarın düzenleyeceği 

ve ibraz edeceği gerçeği yansıtmayan belgeler ile haksız bir kazanç elde 

edebilecektir. Burada akla ilk gelen husus amirin, bu durumda lehtarın hilesinden 

mutlak suretle haberdar olacağıdır. Dolayısıyla da akreditif bankasının Borçlar 

Kanunu’nun üçüncü kişinin hilesini düzenleyen 28. maddesi uyarınca akreditif 

amirine karşı sözleşmeyi fesih hakkı doğacaktır. Yukarıda belirttiğimiz üzere UCC 

düzenlemelerinde açıkça düzenlenmemiş ancak yargı kararları ile tartışılmış olan bu 

konuda hile kuralının uygulanması için getirilen kriter “lehtarın akreditif amirinin 

hilesinden haberdar olmasına” bağlanmıştır. Lehtarın bilgisi dışında gerçekleşen bir 

hileli fiil sebebiyle hile kuralının uygulanması mümkün değildir. Sonuç olarak 

buradan önemli bir fark doğmaktadır. Sonuç olarak lehtarın veya diğer üçüncü bir 

kişinin yardımı olmaksızın, akreditif amirinin, amir bankasını aldatmaya yönelik 

fiilleri hile kuralı kapsamında değerlendirilemeyecektir652. Ancak lehtarın bilgisi ve 

hileli filleri ile amirin, amir bankasını aldatması durumunda Borçlar Hukuku’nun ön 

gördüğü sonuç olarak akreditif sözleşmesi iptal edilecektir.  Burada bir kez daha 

belirtmek isteriz ki amirin hilesinde sadece lehtar üçüncü kişi konumunda değildir. 

Bunun dışında, amir bankasının bir çalışanı653 olabileceği gibi herhangi bir üçüncü 

kişinin de akreditif bankasını aldatmaya yönelik olarak bazı fiillerde bulunabilmeleri 

mümkündür654. 

Türk Hukuku’nda hile kuralının “itiraz ve defiler” kapsamında incelendiğini 

bilmekteyiz. Sadece lehtarın hileli fiillerinin “hakkın kötüye kullanılması” olarak 

nitelendirildiğini ve amir bankasına ibrazı karşılamama yetkisini verdiğini daha 

öncede belirtmiştik. Hukukumuzda ileri sürülebilecek defilerin neler olduğunun 

tespiti için akreditif ilişkisinin aşamalarının ayrı ayrı ele alındığını görmüştük.  

Bu başlık altında akreditif ilişkisinde amirin hilesini incelemekteyiz. Amirin 

hileli davranışları akreditif ilişkisinde yer aldığı iki aşama olan temel ilişki655 ve 

karşılık ilişkisi656 aşamalarında gündeme gelebilir. Hukukumuza bağımsızlık 

                                                           
652 SARNA, s.5-22 
653 GOTTRAUs.114 “…. sonuç olarak, hile, istisnai olarak, bankanın çalışanları veya şubeleri 
tarafından da gerçekleştirilebilinir…” 
654 SARNA, s.5-22 
655 BOZKURT, s.94; 
656 BOZKURT, s.106 



 143

prensibinin istisnası olarak ileri sürülebilecek defiler temel ilişkide ve karşılık 

ilişkisinde çok sınırlıdır657. Hukukumuzda kural olarak bu aşamalardan kaynaklanan 

defiler ileri sürülemez658. Buna göre ileri sürülemeyecek amirin hileleri: “temel 

ilişkinin kurulması aşamasında taraf iradeleri arasındaki uygunsuzluk659, akreditif 

amirinin iflas etmesi veya ödeme güçlüğü içinde bulunması yahut malvarlığının 

haczedilmiş olması sebeplerine binaen karşılığın temin edilememiş olması gibi 

hususlar660, bankanın akreditifin sahteliğini ileri sürmesi661, akreditif amirinin iflas 

etmesi veya ödeme güçlüğü içinde bulunması yahut malvarlığının haczedilmiş 

olması sebeplerine binaen karşılığın temin edilememiş olması gibi hususlar662, 

akreditif havalesinin (akreditif emrinin) yokluğu durumunda esas itibariyle ödeme 

yükümünün de doğmayacağı663” olarak sıralanabilir.  

 Temel ilişkiden kaynaklanan ve ileri sürülebilecek defiler lehtarın hakkın 

kötüye kullanılması niteliğindeki fiilleridir. Sonuç olarak hukukumuzda amirin hilesi 

dikkate alınmamıştır. Ancak lehtarın bu durumdan bilgisi olması durumunda, hakkın 

kötüye kullanılması kapsamında değerlendirilebilecek olan durumlar hukukumuzda 

ileri sürülebilecek itirazlar olması sebebiyle bu hususta bir farklılık meydana 

gelmeyecektir. Bunun yanı sıra ileri sürülebilecek defilerden olan akreditife ilişkin 

defilerde hukukumuzda yer almaktadır. Akreditif şartlarında belirtilen hususlara 

uyulmaması664, akreditifte yer alan şartlar, akreditifin vadesi, belgeler ve belgelerde 

aranan vasıflarda eksikliğin bulunması, uygunsuzluğun olması665 gibi hallerde, 

amirin hilesi ile karşılaşılması mümkündür. Hukukumuzda buna ilişkin bir koruma 

sağlanmıştır.  
                                                           
657 SARNA, s.5-5 TEOMAN, s. 184; “Akreditif işleminin asıl özelliğini, ona temel teşkil eden 
ilişkilerden hukuki anlamda bağımsızlığı/soyutluğu (ABK. mad. 3) ve tarafların vesaikin ilgili 
olabileceği mal, hizmet ve/veya diğer yapılan işleri değil vesaiki göz önünde bulundurarak bunlar 
üzerinde işlem yapmaları (ABK. mad. 4 ) ilkeleri oluşturur. Ancak, her şekli ilkede olduğu gibi 
soyutluk ilkesinin de katı bir şekilde uygulanması, hakkaniyete aykırı bir takım sonuçlar doğurabilir. 
Dolayısı ile bu ilkenin de hukukun genel prensipleri ışığında yorumlanması ve uygulanması 
mecburiyeti vardır. Kısaca, akreditif işlemine temel teşkil eden bu prensibin uygulama alanı sınırsız 
ve istisnasız değildir ” 
658 KAYA, A,s.145-146;ERDOĞAN, s.147-148;DOĞAN,s.297,311; 
659 KAYA, A,s.154; ERDOĞAN, s.148 
660 KAYA, A,s.156 
661 ERDOĞAN, s.148; GOTTRAUs.116 
662 DOĞAN, 2005, s.312; KAYA, A,s.156 
663 KAYA, A,s.157; aksi görüş için DOĞAN, 2005, s.312; Bu hal hile kuralı kapsamında 
düzenlenmemiştir. 
664 KAYA, A,s.152; ERDOĞAN, s.149;  
665 KAYA, A,s.152; ERDOĞAN, s.149;  
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III. Üçüncü Kişinin Hilesi 

Basit bir akreditif ilişkisi akreditif amiri, lehtar, ve akreditif bankası olmak 

üzere üç taraf içerir. Ancak uygulamada genellikle akreditiflerde bunların dışındaki 

birçok kişi akreditif ilişkisinde yer alır. Bunlar iki gruba ayrılabilirler. İlk grupta 

akreditif ilişkisinde ödemeye katılan muhabir banka, teyit bankası ve iştira bankası 

yer almaktadır. İkinci grupta akreditif ilişkisine dolaylı olarak katılan acente666, 

sigortacı, taşıyıcı667 veya yük sağlayıcılar668 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kişiler 

                                                           
666 DEVONSHIRE, Peter; “Mareva Injunction and Thirth Parties”, The Modern Law Review, Vol. 
62, March  1999, s. 555; Yargıtay 19.Hukuk Dairesi E. 2003/11146 K. 2004/8090 T. 5.7.2005 
kararında “......Taraflar arasındaki birleştirilen menfi tespit-itirazın iptali davasının yapılan 
yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen 
hükmün süresi içinde davalılar vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı 
kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat A. ile davalılardan P. Tic. A.Ş. vekili avukat B. 
ile diğer davalı M.T. E. vekili avukat C.’nin gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan 
avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan 
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı E.M. A.Ş. vekili, dava dışı Ü. A.Ş. ile yine 
dava dışı yabancı şirket M.T.E. arasında demir alım-satım anlaşması yapılıp dava dışı Ü. A.Ş. lehine 
davalının akreditif açtırdığını, alım-satım akdinin teminatı olması için davalı P. A.Ş.’ye 30.7.1999 
tarihli 75.000 USA Dolar bedelli bir çek verildiğini, alım-satım akdine konu maddenin miktarında, 
alıcının değişiklikte talepleri üzerine ilk açılan akreditifin vadesinin uzatıldığını ve 30.7.1999 tarihli 
çekin geriye alınarak uzatılan akreditif vadesi 30.8.1999 tarihli yeni bir 75.000 USD bedelli çek 
verildiğini, akreditif süresinin uzatılmasına rağmen alıcının üzerine düşen edimi yerine getirmemesi 
sonucu akreditifin vadesinin dolduğunu ve iptal edildiğini, böylece çekin teminat vasfının sona 
erdiğini ancak davalı P. A.Ş.’nin elindeki çeki iade etmediğini iddia ederek 30.8.1999 tarihli çek ile 
borçlu olmadıklarının tespitini talep ve dava etmiştir. Birleşen davada davalı P. A.Ş, kendilerinin 
acente olduklarını bu nedenle doğrudan husumet tevcih edilemeyeceğini beyan ederek davanın 
reddini istemiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 119/2. maddesi hükmüne göre, acentenin aracılıkta 
bulunduğu veya akdettiği mukavelelerden doğan uyuşmazlıklardan dolayı ilgili kişilerin, acente 
aleyhine (müvekkili namına) dava açması mümkün bulunmaktadır.  Birleşen davalı P. A.Ş, birleşen 
davalı M.T.E’nin acentesi olduğundan, akdin gerçekleşmemesi nedeniyle doğan zararın tazmini için 
açılacak dava M.T.E’yi temsilen P. A.Ş.’ye karşı açılabilir ve hükümde M.T.E. aleyhine tesis olunur. 
Mahkemece bu hususlar gözetilmeden acente P. A.Ş.’ye husumet yöneltilip aleyhinde karar verilmesi 
doğru görülmemiştir.“ şeklinde görüş bildirmiştir. Yargıtay’ın da kararında görüleceği üzere 
akreditif ilişkisinde acenta üçüncü kişi konumunda olup  amire karşı sorumluluk üztlenmektedir.....” 
şeklinde içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
667 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1989/5833 K. 1990/6779 T. 22.10.1990 tarihli bir 
kakarında taşıyıcının hileli bir fiilini incelemiştir. “.....Davacı vekili (amir alıcı) , müvekkili bankanın 
Bursa Şubesinde dava dışı Arap National Bank Nakh Road Branch (amir banka) tarafından yine dava 
dışı ihracatçı(lehtar) H. Emin T. lehine Uluslararası Endüstri ve Ticrat Bankası Bursa 
Şubesi(muhabir bankaya) aracılığı ile ihbar edilebilir kaydıyla 190 adet canlı hayvan ihracına ilişkin 
teyidsiz gayrikabili rücu akreditif açıldığını, ihracatçının davalı tarafından kendisine verilen taşıma 
senedi ve diğer belgeleri müvekkili bankaya ibraz etmesi üzerine akreditif bedeli olan ( 4.640.146. ) 
liranın bu şahsa ödendiğini; ancak davalı taşıyıcının malları S. Arabistan'da bulunan alıcıya 
götürmeyip Türkiye'de satması nedeniyle yabancı bankanın akreditif bedelini müvekkili bankaya 
ödemediğini, yabancı amir bankanın bu ilişkinden kaynaklanan tüm haklarını müvekkiline 
devrettiğini, davalının ihtara rağmen malın teslim tarihindeki değeri olan ( 4.658.850 ) lirayı 
ödemediğini ileri sürerek anılan meblağın % 53.75 nisbetinde faiziyle birlikte davalıdan tahsilini 
istemiş, ayrıca da davanını Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankasına ihbarını talep etmiştir. Davalı 
vekili, dava dışı Emin T.'ın müvekkili şirket adına kayıtlı TIR'ın şoforü Ahmet T. ile nakliye hususunda 
anlaşması üzerine şöforün gerekli gümrük işlemlerini yapılabilmesi amacıyla adet üzere firma 
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akreditif ilişkisine doğrudan katılmamakla birlikte akreditife konu olan belgelerin 

hazırlanmasında yer almaktadırlar. Tezimizin bu başlığı altında kastettiğimiz üçüncü 

kişiler işte bu ikinci grupta yer alan kişilerdir. Bu kişilerin yaptığı hileli davranışlar 

ise üçüncü kişinin hilesinin konusunu oluşturmaktadır669.   

 Üçüncü kişinin hilesini United City Merchants davasında670 tartışan ilk derece 

mahkemeleri, sadece lehtarın hilesinin hile kuralının uygulanmasını sağlayacağını 

belirtmişlerdir671. Bu davada Yargıç Macatta, hilenin üçüncü kişi tarafından yapılmış 

olması sebebiyle hile kuralını uygulamamıştır. Temyiz mahkemesi ise davada, 

belgelerin gerçeği yansıtmamasının veya sahte olmasının hile kuralının uygulanması 

bakımından yeterli olduğu görüşünü savunmuştur672. Temyiz mahkemesi hilenin 

lehtar dışında bir üçüncü kişi tarafından yapılmasını hile kuralının uygulanmasına 

engel görmemiştir673. Lordlar kamarası ise bu davaya ilişkin olan kararında doktrin 

ve Yargıç Macatta yönünde verdiği kararında üçüncü kişinin hilesine rağmen 

bankanın ödemeyi reddetme hakkı bulunmadığını belirmiştir674. Alınan bu kararın 

doğruluğunun tartışılması gerektiği düşüncesindeyiz. Bizim kanaatimiz temyiz 

mahkemesinin verdiği kararın aşağıdaki sebeplerle daha doğru ve tatmin edici 

olduğu yönündedir. Akreditif ilişkisinde belge merkezli işleyişin göz önünde 

bulundurulması, akreditif ilişkisinde yer alan taraflar arasında riskin paylaştırılması 
                                                                                                                                                                     
yetkililerince önceden imzalanmış taşıma mukavelesini bu şahsa verdiğini, ancak ihracatçı şahsın 
bilahare koyunları müvekkiline teslim etmediğini, bankanın ibraz edilen belgelere göre ödeme 
yapmaması gerektiğini, zira gümrük vb. evrakların ödeme anında mevcut olmayacağını ileri sürerek, 
davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, adli tıp ve bilirkişi 
raporlarına ve tanık beyanlarına göre taşıma senedindeki imzanın davalı şoföre ait olmadığı, 
koyunların davalıya teslim edilmemesi nedeniyle davalının gerçekleşen zarardan sorumlu 
olamayacağı sonucuna varılarak davanın reddini istemiştir. Kararı, davacı banka vekili temyiz 
etmiştir. Davacı banka ile davalı taşıyıcı arasında hukuki bir ilişki mevcut olmayıp malın teslim 
edilmemesi sonucu davacı bankanın sebepsiz olarak ödediği miktar için ihracatçı şahsa yönelmesi 
gerekmesine göre sonucu itibariyle doğru olan red kararının onanması gerekmiştir” Yargıtayın 
kararına konu olan olayda açıkça üçüncü kişinin hileli bir fiili bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak ta 
UCC hükümleri çerçevesinde hile kuralının uygulanması mümkün olacaktır. Bu sebeple de akreditif 
bankasının ödemeyi reddederek ibrazı durdurması gerekmektedir. Öncelikle karar konu olan olayda 
bu durumun atlandığını ve sahte imzalı bir belgenin ibrazında ibrazın karşılandığı görülmektedir. Bu 
sebeple sorumlu olan bankanın karşıladığı miktarı amir bankasından talep etmesi mümkün değildir. 
Yargıtay’ın bu yönde verdiği karara katılmaktayız. 
668 “Loading broker” ifadesi uluslararası metinlerde yer almış olmış olup, tarafımızca “yük 
sağlayıcılar” şeklinde çevrilmiştir.  
669 ROWE, s.254 
670 ROWE, s.253, VIRDI, s. 120-134 
671 HOTCHKISS, s.175 
672 SARNA, s.5-22; HOTCHKISS, s.175; GOTTRAUs.115 
673 McGUINNESS, s.105; HOTCHKISS, s.175 
674 SARNA, s.5-22; HOTCHKISS, s.175 
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ve akreditif şartlarına uygunluk ilkesi göz önünde bulundurulduğunda üçüncü şahsın 

hilesinin göz ardı edilmemesi gerektiği kanısındayız675. UCP düzenlemelerinin bu 

konuya sessiz kalmasına rağmen yabancı mahkemelerin konuyu UCC düzenlemeleri 

üzerinden sonuçlandırdığını görmekteyiz676.  

Türk Hukuku bakımından da ortaya çıkacak olan sonuç temyiz mahkemesinin 

verdiği karara daha yakındır. Lehtar, Borçlar Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca 

üçüncü bir kişinin hileli fiillerini bilmiyor veya bilemiyorsa bu taktirde üçüncü 

kişinin hilesinden dolayı sorumluluk altına girmeyeceği ve lehtara karşı sözleşmenin 

fesih edilemeyeceğini düzenlemiştir. Ancak akreditif ilişkisinin kendine has yapısı 

dikkate alınır ise, gerek UCP ve gerekse de UCC düzenlemeleri dikkate alındığında 

belgeleri acente, taşıyıcı, sigortacı ve yük sağlayıcılar olmak üzere kimin 

düzenlediğine bakılmaksızın ibrazın karşılanması bankalarca reddedilebilecektir677. 

Oysa Türk Hukuku’nda belgelerin hileli olması değil bu üçüncü şahısların hilesinden 

lehtarın haberdar olmasının aranacak olması riskin akreditif amiri ve amir bankası 

üzerinde toplanmasına sebep olacaktır. Ancak burada üçüncü kişinin hilesinin 

tezimizin başında da belirttiğimiz üzere BK. 28. maddesinde görülen iradeyi 

sakatlayan hile için geçerli olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu sebeple hukukumuz 

Borçlar Hukuku hilesi dışında hile kuralının belirlediği hile hallerini tam olarak 

karşılayamamaktadır. Bu sebeple de defi ve itiraz sistemini incelemekte fayda 

bulunmaktadır.  Hukukumuzda hile kuralına ilişkin getirilen çözümün defi ve itiraz 

sistemi olduğunu bilmekteyiz. Burada sorulması gereken soru üçüncü kişinin hilesine 

hukukumuzun bakışının nasıl olduğudur. Uygulamada lehtarın hilesinin hakkın 

kötüye kullanılması kapsamında düzenlendiğini bilmekteyiz. Öyleyse bu defilerin 

hangilerinin üçüncü kişilerin fiillerini de kapsadığını incelemeliyiz678. Tekrardan 

hatırlatmak isteriz ki hile kuralı kapsamında üçüncü kişinin hilesi lehtarın bilgisi 

dahilinde olup olmadığına bakılmaksızın ibrazın karşılanmaması sonucu 

doğurmaktadır679. Bu göre hukukumuzda üçüncü kişinin hakkın kötüye kullanılması 

sonucunu doğurabilecek defileri “Akreditif şartlarında belirtilen hususlara 

                                                           
675 SARNA, s. 5-23; HOTCHKISS, s.175 
676 HOTCHKISS, s.175 
677 ROWE, s.252; GAO, s. 148-150 
678 SARNA, s.5-22 
679 ROWE, s.252; 



 147

uyulmaması680,akreditifte yer alan şartlar, akreditifin vadesi, belgeler ve belgelerde 

aranan vasıflarda eksikliğin bulunması, uygunsuzluğun olması681, akreditif bankası, 

akreditifin ödenmesi talebinin suç veya dolandırıcılık niteliğinde olması682, Temel 

ilişkiden doğan talep hakkının bulunmadığı bütün durumlarda, akreditifin ödenmesi 

için talepte bulunulması683” halleri kapsamında değerlendirilebilinir. Görüleceği 

üzere bu hakkın kötüye kullanılmasına ilişkin hallerin hiç birinde tarafların kimliği 

üzerinde durulmamıştır. Ancak lehtarın ödeme talebinin kötüye kullanılmasına 

ilişkin birçok durumda lehtarın kimliği önem arz etmektedir. Bu haller “Akde uygun 

olmayan her türlü talep684, lehtarın, şekli incelemede bir eksiklik görülmezken 

özellikle kendi hilesi ve hukuka aykırı davranışları sebebiyle temel ilişkide bir 

sakatlık meydana gelmesi ve buna rağmen şekli incelemenin sonucunda alacaklı 

oluşu ve soyut ödeme taahhüdünün sonucu olarak sahip olduğu alacak hakkını 

kullanması685, temel ilişki ile lehtarın yerine getireceği edimi ya hiç yerine 

getirmediği fakat yerine getirmiş gibi gösterdiğinin kesin anlaşılması, hileli edimlerle 

ayıplı ifanın686 ötesinde aldatıcı ifa hareketlerinin açık ve kesin delillerle anlaşılması 

halleri687” hukukumuzda üçüncü kişinin bu davranışlarının faili olması, durumunda 

bankanın bu defileri ileri sürerek ödemeyi durdurmasını sağlamayacaktır. Sonuç 

olarak bu durum hukukumuzda önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. 

Gelinen noktada hukukumuzun hile kuralı karşısındaki yetersizliğini ve konuya olan 

yanlış bakış açısından kaynaklandığını belirtmeden edemeyeceğiz. Ancak burada 

                                                           
680 KAYA, A,s.152; ERDOĞAN, s.149; Akreditifte hile kuralı belge temelli bir işleyişe sahiptir. 
Dolayısı ile akreditif şartlarına aykırılığın belgeler üzerinden anlaşılabilir olması gerekmektedir. Bu 
uygunsuzluğu yaratan failin kimliği önem arz etmemektedir. Dolayısıyla da üçüncü kişinin bu fiillerin 
faili olması herhangi bir sorun yaratmamaktadır.   
681 KAYA, A,s.152; ERDOĞAN, s.149; Bu hususlar hile kuralının da kapsamı içerisindedir. 
Akreditif şartlarına uygun olmayan belgelerin ibrazı üzerine ibrazın karşılanması mümkün değildir. 
Dolayısıyla hukukumuz bu konuda uluslararası hile yaklaşımını karşılamaktadır. Bu husus özellikle 
belgelerin sahte olması gerçeği yansıtmaması gibi halleri de kapsamaktadır. Söz konusu definin 
amacının akreditifte amir bankasının lehtara karşı ödeme yapmasını engellemek amacıyla burada 
belgeleri tahrif edenin kimliğine önem verilmemiştir. Dolayısıyla da üçüncü kişinin bu fiillerin faili 
olması herhangi bir sorun yaratmamaktadır.   
682 DOĞAN, 2005, s.307 
683 DOĞAN, 2005, s.309 
684 DOĞAN, 2005, s.308; Talepte bulunana kişi lehtar olmak zorundadır. 
685 ERDOĞAN.s.150-151; Lehtarın kimliği fiillerin meydana gelmesi ve definin ileri sürülebilmesi 
bakımından önem arz etmektedir. 
686 HOTCHKISS, s.172 
687 ERDOĞAN,s.152;Lehtarın kimliği açıkça belirtilmiştir.; TEOMAN, s.180; açık ve kesin deliller 
ile kast edilen burada doktrinde ileri sürülmüş olan likit delil kavramıdır.  



 148

yaşanan çözümsüzlüğün sebebi, akreditife ilişkin modern düzenlemelerin iç 

hukukumuzda yer almayışıdır688.          

A. Belge Merkezli İşleyiş 

Bu durum UCP 600’ün 5. maddesinde “ Bankalar belgelerin ilişkili 

olabileceği malları, hizmetleri veya yapılan işleri değil, belgeleri göz önünde 

bulundurarak (belgeler üzerinden) işlem yaparlar689..” ifadesine yer verilmiştir. 

Akreditif ilişkisinde belgeler bu kadar önemli bir rol oynarken, belgelerin nitelik ve 

standartları akreditif şartlarına uygun olmalıdır690. Belgeler, sadece akreditif 

ilişkisine ilişkin bilgeleri içermemeli aynı zamanda gerçeği yansıtmalı, gerçek olmalı 

ve taraflar arasındaki temel ilişkiyi doğru yansıtmalıdır691. Bunun yanı sıra, bu 

bölüme dek sıklıkla üzerinde durduğumuz UCC ve UNCITRAL düzenlemelerinde de 

belgelerin sahteliği692, gerçeği yansıtmaması693 ve önemli derecede hileli694 olması 

üzerinde durulmuştur. Akreditif uluslararası ticarette kullanılan bir ödeme aracıdır. 

Bu ödeme akreditif amiri ile lehtar arasında temelde yaptıkları bir sözleşmeden 

doğmaktadır. Genellikle satış sözleşmesi olarak karşımıza çıkan bu sözleşmelerde, 

ödemenin akreditif aracılığıyla yapılmasında belgeler önemli fonksiyonlar 

üstlenirler. Bu belgeler, genellikle ticari fatura ve konişmento olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ticari fatura, satış sözleşmesine uygun olarak satış işlemi 

tamamlandıktan sonra ihracatçı tarafından ülke mevzuatına ve ödeme yöntemi olarak 

akreditif tercih edilmiş ise akreditif şartlarına uygun olarak, satıcı tarafından alıcıya 

düzenlenen bir belgedir695. Konişmento, ise kıymetli bir evrak olan bu belge bir gemi 

şirketinin veya onun yetkili acentesinin veya yükleme limanında acentesi yoksa gemi 

kaptanının malı yükletene verdiği, emre ve nama düzenlenebilen ve belge konusu 

malların taşınmak üzere kabul edildiğini gösteren bir makbuz ve aynı zamanda 

                                                           
688 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 113 
689 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1989/5833 K. 1990/6779 T. 22.10.1990 tarihli bir 
kararında “......amacıyla adet üzere firma yetkililerince önceden imzalanmış taşıma mukavelesini bu 
şahsa verdiğini, ancak ihracatçı şahsın bilahare koyunları müvekkiline teslim etmediğini, bankanın 
ibraz edilen belgelere göre ödeme yapmaması gerektiğini.....” üzerinde durulmuştur. 
690 BOZKURT, s.79, ROWE, s. 253  
691 BEGUIN / MENJUCQ,  s. 534 
692 GOTTRAUs.115 
693 GOTTRAUs.115 
694 GOTTRAUs.115 
695 ÖZALP, 600, s.. 168 
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üzerinde yükleme kaydı ilave edildiğinde bir taşıma sözleşmesi haline gelen bir 

kıymetli evraktır696. Akreditif amiri, bankaya bir akreditif açma talimatı verdiğinde 

ve bu belgelerin ibrazı karşılığında akreditif bankasını ödeme yapmakla 

yetkilendirdiğinde, amirin beklentisi, lehtarın ibraz ettiği bu belgeler aracılığı ile 

sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirdiğini ispatlaması ve bunun karşılığında 

lehtara ödemenin yapılmasıdır. Dolayısıyla da belgelerin gerçeği yansıtması ve doğru 

bilgiler içermesi akreditifin yukarıda belirttiğimiz fonksiyonlarının yerine 

getirilebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır697. Bunun bir sebebi de 

akreditiften, akreditif amirinin beklediği sonuç; lehtarın borcunu eksiksiz yerine 

getirmesi karşılığında ödemenin yapılmasıdır. Öyleyse gerçeği yansıtmayan belgeler 

karşılığında akreditif bankasının yapacağı tüm ödemeler akreditifin kuruluş amacına 

ve amire zarar verecektir. Akreditif bankası, sadece belgelerin akreditif şartlarına 

“mutlak bir uygunluk698” içermesi karşılığında ödeme yapmak ile 

yetkilendirilmiştir699. Lordalar kamarası bu davada, sırf hilenin lehtar tarafından 

yapılmadığı gerekçesiyle hile kuralının sahte ve gerçeği yansıtmayan belgelerin 

varlığına uygulanmaması gerektiği yönündeki düşüncesi hiç inandırıcı değildir. Bu 

durumda bankalar ve lehtar, hiç bir sorumluluk üstlenmemekte, belgelerin, sahte 

olması gerçeği yansıtmaması, geçerli olmaması ve yetersiz olmasından doğan 

sorumlulukların hiç birisini üstlenmemektedir. Bu durumda bankanın ibraza konu 

olan belgelerin gerçeğe aykırı düzenlendiğini veya sahte olduğunu bildiği 

durumlarda, hile yapan tarafın kimliğini göz önünde bulundurmaksızın ödemeyi 

durdurması gerektiği kanısındayız700.       

B. Sorumlu Taraflar Arasında Riskin Paylaştırılması 

Akreditifin uluslararası ticarette kullanılan bir ödeme aracı olduğunu ve 

taraflar arasında var olan güvensizliği ortadan kaldırmaya ve bankalara aracılığıyla 

bir güven tesis etmeye yönelik çok taraflı bir sözleşme olduğunu belirtmiştik. 

                                                           
696 ÖZALP, 600, s.. 172 
697 BOZKURT, s.18-19; 
698 BOZKURT, s.79 “Tamamen Uygunluk(Strict Compliance)”; BRUCE S. Nathan ; “Letters Of 
Credit: Satisfy The Documentary Requirements Or Risk Nonpayment”,  Business Credit, Feb99, Vol. 
101 Issue 2, p.8 
699 EISEMANN/BONTOUX, s.104-105 
700LOMBARDINI, s. 123; BUDAK, s.174 tedbir kararları bakımından; TEKİNALP, s.463, KAYA, 
A, s. 191-192, KENFACK, s. 137  
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Akreditif ilişkisinde akreditif amiri ve akreditif bankası bazı riskleri 

üstlenmektedir701. Lehtarın ise belgeleri ibraz etme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Akreditif ilişkisinde özellikle akreditif amiri üzerinde toplanan yükün paylaştırılması 

çok önemlidir702. Özelliklede bu amaçla amir bankasının kendisine tanınan başta 

belgeleri incelemek olmak üzere yükümlülüklerini büyük bir özenle ifa etmelidir703. 

Amir’in taşıdığı en büyük risk sözleşmeye konu olan malları temin edememesine 

karşın ödemeyi lehtara yapabilecek olmasıdır. Uygulamada kendisini güvence altına 

alan amir bankalarının özellikle hile ve sahtecilikten pek fazla etkilenmedikleri 

görülmektedir704. Elbette akreditif ilişkisinde amir bankasına bugünden daha üst bir 

sorumluluğun getirilmesi mümkün değildir. Sonuç olarak amir bankası üzerinde 

bulunan riskin özelikle hileli fiilleri sebebiyle daha ziyade lehtar üzerine kaydırılması 

önem arz etmektedir705. Bu amaçla da hile kuralının uygulanması ve amir bankasının 

lehtara haksız ödemelerde bulunmaması ve bu yönde dikkatli incelemelerde 

bulunması gerekmektedir.    

                                                           
701 STANCILL, James McNeill; “Domestic Uses of Letters of Credit”, Harvard Business Review, 
September-October 1979,p.200 
702 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1989/5833 K. 1990/6779 T. 22.10.1990 “…beyanlarına 
göre taşıma senedindeki imzanın davalı şoföre ait olmadığı, koyunların davalıya teslim edilmemesi 
nedeniyle davalının gerçekleşen zarardan sorumlu olamayacağı sonucuna varılarak….” Şeklindeki 
bir hüküm ile alıcı akreditif amirinin zararı, ibraza konu olan belgelerin gerçeği yansıtmaması 
sebebiyle ortadan kalkmıştır.(www.kazanci.com.tr); 
703 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1964/942 K. 1964/637 T. 4.11.1964 “.....Bankanın 
belli belgelerin kabulü gibi az bir dikkatle yapılabilecek kolay bir işi, iyi görmesini beklemek, objektif 
iyiniyet kurallarına uygun düşer. Akreditifi açtıranla doğrudan doğruya işlem yapmış olan davalı 
bankanın, bu işteki kazancının küçük bir komisyondan başka bir şey olmayacağı ve akreditifi 
açtıranın büyük kazançlar sağlayacağı düşüncesiyle davalı bankanın yardımcısının akde aykırı 
davranışından doğan zararları davacıya yüklemek, afaki iyiniyet kurallarına uygun olmayacaktır; 
çünkü görülmesi kolay olan bir işte gerekli dikkatin gösterilmemesi sonucunu davacıya yüklemek 
doğruluk esaslarıyla bağdaşamaz. Medeni Yasanın 2 inci maddesindeki objektif iyiniyet kurallarının, 
akitlerin yorumunda dahi göz önünde tutulacağı, gerek bilim alanında, gerekse mahkeme 
içtihatlarıyla kabul edilmektedir. Nihayet, akreditif yalnızca satıcının yararına yapılmış bir işlem 
değildir. Bunun amacı, ödemenin belli belgeler karşılığında yapılması yoluyla alıcının dahi 
çıkarlarını belli bir ölçüde korumaktır. Bu amaca tam anlamıyla, ancak akit şartlarınca davalı 
bankanın akreditife ilişkin bütün işlemlerden sorumlu tutulması yolu ile ulaşılabilinir.....” şeklinde 
içtihat etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
704 Buna sebep olarak ta özellikle hukukumuzda yargı kararlarına da konu olan ICC 500 sayılı broşür 
hükümlerinin uygulanması sebep olmaktadır. Bağımsızlık prensibine sıkı bağlılık ve bununla birlikte 
şekillenmiş olan itiraz ve defi sistemi bu sonucu doğurmaktadır.  
705 LOCKWOOD, Richard B.; “Letters of Credit Remove the Risk of International Payment”, 
Hudson Walley Business Journal, June 2,2003, p.13 
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C. Akreditif Şartlarına Uygunluk 

United City Merchants davasında706, malların kalite ve miktarında gerçeğe 

aykırı bir durum bulunmamakla birlikte, sorun konişmentodaki yükleme tarihinin 

gerçeği yansıtmaması ile ilgiliydi. Davada, akreditif amiri ibraza konu olan belgeler 

karşılığında istediği malları temin edebilecek olması sebebiyle Lordlar Kamarasının 

kararı bu açıdan makul görülebilir. Ancak, akreditife konu olan belgelerin akreditif 

sözleşmesinde yer alan şartlarla mutlak bir uygunluk içerisinde olması gerektiği de 

hiçbir şekilde göz ardı edilemez707. UCC 600 sayılı broşürü ile mutlak uygunluk708 

“ters düşmeme” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre, bundan böyle; ibraz edilen 

belgelerin akreditif şartlarına ters düşmemesi aranacaktır. Bankaların konişmentonun 

akreditif şartlarının aksine, sözleşmede belirlenmiş günden bir gün sonra 

düzenlenmiş olması durumunda ödeme yapmaması gerekmektedir709. Bankanın bu 

koşullar altında ödeme yapması durumunda alıcı, bankaya herhangi bir geri ödeme 

yapma yükümlülüğü altına girmeyecektir710. Dolayısıyla da davada Lordlar Kamarası 

ve ilk derece mahkemesinin kararının doğruluğunu savunmak imkânsızdır.      

IV. Değerlendirme 

Buraya kadar yaptığımız incelemeler sonucunda vardığımız açık sonuç; 

akreditifte hile kuralına ilişkin yapılmış olan tüm düzenlemelerde belgelerin 

niteliğinin göz önünde bulundurulduğu yönünde olmuştur711. Sonuç olarak hile 

kuralının uygulanması hileyi yapan tarafın kimliğine bağlı değildir712. Belgelerin 

sahte olması veya hileli olması sorumlularının kim olduğuna bakılmaksızın hile 

                                                           
706 VIRDI, s. 120-134 
707 BOZKURT,s.79; TEOMAN, s.180 olayda gerçeği yansıtmayan bir faturanın varlığı söz 
konusudur.“ Bizzat satıcı tarafından görevlendirilen kişilerin 8.4.1997 tarihinde 48..440 adet koyun 
ve kuzu derilerinin sözleşmede ve faturada belirtilen niteliklere uymadığını açıkladıklarını ve bu 
hususun Istanbul 6. Noterliği'nin aynı gün ve 9226 yevmiye sayılı tutanağına bağlandığını ” 
708 GAO, s. 27 
709 ROWE, s.252; 
710 ROWE, s.252; 
711 BEGUIN / MENJUCQ,  s. 533 
712 BEGUIN / MENJUCQ,  s. 534 bu durumda yazar Fransız Yargı mercilerinin ceza hukuku 
kapsamında bu halleri değerlendirerek müdahele etme yetkisini kullanabileceğinden söz etmektedir. 
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kuralının kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir713. Lehtarın dışındaki kişilerin 

hilesine akreditif ilişkisinde sıkça rastlanılmaması sebebiyle gerek doktrinde gerekse 

de yargılamada sıkça karşılaşılmayan akreditif amirinin veya diğer üçüncü kişilerin 

hilesi durumunda hile kuralının uygulanması tartışmalara yol açmıştır714. Burada 

bizim kesin düşüncemiz düzenleyenin kim olduğu değil düzenlenen belgenin kimin 

tarafından düzenlendiğinin göz ardı edilerek hileli veya sahte olup olmadığına 

bakılarak hile kuralının uygulanıp uygulanmaması yönünde bir karar verilemesi 

gerektiği yönündedir. Akreditif amirinin hilesi burada hile kuralının biraz kapsamı 

dışında kalmaktadır. Çünkü akreditif sözleşmesinin kurulması aşamasında ortaya 

çıkmakta ve belgelerin ibrazı aşamasında herhangi bir rol oynamamaktadır. Ancak 

lehtarın akreditif amirinin bu hilesinden haberdar olması durumunda hile kuralının 

uygulanması gerektiğini az öncede belirmiştik. Üçüncü kişinin hilesi bakımından ise 

hile kuralının uygulanmasında böyle bir kıstas aranmamakta, sadece belgelerin sahte 

veya hileli olması veya gerçeği yansıtmaması yeterli görülmektedir.

                                                           
713 LOMBARDINI, s.128 
714 DANIEL, E. MURRAY; “Substitutes For Letters Of Credit Sales: A Seller's Lot Is Not A Happy 
One” Commercial Law Journal, Fall96, Vol. 101 Issue 3, p58; 
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BÖLÜM III 

AKREDİTİFTE HİLE KURALINDAN MUAFİYET  

VE 

MAHKEMELERİN MÜDAHELESİ   

§ 6.HİLE KURALINDAN MUAFİYET 

Akreditifte hileli fiillerin varlığının, muhabir banka veya amir bankası 

tarafından tespit edilmesi durumunda akreditifte ibrazın karşılanmayacağı ihtimali 

üzerinde durmuştuk. Akreditifte ibrazın karşılanması, akreditif şartlarına uygun bir 

ibrazın715 gerçekleştirilmesine bağlıdır716. Ancak birçok olayda görüleceği üzere 

bankalar hileli veya sahte belgelerin ibrazında ibrazı karşılamaktadırlar717. Bu 

durumda “hile kuralının” sonuçlarından kimlerin etkilenmeyeceğini tespit etmek 

gerekecektir. Hile kuralından muafiyet,  belgeleri ibraz eden veya ödemeyi talep 

edenlerin hile kuralına tabi olup olmadıklarını düzenlemektedir.    

Bu bölümde, akreditif ilişkisinde hileli davranışlar ve sahte belgelerin yer 

almasına rağmen, hile kuralının uygulanmayacağı haller ve taraflar üzerinde 

duracağız. Belgeleri ibraz eden ve ödemeyi talep eden hangi kişilerin bu muafiyet 

kapsamında olduğunu belirlemeye çalışacağız.  

Türk Hukuku’nda “akreditife konu olan tarafların aralarındaki ilişkinin 

hukuki niteliğinin” yargılamada yön verdiği bu hususlar özellikle uluslararası ticarete 

konu olan tarafların birbirinden farklı sorumluluklar yüklenmelerine sebep 

olmaktadır. Özellikle teyit bankasının sorumluluğu bakımından ortaya çıkan bu 

durum bu başlık altında tarafımızca da incelenecektir.              

Mahkemeler bakımından, hile kuralının uygulanmasına ilişkin açılmış bir 

davada, hile kuralı kapsamı dışında kalan kişilerin tespit edilmesi en karmaşık 
                                                           
715 GAO, s. 148-150 
716 ROWE, s.252; 
717 SCHÜTZE/ FONTANE; s.33 
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hususlardan biridir. Kıymetli Evrak Hukuku ve akreditif hukukunun ortak 

kapsamında olan birçok husus yargılama önünde gelmektedir. Çoğu farklı 

düzenlemeler içeren Ticaret Hukuku’nun her iki alt dalından akreditif ilişkisine ait 

uyuşmazlıklarda öncelikle akreditif hukukunun ve düzenlemelerinin göz önünde 

bulundurulması gerektiği düşüncesindeyiz. Akreditif sui generis bir sözleşmedir. Bu 

sebeple de öncelikle akreditifin kendi yapısı bir bütün olarak dikkate alınmalı ve 

işleyişine uygun düştüğü sürece Türk Hukuku’nun ilgili kurumları kıyasen 

uygulanmalıdır718.     

Mahkemeler öncelikle ibrazı yapan kişinin, ödemeyi talep etmeye yetkili olup 

olmadığına bakmalıdırlar719. İbraz edenin, ibraz etmeye yetkili olduğunun tespiti 

üzerine, ibraz edenin masum olması, belgelerde var olan hileden iyiniyetli olarak 

haberdar olmaması durumunda hile kuralından muaf olması gündeme gelecektir720. 

Böyle bir muafiyetin tanınmasının gerekçeleri ise öncelikle iyiniyetli  üçüncü 

kişilerin, korunması ve akreditifin ticari güvenilirliğinin sağlanması olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Akreditifin fonksiyonlarından721 birinin de akreditif amiri veya akreditif 

lehtarı lehine kredi sağlamak olduğu üzerinde durmuştuk. Akreditifin bu fonksiyonu, 

kısmen de olsa akreditifte ödeme ilişkisine katılan yetkili üçüncü kişiler, aracı 

bankalar, tarafından da temin edilebilir. Akreditif ilişkisi hileli fiiller, sahte belgeler 

ile bozulduğunda, akreditif ilişkisinin tarafları bu durum sebebiyle zarar görecektir. 

Yapılan düzenlemeler neticesinde gördüğümüz üzere, bu zararlar genellikle, akreditif 

amiri, iyiniyetli üçüncü kişiler ve amir banka üzerinde toplanmaktadır. Ancak 

uygulamada, amir bankasının doğan zararları, akreditif amirinden karşıladığını bu 

maksatla da yeterli bir teminatı akreditif amirinden akreditifin kurulması aşamasında 

aldığını görmekteyiz. Dolayısıyla da pratikte bu zararların akreditifte akreditif amiri 

ve üçüncü kişiler üzerinde toplandığını görmekteyiz. Yinede, akreditif ilişkisinde 

masum olan, iyiniyetli üçüncü kişilerin, hile kuralının sonuçlarından muaf olmaları 

belli şartlar dahilinde mümkün görülmüştür. Bu hususları şu şekilde sıralayabiliriz. 

                                                           
718 Tezimizin birinci bölümünde akreditifin hukuki niteliğine ilişkin açıklamalarımızda bu hususu 
açıkça ortaya koymuştuk.  
719 ERDEMKOL, DOCDEX; s. 62 
720 LACOURSIERE, s.25 
721 BOZKURT,s.19; 
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• Akreditif ilişkisine konu olan poliçe ve/veya belgelerin ibrazının 

karşılanması722, 

• Ödemenin, akreditif bankasının yetki veya vekaleti altında,  ibrazı kendi 

namına yapma hakkına sahip lehtarın talebi üzerine ödemenin yapılması 

veya poliçenin iştira723 edilmesi724,  

Dolayısıyla bankaların veya mahkemelerin, hile kuralının sonucunda 

oluşacak tedbirlerden muaf olacak tarafları tespit etmeleri için, öncelikle gerçek bir 

iştiranın gerçekleşip gerçekleşmediğini, değerin verilip verilmediğini tespit ederek 

ortaya koymaları gerekecektir. 

Muafiyet konusu akreditif ilişkisinin işleyişi bakımından büyük bir önem arz 

etmektedir. Özellikle konunun UCC’de düzenlenen hile ve sahtecilik başlığı altında 

yer alması ve muafiyet kapsamının da bu başlık altında belirlenmesi konunun 

önemini açıkça ortaya koymaktadır. UCP düzenlemelerinde ise hile kuralının yer 

almamasının bir sonucu olarak hile kuralından muaf olan taraflarda 

düzenlenmemiştir. Türk Hukuku’nda verilen kararları da dikkate alarak konuyu 

incelemeyi ve hukuk sistemleri arasında ortaya çıkan farklı kararları incelemeyi 

uygun gördük. Amerikan Birleşik Ticaret Kanunu düzenlemelerinde akreditif 

ilişkisinde, hile kuralından muafiyet: (1) teyit bankasına, (2) görevli bankaya, (3) 

akreditif ilişkisi kapsamında keşide edilmiş bir poliçenin hamiline, (4) devredilebilir 

bir akreditifte devralan kimselere karşı tanınmıştır725.        

I. Teyit Bankası 

500 sayılı broşürün 9(b) maddesinde düzenlenmiş olan teyit bankası, “amir 

banka tarafından kendi akreditifine teyit verilmesi talep edildiği durumlarda 

gündeme gelen ve lehtara karşı akreditif bankası ile birlikte sorumlu olan” banka 

                                                           
722 UCP 10.b.ii de “ giving value” ifadesi bu şekilde kullanılmıştır. 
723 UCP 10b.ii de “negotiation” şeklinde kullanılmış ve maddenin Türkçe çevirisinde ise “iştira” 
kullanılmıştır. Burada kıymetli evrak hukukundan ayrılarak “iştira, iştiraya yetkili kılınan banka 
tarafından poliçelerin ve/veya vesaikin değerinin verilmesi anlamına gelir. Değeri verilmeden 
vesaikin sadece incelenmesi bir iştirayı oluşturmaz.” şeklindeki bir ifade ile iştira işlemi yapabilecek 
bankalar bakımından bir sınırlandırılmaya gidilmiş ve sadece bu bankalarca değerin verilmesinin 
“iştira” olarak adlandırılabileceği düzenlenmiştir. 
724 GAO, s. 139 
725 LOMBARDINI, s.169 
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konumundadır726. Teyit bankası genellikle lehtarın ülkesinde bulunan, akreditif 

ilişkisinde akreditif bankası tarafından ödemeyi yapmakla yetkilendirilmiş bankadır. 

Akreditif bankası gibi, dönülebilir akreditifler dışında, kesin yükümlülük üstlenen ve 

genellikle lehtarın ülkesinde bulunan ve akreditif bankası dışında, akreditif bankası 

ile birlikte727 ödeme yükümlülüğü altına giren bankadır728. Teyit hiçbir şekilde, amir 

bankanın yükümlülüğünü yerine getirileceğine değil bir kefalet veya garanti 

değildir729. Teyit bankasına ilişkin ayrıntılı bir incelemeyi zaten tezimizin ilk 

bölümünde yapmıştık. Dolayısıyla burada ayrıntılı bir inceleme yapmaksızın hile 

kuralından teyit bankasının muaf tutulduğu durumları incelemeye geçeceğiz.    

Teyit bankası ödemeyi yaptığında ve yapılan bu ödeme üzerine akreditif 

bankasına başvurduğunda, lehtar veya üçüncü kişilerden farklı olarak, akreditif 

bankasının, akreditif amirine karşı sahip olduğu hak ve yükümlülüklere, teyit 

bankası, akreditifi bankasına karşı sahiptir. Sonuç olarak teyit bankası, lehtara göre 

akreditif bankasının karşısında daha güçlü konumdadır. Bunun bir diğer sebebi de 

UCC düzenlemelerinde de görüleceği üzere akreditifte teyit bankasının muaf taraflar 

arasında yer almasıdır. Bu noktada teyit bankasının muafiyet kapsamı altında 

olmasına ilişkin düzenlemelerini incelemenin faydalı olacağı görüşündeyiz. 

A. UCC Düzenlemelerinde Teyit Bankasının Durumu 

UCC.5.109(a)(1) maddesinde akreditif bankasının ödeme yapması gereken 

dört hal düzenlenmiştir. Maddenin ikinci bendinde ise “teyidini iyiniyetli veren teyit 

bankasının hile kuralının sonuçlarından muaf olacağı” düzenlenmiştir. Sonuç olarak 

UCC düzenlemelerinde teyit bankası muafiyet kapsamında tutulmuş ve bunun içinde 

iyiniyetli bir teyit vermesi yeterli görülmüştür. 

Birleşik Krallık düzenlemelerinde ise; Santander davasında, teyit bankasının 

sadece iyiniyetli olarak teyit vermesi değil aynı zamanda akreditif sözleşmesinde 

belirtilmiş şartlara uygun hareket etmesi gerektiği karara bağlanmıştır. Bu 

düzenlemede de teyit bankası halen ibraz edenlere göre akreditif bankasına karşı 
                                                           
726 ÖZALP;s. 68; YILANLI, s.48;  YENİ, s. 23 
727 EKİCİ, s.163; YENİ, s. 25 
728 YILANLI, s.48; YENİ, s. 25 
729 EKİCİ, s.163  
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güçlü bir konumda olup, hile kuralından muaf olan taraflardan birisi konumundadır. 

Ancak burada teyit bankası bakımından yapılacak olan ödemenin her halükarda 

vadesinde yapılması gerektiğini vadesinden önce yapılacak ödemeler bakımından 

aynı korumanın söz konusu olamayacağını hatırlatmak isteriz. 

B. UCP Düzenlemelerinde Teyit Bankasının Durumu 

UCP düzenlemeleri bakımından da mevcut durumun tartışılması önem arz 

etmektedir. Öncelikle tekrardan hatırlatmak isteriz ki, UCP 600 düzenlemelerin de 

dahi akreditifte hile kuralına yer verilmemiştir730. Dolayısıyla muaf olan taraflara 

ilişkin bir başlık da açıkça yer almamıştır731. UCP 600 düzenlemelerinde teyit 

bankası düzenlendiği 8. maddede teyit bankasının 500 sayılı düzenlemede olduğu 

gibi ibrazı karşılamakla yükümlü olduğu durumlar sıralanmıştır. Ancak 8.a bendinde 

“ibrazı şart koşulan belgelerin teyit bankasına veya diğer herhangi bir görevli 

bankaya ibraz edilmesi ve belgelerin uygun ibrazı oluşturması kaydıyla” teyit 

bankasının ibrazı karşılayacağı öngörülmüştür732. Bu düzenlemenin teyit bankasına 

herhangi bir muafiyet sağlamadığı açıktır733. Söz konusu olan durum; teyit 

bankasının yaptığı iyiniyetli incelemelere rağmen bir sahteciliğin veya 

dolandırıcılığın akreditife konu olan belgelerde veya temel ilişkide yer alması 

sebebiyle sorumluluğunun ne olacağıdır734. UCP 600 düzenlemelerinde belgelerin 

incelenmesi başlığını taşıyan 14.a. maddesinde “görevi çerçevesinde hareket eden 

bir teyit bankasının, belgelerin dış görünüşleri itibariyle uygun bir ibrazı oluşturup 

oluşturmadığını belirlemek için sadece belgeleri esas alarak incelemeyi 

yapacakları” düzenlenmiştir735. Bu durum şeklen akreditif şartlarına uygun belgelere 

iyiniyetli olarak teyit verilmesi durumunda teyit bankasının sorumluluğunu ortadan 

kaldırmamaktadır. Bu koşullar altında ve UCP 500 sayılı düzenlemelerinde teyit 

bankalarının sorumluluktan kurtulması mümkün görülmemektedir736. 

                                                           
730 SCHÜTZE/ FONTANE; s.33 
731 SCHÜTZE/ FONTANE; s.33 
732 BOZKURT,s.79 
733 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
734 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
735SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
736 AMADOU YARO, s.36 
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 UCP 600 düzenlemelerinde de konuya ilişkin herhangi açık bir düzenlemeye 

yer verilmediği görülmektedir737. Bu durum teyit bankasının hukukumuzdaki 

durumunu da etkilemektedir. Çünkü konunun 600 sayılı broşürde düzenlenmemiş 

olması akreditif sözleşmesinde 600 sayılı düzenlemelere atıf yapılmış olmasına 

rağmen konunun çözümünün kendi hukukumuzda aranması gerektiği sonucunu 

doğurmuştur738.     

C. Türk Hukuku’nda 

Teyit bankasının amir bankası ile olan ilişkisi ve bankalar arasındaki 

sorumluluğunun tespitine ilişkin bu konunun çözümünde akreditifin hukuki 

niteliğinin tespiti büyük önem arz etmektedir. Tarafımızca da benimsenen görüş 

uyarınca akreditif, sui generis bir sözleşmedir. Bankalar arasındaki ilişkinin 

tespitinde ise daha öncede üzerinde durduğumuz üzere ikili bir ayrım söz konusudur. 

Amir banka-Muhabir banka arasındaki ilişkinin hukuki niteliğinin tespitinde bir 

görüşe göre muhabir bankanın teyit bakası olup olmadığına göre ikili bir ayrıma 

gidilmesi savunulmuştur. Buna göre teyit bankası- amir banka ilişkisinin vekalet 

akdine dayandığını savunan görüşün yanı sıra bizim katıldığımız görüş uyarınca teyit 

bakası ile görevli banka arasında ilişkinin hukuki niteliğinin tespitinde herhangi bir 

ayrımın yapılmasına gerek yoktur. Muhabir banka, ister görevli ister teyit bankası 

olsun amir bankasının yardımcı şahsı konumundadır739. 

Vekalet görüşü ve yardımcı şahıs görüşlerinin, yarattıkları en önemli farklılık 

sorumluluk hususunda karşımıza çıkmaktadır740. Buna göre vekil olarak kabul edilen 

teyit bankasının, hileli davranışlar veya sahte belgeler karşılığında ibrazı 

karşılamasından dolayı sorumluluktan kurtulması mümkün olmayacaktır741. UCP 

düzenlemelerinde herhangi bir muafiyetin teyit bankasına sağlanmadığı da göz 

                                                           
737 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
738 BOZKURT,s.13; 
739DEYNEKLİ/KISA ; s. 1262-1263 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 15.11.1982, 4852/5626,  Aksi 
görüş için BOZKURT,s.124; 
740 ROWE, s.253 Yazarında katıldığı görüşe göre: Bankaların belgelerin ibraz karşılığında ibrazı 
karşılamaması ciddi bir sorumluluktur. Bankaların ibrazı karşılamaması istisnai bir durum olarak 
arşımıza çıkmaktadır. Bu sebeplede bankanın elinde hilenin varlığını açıkça ortaya koyan delillerin 
var olması gerekmektedir. ; 
741 LACOURSIERE, s.27 
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önünde bulundurulur ise vekalet görüşünün UCP düzenlemelerine yakınlığı göze 

çarpmaktadır.  

UCP düzenlemeleri her zaman için akreditifin işleyişi bakımından büyük 

önem arz etmektedir. Hile kuralına 600 sayılı broşürde yer verilmeyişini 

eleştirdiğimiz gibi muafiyet konusuna da yer verilmemiş olmasının doğuracağı 

farklılıkların akreditifin ticari itibarını sarsacağını düşünmekteyiz. Her iki hususunda 

iç hukuk hükümlerine bırakılması, akreditifin işleyişine aykırı uygulamaların 

yerleşmesine mazeret teşkil etmemelidir742. Yargı kararlarında sıkça karşılaştığımız 

vekalet görüşünün getirdiği sorumluluk anlayışının akreditif ilişkisine uygun 

olmadığı görüşündeyiz. Amir bankanın lehtara karşı asıl sorumlu olduğu hiçbir 

zaman unutulmamalıdır. Lehtar, akreditif ilişkisinde bir teyit bankasının yer almasına 

rağmen belgelerin ibrazını doğrudan amir bankasına yapabilir743. 

Yardımcı şahıs görüşünün sorumluluğa ilişkin ortaya koyduğu durum ise 

daha ziyade UCC düzenlemelerine yakındır. UCC düzenlemeleri daha ziyade teyit 

bankasının iyiniyetli teyidini muafiyet şartı olarak düzenlemişken Borçlar 

Kanun’umuzun 100. maddesi yardımcı şahsın sorumluluğunun sadece ve sadece 

hafif kusurlu fiilleri bakımından sınırlandırılabileceğini düzenlemiştir. Sonuç olarak 

teyit bankası hafif kusurlu bir şeklide ibrazı karşılamış ise meydana gelen zarardan 

amir bankasına karşı sorumlu olmaya bilecektir. Görüleceği üzere UCC 

düzenlemelerine daha yakın bir sonuç doğuran yardımcı şahıs görüşü kanımızca 

akreditif ilişkisine daha yakındır. 

II. Görevli Banka 

Görevli banka, akreditifte ödeme yapmaya, vadeli ödeme yükümlülüğü altına 

girmeye, poliçe kabul etmeye veya iştira işlemi yapmaya yetkili kılınan banka744 

olarak UCP’nin 12. maddesinde adlandırılmıştır. Serbestçe iştira edilebilir nitelikteki 

bir akreditifte herhangi bir banka görevli bankadır. 

                                                           
742 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 113,  Türk Hukukunda görülen akreditif uygulamalarına ilişkin 
teamüllerin İsviçre Hukukuna benzer prensipler ve UCP broşürleri ile şekillendiği belirtilmiştir. 
743 ÖZALP, 600, s.256 
744 BOZKURT,s.125 
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Akreditif ilişkisinde görevli bankanın ve yetkisinin ne olduğunun açıkça 

gösterilmesi gerekmektedir. Görevli banka bunları akreditif bankasından aldığı yetki 

ile akreditif bankası ve var ise teyit bankası adına yapar ve böylece onların 

yükümlülüklerini üstlenmiş olur745. Bir bankanın görevli banka olarak 

değerlendirilebilmesi için akreditif metninde kendisinin görevlendirildiğine ilişkin 

bir açıklamaya açıkça yer verilmelidir. Görevli bankanın lehtara karşı 

yükümlülüklerini akreditif ve teyit banklarının aksine yerine getirmemesi dolayısıyla 

sorumlu olması ancak ve ancak lehtara karşı açıkça onay vermesi746 durumunda söz 

konusu olacaktır. Burada görevli bankanın akreditif bankasının emriyle hareket 

ettiğini görmekteyiz. Doktrinde tartışılan hususlardan biri ise akreditifte görevli 

bankanın, akreditif bankasının acentesi olduğu yönündeki görüşler sebebiyle ortaya 

çıkmıştır. Bu görüşe katılmamız mümkün değildir. Şöyle ki, görevli banka birçok 

akreditif ilişkisinde, ödeme aşamasında bağımsız bir kişi konumundadır747. 

A. UCC Düzenlemelerinde Görevli Bankanın Durumu 

Konumuza döner isek, UCC düzenlemelerinde akreditif ilişkisinde görevli 

bankada muafiyet kapsamında olan kişilerdendir. UCC 5-109 maddesi uyarınca 

görevli banka iyi niyetli olarak, lehtara akreditif sözleşmesinde belirtilmiş şartlara 

uygun düzenlenmiş belgelerin ibrazını karşılaması durumunda, amir bankasından 

hileli fiil veya sahte belgelerin ibrazı halinde; ibrazı karşılamasına rağmen karşıladığı 

bedeli tahsil edebilir748. Bu sebeple, teyit bankasında olduğu gibi görevli banka hile 

kuralının sonuçlarından yukarıda belirttiğimiz koşullar dahilinde muaf tutulmuştur ve 

muafiyet kriteri olarak da iyiniyet esas alınmıştır. 

Dolayısıyla görevli banka bakımından, teyit bankasına oranla daha ayrıntılı 

bir dikkat ve özen göstermesi aranmıştır. Buna göre görevli bankanın iyiniyetli 

                                                           
745 EKİCİ, s.163 
746 ÖZALP, 500 s. 67; EKİCİ, s.163 
747 Santander davasında da bu durum açıkça görülmektedir. Öyleki, görevli bankanın, akreditif 
bankasının acentesi olduğunun kabul edilmesi sonucunda, akreditif bankasının, görevli bankanın 
yaptıklarından sorumlu olmasını gerektirir. Ancak davada bu yönde bir karar alınmamıştır. 
7485-109 (i) a nominated person who has given value in good faith and without notice of forgery or 
material fraud 
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olmasının yanı sıra749 ayrıca sahtelik veya önemli hileye ilişkin bir durumunda 

farkında olmaksızın, lehtarın ibrazını karşılaması gerektiği üzerinde durulmuştur.   

B. UCP Düzenlemelerinde Görevli Bankanın Durumu 

UCP’nin gerek 500 gerekse de 600 sayılı düzenlemelerinde görevli bankanın 

hile kuralından muafiyetine ilişkin açık bir düzenleme yer almamıştır. UCP 600 

düzenlemelerinde belgelerin incelenmesi başlığını taşıyan 14.a. maddesinde “görevi 

çerçevesinde hareket eden bir görevli bankanın, belgelerin dış görünüşleri itibariyle 

uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığını belirlemek için sadece belgeleri esas 

alarak incelemeyi yapacakları” düzenlenmiştir. 600 sayılı broşürün 12. maddesinde 

ise görevli bankanın iştira etmeyi veya teyit vermeyi taahhüt ettiği haller dışında 

hiçbir iştira veya ibrazı karşılamak gibi bir yükümlülüğü bulunmadığı 

düzenlenmiştir750. Görevli bankanın görevlerinin neler olduğunun gösterilmesi 

gerekir. Görevli banka bu görevlerini amir bankasınca kendisine verilen yetki ile 

yerine getirmektedir.     

Görüleceği üzere 600 sayılı broşürde de akreditif ilişkisinde görevli bankanın 

hile kuralından muafiyetine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu sebeplerde 

hukukumuzda akreditif sözleşmesinde 600 sayılı düzenlemelerin uygulanmasına 

ilişkin bir atfın bulunması durumunda dahi yargılamada göz önünde 

bulundurulmasına imkan bulunmamaktadır. Sonuç olarak görevli bankanın amir 

bankasına karşı olan sorumluluğunu hukukumuz kendi iç dinamikleri ile çözmek 

zorundadır. 

C. Türk Hukuku’nda 

Teyit bankasına ilişkin bölüm altında yaptığımız akreditifin hukuki niteliğine 

ilişkin saptamalar bu bölüm içinde geçerlilik arz etmektedir.  Doktrinimizin ve bizim 

de katıldığımız görüş uyarınca görevli banka, amir bankasının yardımcı şahsıdır. 

Akreditif işleminde, amir bankasının belgeleri inceleme görevini üstlenen görevli 

                                                           
749 GOTTRAU, s.287; 
750 BOZKURT,s.126;; ERDEMKOL; DOCDEXs.23 “ görevli banka vasaik römiz mektubunda 
rezervleri belirtmiş olsa dahi alınan vesaikin uygun olup olmadığının belirlenmesinde son söz ve 
sorumluluk amir bankanın üzerindedir.  ” 
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banka, herhangi bir iştira ve ödeme yükümlülüğü olmaksızın amir bankasını lehtar 

ile olan ilişkilerine yardımda bulunmaktadır. 

Teyit bankasının olduğu üzere görevli bankanın sorumluluğunun tespitinde 

UCP düzenlemelerindeki düzenleme boşluğunun yarattığı sorunlar göz ardı edilemez 

boyuttadır. Buna göre amir baka karşısında, görevli bankayı akreditif ilişkisi içindeki 

konumundan farklı bir sorumluluk yüklenmesi akreditif ilişkisinin ticari işleyişini 

zorlaştıracaktır. Bu sebeple de UCP düzenlemelerinde yer almamış olmasına rağmen 

UCC düzenlemelerinde hile kuralı ile bağlantılı olarak düzenlenmiş muafiyetin 

akreditif ilişkisinin işleyişini yansıttığı düşüncesiyle dikkate alınması gerekmektedir. 

UCC düzenlemelerinin getirdiği görevli bankanın iyiniyetli olarak751 ibrazı 

karşılaması ile birlikte sağlanan hile kuralından muafiyetin aynı şekilde 

hukukumuzda da sağlanması mümkün değildir. 

Görevli bankanın, amir bankasının yardımcı şahsı olduğu yönündeki doktrin 

görüşüne katıldığımızı belirtmiştik. Yarımcı şahıs olan görevli bankanın, Borçlar 

Kanunu’nun 100. maddesi uyarınca sadece hafif kusuruyla işlediği fiillerden dolayı 

amir bankasına karşı sorumluluktan kurtulabilmesi mümkündür. Sonuç olarak 

Borçlar Hukuku’nun yarattığı sonuç her ne kadar UCC düzenlemelerinde yer alan 

iyiniyet ve diğer kriterler ile örtüşmese de görevli bankanın sorumluluğunun tespit 

edilebileceği bir düzenleme bulunmamaktadır.     

III. Poliçenin Hamili 

A. UCC Düzenlemelerinde Poliçe Hamilinin Durumu  

UCC 5.109.a.1.iii düzenlemesinde akreditif ilişkisinde kullanılan poliçenin 

hamili bakımından bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre düzenlemede akreditif 

bankasının hamilin ibrazını karşılaması iki şarta bağlanmıştır. Bunlardan ilki 

“poliçenin akreditif bankası veya görevli banka tarafından kabul edilmiş olması”dır. 

İkinci unsur ise “bu poliçenin akreditif ilişkisi kapsamında düzenlenmiş bir poliçe 

olması”dır752. Bu durumda akreditif bankası, poliçenin hamilinin ibrazını 

                                                           
751 GOTTRAU, s.287; 
752 (iii) a holder in due course of a draft drawn under the letter of credit which was taken after 
acceptance by the issuer or nominated person, or 
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karşılamakla yükümlüdür. Bu husus Amerikan Yargı Kararları arasında sıklıkla 

karşımıza çıkmaktadır753. Türk doktrininde de yer alan devralan iyiniyetli üçüncü 

kişinin korunması, veya Kıymetli Evrak Hukuku’nda karşılaştığımız iyiniyetli 

hamilin şahsi defilerden muaf oluşu konusuna benzemektedir. Ancak bu durumun 

mahkemelerin karşısına sıkça getirilmesinin sonucunda, kötüniyetli tahsilatları 

önlemek amacıyla, bazı sınırlamalar getirilmiştir. Mevcut UCC düzenlemesi bu 

sınırlamaları içermektedir. Doktrinde getirilen ilk sınırlama ise karşımıza “Kabul 

edilmiş poliçe754” olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre poliçenin görevli banka 

veya akreditif bankası tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir. Kabul beyanı, 

poliçeyi vadesinde ödemek istek ve iradesinin açıklanmasıdır755.   Uygulamada 

akreditife konu belgeler ile birlikte ibraz edilen poliçeler, görevli bankanın belgeleri 

akreditif şartlarına uygunluk bakımından değerlendirmesinde herhangi bir aykırılığın 

gözükmediği durumlarda, görevli banka poliçeye kabul kaydı koyacaktır.         

B. UCP Düzenlemelerinde Poliçe Hamilinin Durumu 

UCP 500 ve 600 sayılı düzenlemelerinde akreditifte poliçe hamiline ilişkin 

bir düzenlemeye gidilmemiştir. UCP’nin düzenlemesini ülkelerin iç hukukuna 

bıraktığı konulardan biride budur756. Kıymetli Evrak Hukuku ile Akreditif 

Hukuku’nun sık sık karşı karşıya geldiğini daha öncede belirtmiştik. Bunun başlıca 

sebebi akreditifin belge merkezli işleyişi757 ve ödeme ilişkisi kapsamında 

düzenlenmiş olan poliçelerin varlığından kaynaklanmaktadır. Söz konusu olan husus 

akreditif ilişkisi kapsamında düzenlenmiş bir poliçenin amir banka veya görevli 

banka tarafından kabul edilmiş olması durumunda, ortaya çıkan hileli fiillerin veya 

sahte belgelerin varlığına rağmen, poliçe sahibinin ibrazının karşılanması 

yönündedir. Ancak poliçe hamiline UCP düzenlemelerinde böyle bir muafiyet 

tanınmamıştır. Dolayısıyla sorunun çözümü Türk Hukuku’na bırakılmıştır.     

                                                           
753 GAO, s. 73. 
754 GAO, s. 162 
755 ÖZALP,500, s. 92 
756 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 37 
757 ÖZEL, s.17 
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C. Türk Hukuku’nda Poliçe Hamilinin Durumu 

Konuyu Hukukumuzda değerlendirmemiz için öncelikle konunun kapsamına 

uygun olan hukuki konuları tespit etmemiz gerekmektedir. Buna göre akreditif 

ilişkisine konu olan poliçeye ilişkin hususların incelemesi Kıymetli Evrak Hukuku 

veya Akreditif Hukuku dikkate alınarak yapılabilir. Ancak Akreditif Hukuku’nun 

mevzuatımızda yer almaması sebebiyle konuyu Kıymetli Evrak Hukuku kapsamında 

inceleyeceğiz.  

Öncelikle bir durum tespiti yapılması gerekmektedir. UCC düzenlemeleri 

bize burada konuyu anlamamıza yardımcı olmaktadır. Burada poliçe kabul edilmiş 

bir poliçedir. Kabul eden konumunda olan ise amir bankası ve görevli bankadır. Bu 

durumda UCC düzenlemeleri akreditif amirinin akreditif ilişkisi kapsamında 

düzenlenmiş olan bu poliçeyi karşılaması gerektiği düzenlenmiştir. Olayda farklılık 

yaratan husus herhangi bir hilenin varlığına bakılmaksızın, poliçenin ödenmesi 

bakımından karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla burada üzerinde durulması gereken 

husus “poliçenin kabulünün” hukukumuzdaki konumudur.   

Konunun hile kuralı kapsamında değerlendirilmesinin sebebi; temel ilişkide 

hilenin varlığından758 veya belgelerin sahte veya önemli derecede hileli olmasından 

habersiz olarak görevli banka veya amir bankasının kabullerinin, amir bankasına 

poliçeyi ödeme yükümlülüğü verecek olmasından kaynaklanmaktadır759. 

Buna göre kabul beyanı; poliçenin vadesinde ödemek istek ve iradesinin 

açıklanmasıdır760. Kabul beyanı, muhteva yönünden ödemeye yönelik havaleye 

uygun olmalıdır761. Kabul beyanı, kendisine bir miktar paranın ödenmesi için yetki 

verilmiş kimse tarafından yapılmalıdır ki UCC düzenlemelerinde yer alan amir 

bankası ve görevli banka bu tanıma uymaktadır762. Kabul kayıtsız şartsız 

                                                           
758 GAO, s. 108 
759 Aksi görüş için SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
760 ÖZTAN, Fırat; Kıymetli Evrak Hukuku, s. 92 
761 ÖZTAN, Fırat; Kıymetli Evrak Hukuku, s. 92 
762 ÖZTAN, Fırat; Kıymetli Evrak Hukuku, s. 93 
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olmalıdır763. Bunun yanı sıra UCC düzenlemelerinde de  belirtildiği üzere kabulün 

geçerliliği geçerli bir poliçenin varlığına bağlıdır764. Kabul beyanının poliçeye 

yazıyla yazılmış olması gerekmektedir765. Kabul ile birlikte poliçenin muhatabı asli 

borçlu konumuna gelir ve vadede poliçe bedenlini ve varsa faizini ödeme borcu 

altına girer766.  

Sonuç olarak UCC de poliçenin kabulüne ilişkin benzer durumların 

hukukumuzda da yer aldığı görülmektedir. Poliçenin kabulüne ilişkin farklılıkların 

olmaması özellikle kabul eden muhatap bakımından UCC düzenlemelerinde getirilen 

sonuçların aynı olmasını sağlamıştır. Buna göre kabul eden muhatap banka 

konumunda olan amir bankası veya görevli banka artık akreditif ilişkisine konu olan 

poliçenin hamiline karşı asli borçlu konumundadır. Hile kuralına ilişkin bu 

muafiyetin kaynağı ise Kıymetli Evrak Hukuku’dur.             

IV. Vadeli Borcunu Devralan Kişi 

Vadeli ödemeli akreditiflerde, lehtar belgeleri akreditif bankasına ibraz 

ettikten belirli bir süre sonra ödemeyi elde etmektedir. Ödeme genellikle, ibraz 

tarihinden sonra belirli bir günde yapılmaktadır. Vadeli ödemede akreditif ilişkisin 

işleyişi kabul kredili akreditiflerdeki ödeme ilişkisine oldukça benzemektedir. Gerek 

kabul kredili ödemelerde gerekse de vadeli ödemeli akreditiflerde amir, akreditif 

bankasını ödeme yapılana dek ramburse etmekle yükümlü değildir.  

 Akreditif ilişkisinde vadeli ödeme kararlaştırılmış ise ve akreditif lehtarının 

maddi bir kaynağa ihtiyaç duyduğu durumlarda, lehtar; akreditif bankasından veya 

diğer bir bankadan akreditiften doğacak alacağının devralınması yoluyla kendisine 

önceden bir kaynak sağlama yoluna gidebilmektedir. Bu durumda, akreditif 

ilişkisinde hile kuralının uygulanması durumunda devralanın durumunun ne olacağı 

sorusu akla gelmektedir. Bu noktada iki farklı görüş ortaya çıkmaktadır. Bu 

görüşlerin ilki UCC 5-109 (a) (1) (iv) maddesinde karşımıza çıkmaktadır. Düzenleme 

“ akreditif bankası veya görevli bankanın vadeli borcunu, akreditif bankası veya 
                                                           
763 ÖZTAN, Fırat; Kıymetli Evrak Hukuku, s. 93 
764 ÖZTAN, Fırat; Kıymetli Evrak Hukuku, s. 94 
765 ÖZTAN, Fırat; Kıymetli Evrak Hukuku, s. 94 
766 ÖZTAN, Fırat; Kıymetli Evrak Hukuku, s. 95 
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görevli bankanın ibrazı karşılayacağını bildirmesinden sonra herhangi bir hile ve 

sahteciliğin farkında olmaksızın devralan kişi” şeklindedir767. Diğer bir görüş İngiliz 

yüksek mahkemesinin Banco Santander davasında aldığı “akreditif ilişkisinde vadeli 

ödeme yapılacak durumlarda, borcu devralanın, akreditif bankasının borcunu satın 

alarak hile kuramından muaf kalacağını düşünmesi yanlıştır....” yönündeki 

kararında görülmektedir. Burada İngiliz mahkemesinin kararı, devralan üçüncü 

kişinin akreditif lehtarından daha geniş haklara sahip olamayacağı bu sebeple de 

muafiyet kapsamında yer almasının yerinde olmadığı görüşü üzerinde birleşmektedir. 

UCC düzenlemesinin amacı ise daha çok hukuki bir gerçekliği ortaya koymaktan 

ziyade akreditifin kullanım alanını genişletmek ve lehtarın finansman ihtiyacını 

karşılamasına yardımcı olmaktır768. Burada UCC düzenlemesine paralel bazı 

Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerinde benzer düzenlemeler görmekteyiz. Bunun sebebi 

de vadeli ödeme ilişkisinde iştira edilebilir olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bildiğimiz üzere özellikle Çin bankaları iştira yöntemini sıklıkla kullanmaktadırlar. 

Burada iştira bankasının lehtarın bu alacağını iştira ettiğini göz önünde bulunduracak 

olur ise, iştira bankasının akreditif bankasına lehtarın ileri sürebileceği haklara sahip 

olacağı bilinmekteyse de halen kabul edilmiş bir poliçenin hamili konumunda 

değildir çünkü ortada akreditif ilişkisi altında düzenlemiş devredilebilir bir senet 

bulunmamaktadır.        

 Sonuç olarak amir bankası, görevli banka veya amir bankasının lehtarın 

vadeli ödeme borcunu karşılayacağını bildirmesinden sonra, iyiniyetli olarak769 ve 

herhangi bir sahtecilik ve önemli derecedeki hilenin varlığından habersiz olan 

devralana karşı ibrazı karşılamakla görevlidir770. Burada hile kuralından muaf 

tutulmuş olan “vadeli ödeme borcunu devralan üçüncü kişinin” iyiniyetinin tespiti 

önem arz etmektedir. 

 Vadeli borcu devralan kişiye ilişkin olarak UCP ve UNCITRAL 

düzenlemeleri herhangi bir hüküm içermemektedir.  

                                                           
767 (iv) an assignee of the issuer's or nominated person's deferred obligation that was taken for value 
and without notice of forgery or material fraud after the obligation was incurred by the issuer or 
nominated person; 
768 LAIRG, Irvine; “An Engine for Trade ” The Modern Law Review, Vol.64, May 2001, N.3, p.341 
769 LACOURSIERE, s.25 
770 ANGLADE, s.239 
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V. Değerlendirme 

Öncelikle bu bölümde hile kuralına ilişkin olarak UCC düzenlemelerinden 

etkilendiğimizi saklayamayacağız. Özellikle hile kuralına yer vermiş UNCITRAL 

düzenlemelerinden farklı olarak “muafiyet” konusunu da düzenlemiş olan UCC 

düzenlemelerinin özellikle teyit bankasının sorumluluğuna ilişkin olarak yaşanan 

mevcut farklılıkları gidereceğine inanmaktayız. Bunun yanı sıra görevli banka, kabul 

edilmiş poliçenin hamili ve özellikle uzak doğu banklarınca kullanılan iştira 

yönteminde devralanın sorumluluğuna ilişkin getirilen muafiyetlerin, akreditif 

ilişkisinin işleyişine, güvenilirliğine, büyük bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 
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§ 7. AKREDİTİFTE HİLE KURALINA MAHKEMELERİN MÜDAHALESİ 

Akreditifte, hakkın kötüye kullanılması hallerinin bir sonucu olarak, 

bankların lehtara ödeme yapmasını engellemek maksadıyla, mahkemelerden ihtiyati 

tedbir kararı alınması ve lehtarın ödeme talebinin haksız olduğunun ispatlanması 

gerekmektedir771. Konunun akreditif ilişkisi bakımından taşıdığı önem sebebiyle hile 

kuralını düzenleyen UCC ve UNCITRAL düzenlemelerinde bu husus ayrıca 

düzenlenmiştir772. Bu konu UCP düzenlemelerinde yer almamış olması773 sebebiyle 

bu bölümde 500 ve 600 sayılı broşürlere yer vermeksizin774 hukukumuzdaki durumu 

ortaya koyacağız.  

I. UCC Düzenlemelerinde 

Hile ve sahtecilik başlığını taşıyan Amerikan Birleşik Ticaret Kanun’unun 5-

109. maddesinin b bendi mahkemelerin hile kuralına müdahalesini düzenlemiştir775. 

Buna göre b bendi düzenlemesi “(b) Eğer akreditif amiri, gerekli belgelerin sahte 

veya önemli derecede hileli olduklarını veya ibrazın karşılanmasının akreditif 

bankası veya amir tarafından karşılanmasının lehtarın veya üçüncü bir kişinin 

önemli hilelisinin gerçekleşmesine olanak sağlayacağını iddia ederse; yetkili 

mahkeme geçici olarak veya daimi olarak akreditif bankasını ibrazın karşılanmasını 

yasaklayabilir. ” şeklindedir776. Buna göre UCC düzenlemelerinde mahkemeye 

başvurabilecek kişi olarak akreditif amiri gösterilmiştir. Amirin iddiası a bendinde 

olduğu gibi belgelerin sahte veya önemli derecede hileli olmasına veya lehtarın amir 

                                                           
771 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
772 ROWE, s.255; 
773 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 “yer verilmemiş olmasına rağmen ICC yayınına konu olan olayda 
tedbir kararlarının alınabileceği üzerinde durulmuştur. Özellikle hile kuralına ilişkin düzenlemelere 
yer vermemiş olan ICC düzenlemelerinde ICC tedbir kararlarının alınmasını tek çözüm yolu olarak 
ortaya koymuştur.”   
774ERDEMKOL, GÖRÜŞLER, s.122 “sahtekârlıkla ilgili hususlar ve sonuçları UCP kapsamında 
ele alınmamıştır. Sahtekârlık iddialarını araştırdığı beyanı bir amir banka açısından ödemeyi 
reddetme nedeni yapılamaz. İddia gerçeğin kanıtı değildir. Bir mahkeme kararı ile engellenmediği 
sürece sahtekârlık iddiası tartışması amir bankanın uygun vesaiki işleme almaktan ve ödeme 
vadesinde ödeme yapmaktan kaçmasını haklı görmez.” 
775 KILGUS, s.31, de 5-114(b) bendinde benzer şekilde mahkemlerin müdahelesi düzenlenmiştir. 
776 SCHÜTZE/ FONTANE; s.34 bu durumda benzer şekilde ICC mahkemelerin bu hususlarda tedbir 
kararının alınmasını öngörmektedir. 
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banka veya amiri aldatmaya dönük önemli derecede bir hilesi olmasına bağlanmıştır. 

Bu durumlarda mahkeme, geçici veya daimi tedbirler alarak ibrazın karşılanmasını 

engelleyebilmektedir.     

II. UNCITRAL Düzenlemelerinde 

UNCITRAL düzenlemelerinin 20. maddesi geçici hukuki tedbirler başlığını 

taşımaktadır. 

Buna göre madde düzenlemesi “(1)akreditif amiri veya diğer bir tarafın 

başvurusu üzerine, lehtarın yapılan veya yapılması beklenen talebi hususunda 19. 

maddenin 1. fıkrasının  (a), (b), (c) bentlerinde düzenlenen hususların birinin varlığı 

halinde mahkemeler derhal güçlü kanıtlara dayanarak, 

(a) lehtarın ödemeyi almasını engelleyen akreditif amirinin ödemeyi 

bekletmesini içeren geçici bir karar 

(b) akreditif amirinin benzer bir geçici tedbirin alınmaması durumunda 

uğrayacağı zararların ciddiyetini göz önünde bulundurarak, taahhüdün hâsılatının 

lehtara ödenmesini engelleyecek geçici bir bloke kararı 

 verebilirler.” şeklindedir. Buna göre UNCITRAL düzenlemesinde UCC 

düzenlemelerinden farklı olarak amir dışındaki diğer bir tarafında mahkemeden 

geçici hukuki tedbir talep edebileceğini düzenlemiştir777. Mahkemelerin tedbir kararı 

verebilmesi için öncelikle 19. maddede belirtilen üç hususun gerçekleşmesi gerektiği 

üzerinde durulmuştur. Bu haller a. Herhangi bir belge gerçeği yansıtmaz778 veya 

tahrif edilmiş ise”; “b. İleri sürülen talep ve destekleyici belgelerde bulunan iddialara 

dayanılarak ödeme vadesi gelmemiş ise; veya c. Taahhüdün amaç ve şekil 

bakımından değerlendirilmesi sonucunda talebin makul bulunmaması” hallerinin 

                                                           
777 BERTRAMS, s. 417 
778 Bu duruma örnek olarak verebileceğimiz bir hal TEOMAN, s.180; “Bizzat satıcı tarafından 
görevlendirilen kişilerin 8.4.1997 tarihinde 48..440 adet koyun ve kuzu derilerinin sözleşmede v,e 
faturada belirtilen niteliklere uymadığını açıkladıklarını ve bu hususun Istanbul 6. Noterliği'nin aynı 
gün ve 9226 yevmiye sayılı tutanağına bağlandığını ” şeklinde gösterilebilinir. 
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birinin varlığı halinde mahkemelerin geçici hukuki tedbirlere başvurarak ödemenin 

yapılmasını engellemeleri mümkün kılınmıştır779. 

 Her iki düzenlemede de görüleceği üzere “hile kuralı” kapsamında kalan 

haller mahkemelerin geçici hukuki tedbirlere başvurabilmeleri açısından birer ön şart 

olarak kabul edilmiştir. Gerek UCC ve gerekse de UNCITRAL düzenlemelerinde bu 

hususlar korunmuştur780.  

III. Türk Hukuku’nda Mahkemelerin Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri 

ile Akreditif İlişkisine Müdahalesi 

Tezimizde akreditifte sıkça görülen hile hallerini ayrıntılı bir şekilde 

incelemeye çalıştık. Bu bölümde ise hile hallerini önlemek amacıyla kullanılan diğer 

hukuki müesseseler olan ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kavramlarını inceleyeceğiz. 

İhtiyati tedbir Hukuk Usulü Muhakemeleri yasasının 101-113 maddeleri arasında  

düzenlenmiş olan ve geciktirilmesinde önemli tehlike ve zarar olacağı anlaşılan 

durumlarda, sözü edilen tehlike ve zararın önlenmesini amaçlayan bir önleme 

(tedbir) işlemidir781. İcra İflas Kanun’umuzun 257-268 maddeleri arasında 

düzenlenmiş olan ihtiyati haciz ise, alacaklının vadesi gelmiş para alacağının 

zamanında ödenmesini güvence altına almak için borçlunun mallarına el 

konulmasıdır782. İhtiyati haciz, ihtiyati tedbire göre akreditife taraf olmayan 

kişilerinde başvurabileceği bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır783. Ancak ihtiyati 

tedbir talebinde bulunan tarafın akreditif amiri olması zorunludur. Bunun yanı sıra 

akreditifte, vadesi gelmiş bir para alacağı için ihtiyati haciz talep edilebilecekken, 

ihtiyati tedbir vadesi gelmemiş alacaklar içince talep edilebilir784. Bizim ileri 

                                                           
779 ANGLADE,s.285  
780 Benzer şekilde çin düzenlemelerinde de mahkemelerin sahte veya tahrif edilmiş belgeler karşısında 
Court of Wuhu City, Anhui Province davasında alınan kararda olduğu üzere verilen tedbir kararına 
rağmen ibrazı karşılayan banka bu durumdan dolayı amire karşı sorumlu olacaktır. GEOFF, 
Sutherland; “Ruling casts shadow on Chinese letters of credit” , International Financial Law Review, 
Feb2005, Vol. 24, Issue 2,p.4; 
781 PEKCANITEZ, Hakan/ ATALAY, Oğuz/ ÖZEKEŞ, Muhammet; Medeni Usul Hukuku, 5. bası, 
Ankara, 2006, s. 619-620   
782 PEKCANITEZ, Hakan/ ATALAY, Oğuz/ ÖZEKEŞ, Muhammet; İcra ve İflas Hukuku Temel 
Bilgiler, 5. baskı, Ankara, 2007, s. 36 
783 PEKCANITEZ/ ATALAY/ ÖZEKEŞ; Medeni Usul, s.628, 629-630; PEKCANITEZ/ 
ATALAY/ ÖZEKEŞ; İcra İflas, s.36  
784 PEKCANITEZ/ ATALAY/ ÖZEKEŞ; Medeni Usul, s.629; PEKCANITEZ/ATALAY/ 
ÖZEKEŞ; İcra İflas, s.36  
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sürdüğümüz görüşe göre akreditifte hile kuralı yada doktrinimizde sıklıkla kullanılan 

hakkın kötüye kullanılması halleri, zarar gören tarafa Borçlar Hukuku hükümleri 

dahilinde zararını tazmin hakkını tanımaktadır785. Buna bağlı olarak da uygulamada 

sebepsiz zenginleşme davaları ile zararın tazmini yoluna gidildiği görülmektedir786. 

Uzun yargı süreci, akreditif sözleşmelerine konu olan yabancılık unsuru sorunların 

çözümünü daha da zorlaştırmaktadır. Bu sebeplerle zararın büyümeden önlenmesi 

amacıyla başvurulan geçici hukuki tedbirler, hile kuralı bakımından önem arz 

etmektedir. Özellikle ülkemizde alınan ihtiyati tedbir ve haciz kararlarının ödemeyi 

yapacak olan teyit bankasının yabancı  bir ülkede bulunması ve kararın tenfizinin 

uzun zaman alması durumunda özellikle akreditif amirinin bundan olumsuz 

etkilenmesine sebep olmaktadır787. Görüşümüz akreditif uygulamasında geçici 

hukuki tedbirlerin alınmasına yönelik bir yeknesaklığın sağlanması gerekmektedir. 

Bu durumun açık göstergesi geçici hukuki tedbirlerin aynı zamanda UCC ve 

UNCITRAL düzenlemelerinde de yer almış olmasıdır. Sonuç olarak akreditif 

ilişkisinde meydana gelen hakkın kötüye kullanılması hallerine ilişkin olarak ihtiyati 

tedbir ve haciz kararlarının alınması mümkündür788 ve uluslararası uygulamalara da 

uygundur789. Adı ne olursa olsun; ister hakkın kötüye kullanılması halleri 

                                                           
785 YILANLI, s. 58 “Uygulamada en çok; satıcının ayıplı mal (yada, akreditif talimatında tanım ve 
tarifi yapılan maldan farklı bir mal) göndermesi halinde, İhtiyati Tedbir yoluna başvurulduğu ve bu 
yolla, henüz ödemesi yapılmamış akreditif ödemelerinin durdurulmasının amaçlandığı görülmektedir. 
(Ödemesi yapılmış bir akreditif için, İhtiyati Tedbir davası açmak yerine, tazminat davası açmak gere-
kir.) ”; 
786 DOĞAN,2.bası, s.337 
787 KOSTAKOĞLU,s.809; tenfiz kararlarının icra edilebilmesinde Türk Hukukuna girmiş olan 
Newyork ve Cenevre sözlşemeleri hükümleri gözetilir. SCHÜTZE, Rolf A./ FONTANE, Gabriele: 
Documentary Credit Law Throughout The World, ICC Publication No: 633 November 2003, Paris. s, 
113 
788 Aksi görüş için SOMUNCUOĞLU,Akreditif,s. 61 “ ….bir Amerikan firmasının Almanya’dan 
yaptığı ithalat nedeniyle, Amerika’lı alıcı malın ayıplı olduğu gerekçesiyle Amerikan mahkemesine 
müdahele atmiş ve Amerikan mahkemesinin verdiği tedbir kararı ile, Amerikan amir bankasının 
akreditifi durdurulmuştur. Konu görüş bildirilmesi amacıyla MTO bankacılık komisyonuna iletilniştir.  
Hayli tartışmalı geçen müzakereler sonucunda, komisyonda ekseriyetle, mahkeme kararına müdahale 
edilemeyeceği ve bu konuda görüş bildirilemeyeceği kararına varılmıştır Hiç şüphesiz bu karar, 
şahsen tasvib etmediğim ve hukuksal gerçekleri yansıtmadığıgibi, komisyondan beklenen işlevi de 
taşımayan kişiliksiz bir karardır. Son derece doğaldır ki, komisyon kararları hiçbir ülke mahkemesini 
etkileyemez ve bu kararların düzeltilmesini sağlayamaz.”; YILANLI, s.62; ROWE, s.255 Fransız 
hukukunda geçici hukuki tedbirlere başvuralabileceği üzerinde duurlmuştur. Bunun yanı sıra İngiltere 
ve Amerika Birleşik Devletletlerinde de mahkemler tedbir kararları alabilmektedirler.  
789 ERDEMKOL, DOCDEX, s.106; UCP 27. Maddeye uygun olup bir iştira bankasından belgeyi 
kabul etmeden önce belgenin geçerliliğini araştırması beklenemez ve bir amir bankanın da bunu 
istemeye hakkı yoktur. Ayrıca bankalar bu konuda UCP 15. Maddenin koruması altındadır. Amir 
Bankanın sahtecilikle ilgili bir kanıtı varsa bunu bir mahkeme kararına bağlatarak akreditif altındaki 
ödemeyi durdurması gerekirdi789, SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
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bakımından, ister tezimizde belirttiğimiz “hile halleri” bakımından getirilebilecek en 

etkin ikinci çözüm mahkemelere geçici hukuki tedbirler alabilme konusunda 

yetkilendirmektir790. İlk çözüm olan amir bankasının, kendi yapacağı inceleme 

neticesinde ibrazı kendiliğinden karşılamamasıdır. Ancak uygulamada geçmişte 

birçok kez görüldüğü üzere, lehtar ile iyi ilişkiler içindeki bankalar yabancı 

mahkemelerin aldıkları kararları uygulamaktan imtina etmişlerdir. Dolayısıyla, 

uluslararası alanda farklı uygulamaların oluşması akreditif ilişkisinin güvenilirliğini 

etkileyecektir. Bu gerçeğin varlığına rağmen geçici hukuki tedbirlerin 

uygulanmasına karşı çıkanlar, özellikle görüşlerini .akreditif uygulanmasında 

yeknesaklığın sağlanması amacıyla düzenlenmiş 500 sayılı broşür düzenlemelerine 

dayandırmaktadır. Oysaki birçok ICC DOCDEX kararında791 ve konuya ilişkin ICC 

görüşlerinde792 amirin bankasının ibrazı karşılamaması mahkemelerden temin 

edilecek kararların varlığına bağlanmıştır. Geçici hukuki tedbirlere 

başvurulamayacağını UCP düzenlemelerine dayandıran görüşlerin aksine ICC 

“Amir bankanın kendisine ibraz edilen bir mahkeme kararı ile akreditiften doğan 

taahhüdünü yerine getirmesinin engellenmesi UCP'nin kapsam ve uygulama alanı 

dışında olup yerel yasayı ilgilendirmektedir. ” yönünde görüş bildirmiştir793. 

Görüleceği üzere ICC tedbir kararının alınmasına karşı değildir794. Ancak bazı ICC 

görüşleri tedbir kararlarının alınmasını ülkelerin kendi yasal düzenlemelerine 

bırakmış olmasına karşın bazı olaylarda tedbir kararlarının alınmasını pek tasvip 

etmemiştir795. Buna göre “ yerel yasalar UCP de kurallara bağlanan 

yükümlülüklerin ve sorumlulukların üzerindedir. Bankalar kendilerine tebliğ edilen 

mahkeme kararlarını yok sayamazlar. Yargı sisteminin UCP prensipleri hakkındaki 

bilgisi arttıkça bu tür müdahale olayları azalacaktır796. Mahkemelerin akreditif 

sistemi ve UCP kuralları hakkındaki bilgisi arttıkça akreditif işlemleriyle ilgili 

müdahale kararlarının azalacağı doğru bir saptamadır. Mahkemelerin genelde dış 

                                                           
790 LAMBORDINI, s.118-119; SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
791 ERDEMKOL, DOCDEX, s.106; 
792 ERDEMKOL, GÖRÜŞLER, s,122-123, N.223-224-225,  
793 ERDEMKOL,GÖRÜŞLER, s,123, N.224, “ kararın devamında ise …. Ancak bir konteynırın 
çalınması ile ilgili bu sorunun mahkeme kararına bağlatılarak akreditiften ödeme yapılmasını 
engellemek yerine sigortadan  tazminat talebinde bulunularak çözümlenmesi daha uygun olur.”  
794 SCHÜTZE/ FONTANE; s. 33 
795 ERDEMKOL, GÖRÜŞLER, s,123-124, N.224-225, 
796 KENFACK, Hugues; Droit du Commerce International, 2nd Edition, 2006, s.41 “ yazar özellikle 
tahkim kurumunun uluslar arası ticarette kullanılmasının önemi üzerinde durmuştur.   
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ticaret bilgi birikimine ve özelde UCP kurallarına vakıf olma derecesi bu tür 

müdahale kararlarının sayısını ve niteliğini etkileyecektir.” şeklinde bir görüş veren 

ICC özellikle akreditif sisteminin işleyişine zarar gelmesini istememektedir797. 

Alınan tedbir kararları, hile hallerinin varlığı durumunda hem amir bankası hem de 

ödemeyi yapmakla görevlendirilmiş teyit bankası gibi bankalar üzerinde etkili 

olabilecektir798. Doktrinde zaman zaman tartışılmış olan bu konuda ICC’nin görüşü: 

“özellikle doğrulanmış bir sahtekârlık olayının varlığı halinde teyit bankasının da 

mahkeme kararına taraf olabileceği” yönündedir799.  

Her iki geçici hukuki müdahalenin akreditif ilişkisine uygulanabilirliği 

tartışılmıştır. Özellikle akreditifi üç aşama halinde değerlendiren ve temel ilişkiden800 

ve karşılık ilişkisinden801 meydana gelen hakkın kötüye kullanılması hallerine karşı 

tedbir kararlarının alınıp alınamayacağı fazlaca gündemde kalmıştır802. Her iki aşama 

içinde sözleşmelerin nisbiliği ilkesine dayanarak bankalara karşı ihtiyati tedbir 

kararlarının uygulanamayacağı üzerinde durulmuştur803. Bun yanı sıra doktrinde 
                                                           
797 BLODGETT, Mark S., MAYER, Donald O.; “International Letters Of Credit: Arbitral 
Alternatives To Ligitating Fraud” ,  American Business Law Journal, Spring 98, Vol. 35 Issue 3, p25-
443 makalede “özellikle taraflar arasındaki temelde bulunan satış sözleşmesinde uyuşmazlıkların 
çözü bakımından tahkimin kararlaştırılması ile akreditifin hukuki güvenlirliğinin sağlanabileceği 
üzerinde durulmuştur. Görüşe başta BYRNES olmak üzere birçok yazar tahkim sisteminde yer alan 
kişilerin akreditif alanındaki uzmanlıklarının önemine dikkat çekerek karşı çıkmıştır. Ancak genel 
görüş tahkim sisteminin sağlayacağı avantajların akreditiften çıkan uyuşmazlıkların çözümünde 
kullanılmasının kaybolan hukuki güvenliği sağlamada etkin olacağı yönündedir.” ifadeleriyle yazarın 
görüşleri yer almıştır.  
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1995/11-870 K. 1995/1053 T. 29.11.1995 tarihli 
kararında “...... Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, 
mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle mahkemece, taraflar arasında 
düzenlenen sözleşmedeki tahkim şartı uyarınca davanın hakemde görülmesi icab ettiği gerekçesiyle 
HUMK’nun 519. maddesi hükmü uyannca mahkemenin görevsizliğine ve dava dilekçesinin reddine 
ilişkin verilen karar, mahiyeti itibariyle davayı esastan halletmeyip usul yönünden ve belli prosedür 
gerçekleştirilerek hakem mahkernesinde davanın devamına imkan sağlayan niteliktedir. Bu itibarla 
belirtilen koşullar tamamlanıncaya kadar mahkemece daha önce alınmış bulunan ihtiyati tedbir 
kararının devamına karar verilmiş olmasında usule aykırı bir husus bulunrnamaktadır. 0 halde usul 
ve yasaya uygun bulunmayan direnme kararı onanmalıdır.” şeklinde içtihat 
etmiştir.(www.kazanci.com.tr); 
798 BUDAK, s.174 
799 ERDEMKOL, GÖRÜŞLER, s,124, N.226; BUDAK, Ali Cem: Medeni Usul Hukukunda Üçüncü 
Kişilerin Haklarının Korunması, 1. Bası, Ekim 2000, İstanbul, s.160; 
800 BOZKURT, s.94; LOMBARDINI, s.114; 
801 BOZKURT, s.106; 
802 BUDAK, s.173 
803 ERDEMKOL, GÖRÜŞLERs. 124; “Öte yandan bir hukuk dergisinde bir ingiliz mahkemesinin 
bir akreditif alındaki ödemyi durdurma başvurusu geri çevirdiği, gerekçe olarak “akreditifin kendine 
özgü kurallarının bulunduğu, mahkemlerin bu kurallara müdahele etmesi halinde ticari tarafların 
akreditif sistemine olan güvenlerinin sarsılacağı” hususların vurgulandığı gözlemlenmiştir”. 
SOMUNCUOĞLU, Akreditif, s.172-173 “Diğer taraftan, akreditif bedelinin ödenmesi, şayet vesaik 
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ihtiyati haciz yoluna başvurulamayacağı yönünde görüşler vardır.804 Öncelikle bu 

hususun yukarıda açıkça belirttiğimiz düzenlemelerin oldukça gerisinde olduğunu 

belirtmemize sanırız gerek yoktur805. Akreditif ilişkisinin işleyişi taraf ihtiyaçları 

                                                                                                                                                                     
uygun veya süresinde rezerv yememişse, ödemeyle yükümlü bankalar açısından kesin ve vazgeçilemez 
bir taahhüt oluşturur. (Bkz. 500 sayılı broşür md.9) bu nedenle, bankanın yüklendiği bir taahhüdün, 
bu taahhüdün sorumluluğunu taşımayan bir başkası tarafından (alıcı-akreditif amiri) 
engellenebilmesi, kanımca mümkün değildir. Maruz nedenlere binaen, malın ayıplı olması nedeniyle 
akreditif ödemesinin durdurulmasının, akreditif hukuku hükümleriyle bağdaşmadığı, akreditifin 
vadeli ödemeli (Differed payment) olmasının hiçbir önemi bulunduğu ve kuralları değiştirmediği, 
ancak muhterem mahkemece alıcının iyi niyeti ve ileride bu parayı dış satıcıdan asla tahsil 
edemeyeceği tesbit edilerek, talep gibi bir karar verildiği takdirde, bu uygulamanın, dünyadaki bazı 
fiili uygulamalar muvacehesinde, pek tenkid edilemeyeceği, lakin akreditif uygulaması açısından 
tehlikeli bir yol açılabileceği, takdir muhterem mahkemeye ait olmak kaydı ile, mütalaaten, saygı ile 
arz olunur.” Sayın SOMUNCUOĞLU’nun bu mütalaası üzerine Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesi 
E.1998/1445, K.1998/1445, T. 30.11.1998 tarihli kararında malların ayıplı olduğunun tespit edilmiş 
olmasına rağmen ihtiyati tedbir isteminin reddine şu gerekçelerle karar vermiştir.“ Böyle bir durumda 
akreditif bedelinin amir bankaca akreditif lehtarına ödenmesinin önlenmesi zımmında bir tedbir 
karan verilip verilmeyeceği hususu tümüyle akreditif hukuku ve bu hukuku düzenleyen MTO 500 
sayılı broşür hükümlerinde cevabını bulur. Akreditif hukukunda, akreditif bedelinin ödenmesi 
hususundaki hak ve yetki malın alıcısında (Appicant) değil, münhasıran amir banka (ıssuing Bank) 
veya onun görevlendirdiği ödeme bankası (Paying Bank) veya teyit bankası (Confirming Bank) gibi, 
akreditif ilişkisinde rol alan bankalardır. Bankaların akreditif bedelini ödeme konusunda itibar 
edebilecekleri kıstas, akreditifte öngörülen VESAİKTİR. Vesaikin dışında kalan hususlar ve özellikle 
de alıcı ve satıcı arasındaki temel sözleşme, ödeme yapacak bankayı hiç ilgilendirmez. Keza bankalar 
malların miktarı, cinsi kalitesi ve hatta gerçekten mevcut olup olmadıkları ile dahi ilgilenmezler ve 
bu gibi hususlar ödemeyi engelleyici faktörler değildir. Bankalar için önemli olan 500 sayılı 
broşürün 13. maddesi anlam ve kapsamında yapacakları bir inceleme ile vesaikin akreditif anlam ve 
kapsamında yapacakları bir inceleme ile vesaikin akreditif şartlarına uygun bulunup bulunmadığını, 
daha doğrusu UYGUN GÖZÜKÜP GÖZÜKMEDİĞİNİ tespit etmektir. Vesaik akreditif şartlarına 
uygun gözüküyorsa veya ilgili bankalar 500 sayılı broşür hükümlerinde öngörülen 7 günlük süre 
zarfında vesaike rezerv koymamışlarsa akreditif bedelinin ÖDENMESİ ŞARTTIR. Bu ödemenin 
vesaikin uygunsuzluğu akreditif süresinin geçmesi gibi sebepler dışında kalan herhangi bir sebeple 
durdurulması akreditif hukuku hükümlerinin ihlali anlamına gelir. Diğer taraftan, akreditif bedelinin 
ödenmesi, şayet vesaik uygun veya süresinde rezerv yememişse, ödemeyle yükümlü bankalar 
açısından kesin ve vazgeçilemez bir taahhüt oluşturur. Bu nedenle bankanın yüklendiği bir 
taahhüdün, bu taahhüdün sorumluluğunu taşımayan bir başkası tarafından (alıcı-akreditif amiri) 
engellenebilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, malın ayıplı olması nedeniyle akreditif ödemesinin 
durdurulmasının akreditif hukuku hükümleriyle bağdaşmadığı, akreditifin vadeli ödemeli olmasının 
hiçbir önemi bulunmadığı ve kuralları değiştirmediğinden davacının tedbir isteminin reddine karar 
verilmesi gerektiği sonucuna varılarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.( SOMUNCUOĞLU, Akreditif, 
s.175-176) ” 
804 BUDAK, s.179 
805  TEOMAN, s. 180; Uygulamada sıklıkla görüldüğü üzere bu olaydada mahkeme ihtiyati tedbir 
kararını vermiştir. Olaya ilişkin bir bilirkişi incelemesi yapan Sayın TEOMAN’da hazırladığı ayrıntılı 
bilirkişi kararıyla mahkemenin kararının doğru olduğunu vurgulamıştır. “Açıkladığım gerekçeler ile 
mütalaama konu oluşturan olayda İstanbul Asliye Mahkemesi 3. Ticaret Dairesi'nin yaygın uygulama 
doğrultusunda verdiği ihtiyati tedbir kararını son derecede doğru ve yerinde bulduğumu belirtmek ve 
bu karara itiraz eden Banka'nın "ülkenin ve kendi kişisel ticari itibarının sarsılacağı" savunmasına 
kesinlikle katılmadığımı vurgulamak istiyorum. Gerçekten, Gündüz Dış Ticaret akreditif bedelini 
ödemernek hakkına sahip olduğunu likit deliller ile ortaya koyduğu ve lehdarın bu tür bir ödeme 
isteminin hakkın kötüye kullanılması, hatta hile oluşturacağını kanıtlamış bulunduğu için, Banka 
bundan böyle ödeme yapmamak zorunluluğunda olduğunu başta bizzat lehdarın kendisi ve yurt 
dışındaki muhabir banka gelmek üzere herkese karşı başarı ile ileri sürebilir ve burada hiç kuşkusuz 
Gündüz Dış Ticaret 'in sözünü ettiğim delillerinden yararlanabilir. ” 
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konuya ilişkin görüşlerin aksi yönde değişmesine sebep olmuştur. Doktrinde çoğu 

kez tartışılan lehtara karşı tedbir kararının ileri sürülüp sürülemeyeceği, akreditifte 

yer alan amir bankasına, teyit bankasına, ödeme bankasına karşı alınan tedbir 

kararlarının ileri sürülüp sürülemeyeceği tartışılmıştır. Sonuç olarak hem ihtiyati 

tedbir hem de ihtiyati haciz kararının alınabileceğine hususunda görüş birliği 

sağlanmıştır806.  

İhtiyati tedbir kararının alınabilecek olması bazı koşulların gerçekleşmesine 

bağlanmıştır807. Buna göre mahkemelerce tedbir kararına hükmedilebilmesi için, 

yapılacak olan ödemenin haksız olduğunun ve hakkın kötüye kullanılması 

hallerinden birinin varlığının likit deliller ile açıkça ortaya konması gerekmektedir808. 

Buna göre likit delil kavramının hukukumuzda yer almamış olmasının bir sonucu 

olarak da bundan anlaşılması gerekenin kesin deliller olduğu üzerinde 

durulmuştur809. Bazı hallerde kesin delillerde ispatın zor olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda ise likit delillerden anlamamız gerekenin hakimde haksız bir 

ödemenin yapılacağı yönünde bir kanaatin oluşturulması gerektiği üzerinde 

durulmuştur810. 

                                                           
806 LOMBARDINI, s. 123; BUDAK, s.174 tedbir kararları bakımından; TEKİNALP, s.463, KAYA, 
A, s. 191-192 ihtiyati haciz kararlarının alınabilmesi bakımından. Kararların alınabileceğine ilişkin 
olumlu görüşlerini iletmişlerdir. 
807 Akreditife ilişkin çıkan uyuşmazlıklarda tarafların mahkemeden ihtiyati tedbir kararı talep ettikleri 
sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. KENDİGELEN, s. 424  “………iddia ederek, müvekkillerinin davalı 
karşı davacı bankaya borçlu olmadıklarının tespitine, müvekkilleri aleyhine davalı-karşı davacı 
tarafından başlatılabilecek icra takibinin, % 15 teminat karşılığında durdurulması yolunda İhtiyati 
tedbir kararı verilmesine, davalı-karşı davacı bankadan % 40 İcra inkar tazminatının tahsiline karar 
verilmesini talep etmiştir. ”  
808 TEKİNALP s.109, N.104; “Likit kanıt ile kastedilen, bankanın, kendi yorumunu, kanaatini, 
değerlendirmesini eklemeden lehdarın ödeme talebinin dürüstlük kuralına aykırılığını ortaya koyan 
kanıttır  ”; KAYA,A, s.174 “Likit isbat edilebilirliği teminde en önemli delil kategorisini ise belgelerle 
isbat oluşturmaktadır. Öncelikle resmı dairelel'in yazıları veya malların eksik ve hatalı olarak 
gönderildiğini gösteren bilirkişi veya uzman kişilerin raporları somut olayda tek başına likit delil 
olarak kabul edilebilecekleri gibi, bunların diğer delillerle birlikte ve onları destekleyici nitelikte, 
hakkın kötüye kullanıldığını gösteren likit deliller olarak kabul edilmesi gerekir. Bu meyanda 
belgelerin usulüne uygun tanzim edilmiş ve onaylanmış bir belge olması ve rizikonun gerçekleşmedi ği 
yönünde objektif bir değerlendirmeye imkan sağlayacak türden bilgileri içermesi ve bunun açıkça 
belgelerden anlaşılması gerekir.....”yönünde görüş bildirmiştir. ; BUDAK, s.176, “......akreditif 
amirinin telep edeceği ihtiyati tedbir kararının kural olarak akreditif bankası aleyhine telep yasağı 
şeklinde olması gerekir. Talep yasağı sadece akreditifin ödenmesi telebini yasaklama yönelik 
olmalıdır. Lehtarın belgeleri bankaya ibrazı ise kural olarak ihtiyati tedbir yoluyla 
yasaklanamaz......” şeklinde görüşlerini açıklamıştır. 
809 DOĞAN, s.385 
810 DOĞAN, s.385  
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Amir bankasının, lehtara karşı ibrazı karşılamaması sonucunu doğuran haller 

burada karşımıza ihtiyati tedbir kararının alınması bakımından önümüze 

gelmektedir811. Bu sistemin UCC ve UNCITRAL düzenlemelerinde de uygulandığını 

kolaylıkla görmekteyiz. Sonuç olarak UCC ve UNCITRAL düzenlemeleri ile benzer 

“bir hile kuralımız” olmadığı için geçici hukuki müdahaleler bakımından bir 

yeknesaklık beklemek mümkün değildir. Ancak burada UCC ve UNCITRAL 

düzenlemeleri dikkate alınarak, hile kuralı kapsamında düzenlenmiş fiillerin akreditif 

ilişkisinin taraflarını zarara uğratması ile mahkemelerimizin geçici hukuki tedbirlere 

başvurması gerektiğini belirtmemizde bir sakınca yoktur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
811 TEKİNALP, s. 459-460, N. 104; KAYA,A, s. 182-189;  TEOMAN, s.186 “Kanımca kendisine 
karşı ödeme istemi yöneltilen alıcı -ihracatçının satıcı tarafından gönderilen malların ayıplı olduğunu 
ya da olayımızda da görüldüğü üzere kesinlikle herhangi bir ifanın bulunmadığını likit kanıtlarla 
ortaya koyması durumunda, akreditif bedelinin ödenmesini durdurabilmek amacı ile ihtiyati tedbir 
istemesi son derecede doğal olduğu gibi, bankaların da bu tür likit kanıtları göz önüne alarak 
ödemeyi reddetmeleri zorunludur ”;  Aksi görüş için YILANLI, s.62; 
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§ SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tezimizde hile kuralına ilişkin hususları ayrıntılı olarak incelemeye çalıştık. Her 

bölüm içerisinde değerlendirme ve sonuç bölümlerinde konuyu kendi başlığı altında 

bir kez daha yorumlayarak mevcut durumu açıkça ortaya koymayı tercih ettik. Son 

olarak da bu bölümde tezimizde elde ettiğimiz sonuç ve önerilere bu başlık altında 

yer vermeye çalışacağız.  

• Akreditifin hukuki niteliğinin tespitinde, akreditifin sui generis bir sözleşme 

olduğunun kabul edilmesi gerektiği, buna bağlı olarak da hukukumuzda yer 

alan müesseselerin akreditif ilişkisine ait uluslararası düzenlemelere uygun 

olduğu müddetçe uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

• “Fraud” teriminin akreditifte hile hallerini ifade eden bir terim olduğuna, bu 

kapsamda incelenen dolandırıcılık, sahtecilik suçlarının ortak maddi 

unsurunun hile (aldatma) olduğu göz önünde bulundurulduğunda ve durumun 

özel hukuk hilesine de aykırı olmadığı dikkate alındığında, “fraud” ifadesine 

karşılık olarak üst bir kavram olan “hilenin” kullanılması gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

• “ Yabancı eserlerde karşımıza çıkan “fraud rule” ifadesinin terimsel olarak 

“hile kuralına” karşılık geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Hile kuralı terimi sui 

generis bir ifade olmakla birlikte akreditifte karşılaştığımız hakkın kötüye 

kullanılması hallerini sınırlandırmış ve bu fiiller karşısında sorumluluk ve 

yaptırımları düzenlemiştir.   

• UCC revizyonu ile getirilen “materiality” terimi dilimize “önemlilik” olarak 

çevrilmiştir. Buna göre akreditifte hilenin önemli olması, karşı tarafı 

aldatacak nitelikte olması ve karşı taraf üzerinde önemli bir zararın 

doğumuna sebebiyet vermesi şeklinde anlaşılacaktır.  

• UCP düzenlemelerinde yer alan bağımsızlık prensibinin, sınırlandırılması ve 

bu sınırlandırmaların UCC ve UNCITRAL düzenlemelerinde yer alan hile 

kuralının dikkate alınarak yapılması gerektiği ve özellikle yargı 
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kararlarımızca da benimsenmiş olan bu ilkenin uygulanmasının yargı 

kararlarımızca yeniden şekillendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

• Akreditif amiri, UCC ve UNCITRAL düzenlemelerinde yer alan paralel 

hükümler neticesinde, belgelerin sahte olması, tahrif edilmiş olması, 

belgelerin gerçeği yansıtmaması veya önemli derecede hileli olması, lehtarın 

temel ilişkide meydana gelen önemli derece hileli bir fiilinin bulunması 

durumunda ibrazı karşılamamakla yükümlüdür. Ancak hukukumuzda konuya 

ilişkin çözümler büyük farklılıklar ihtiva etmektedir. Bu alanda hukukumuzda 

yeknesaklığın sağlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu amaçla içtihat 

değişikliğine gidilebileceği gibi, akreditif hukukuna ilişkin mevzuat 

çalışmaları da yapılabilir. 

• Temel ilişkiden kaynaklanan defiler hukukumuzda, amir bankasına karşı ileri 

sürülemezken, UCC ve UNCITRAL düzenlemelerinde amir bankası, temel 

ilişkide medya gelen önemli derece hileli fillerin varlığı durumunda ibrazı 

karşılamamakla yükümlüdür. Bağımsızlık prensibinin, başta bu hal olmak 

üzere uluslararası teamüllere uygun bir şekilde sınırlandırılması ve 

istisnalarının belirlenmesi gerekmektedir. 

• Akreditifte hile yapan tarafların kim olduğuna bakılmaksızın, UCP 

düzenlemelerinde özellikle üzerinde durulan belge merkezli işleyişe özen 

gösterilmeli ve belgelerin sahteliğinin tespit edilmesi durumunda ibraz 

karşılanmamalıdır. Lehtarın, akreditif amirinin ve üçüncü kişinin hilesi 

bakımından herhangi bir ayrım yapılmaksızın, belgelerin sahteliği ve önemli 

derecede hileli oluşu dikkate alınmalıdır.   

• Doktrin görüşleri ve yargı kararların da tartışılmış olan bankaların 

sorumluluğuna ilişkin hususular tespit edilmelidir. Özellikle teyit bankasının 

sorumluluğuna ilişkin hususlar tekrardan gözden geçirilmeli ve uluslararası 

düzenlemelere uygun bir içtihat oluşturulması gerekmektedir. Buna göre amir 

bankası, lehtara karşı asıl sorumlu olan taraftır. Teyit bankası, iyiniyetli 

olarak yaptığı bir inceleme neticesinde lehtarın ibrazını teyit etmiş ise, bu 

durumda hile hallerinin varlığını tespit edememiş olmasından dolayı akreditif 

bankasına karşı sorumlu olmayacaktır. Lehtara yaptığı ödemeyi akreditif 

bankasından talep edebilecektir.                
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• Akreditifte hile hallerine ilişkin olarak, mahkemelerin geçici hukuki 

müdahalelere başvurabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre ihtiyati tedbir 

ve ihtiyati haciz kararlarının alınmasında bir sakınca görülmemiştir. Üstelik 

bu durumun hem UCC hem UCP hem de UNCITRAL düzenlemelerinde yer 

aldığı açıkça ortaya konmuştur. 

• UNCITRAL düzenlemelerinin uygulanacak hukuk kuralı olarak seçilmesi 

durumunda akreditif amiri dışında diğer bir üçüncü kişinin de 

mahkemelerden geçici hukuki himaye talep etmesi mümkün olacaktır.   

• Akreditif ilişkisinden doğan sorunların çözümünde yeknesaklığın 

sağlanabilmesi maksadıyla akreditif ilişkisinin işleyişine ilişkin hukuki 

düzenlemeler olan UCC ve UNCITRAL düzenlemelerinin uygulanacak 

hukuk kuralı olarak seçilmesinin yerinde olacağı sonuca ulaşılmıştır. 

Özellikle UCP düzenlemeleri ile sıkı bir ilişki içerisinde bulunan UNCITRAL 

düzenlemeleri akreditif hukukuna olumlu katkılar sağlayacaktır. UCC 

düzenlemelerinin uygulanacak hukuk kuralı olarak seçilmesi ise özellikle 

teyit bankası ve görevli bankalar başta olmak üzere kabul edilmiş poliçenin 

hamili ve vadeli akreditiflerde devralan kişi bakımından olumlu olacak ve 

sorumluluğu amir bankası üzerinde toplayacaktır. 

• Mahkemelerin geçici hukuki tedbirlere hükmetmesinde UCC ve UNCITRAL 

düzenlemelerine benzer yapının oluşturulması gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Buna göre mahkemeler, hile kuralı kapsamında düzenlenmiş olan 

fiillerin varlığı halinde ibrazın karşılanmaması yönünde tedbir kararları 

alabilecektir. Dolayısıyla UCC ve UNCITRAL düzenlemelerine akreditif 

sözleşmesinde atıf yapılmış olması durumunda, mahkemelerin bu uluslararası 

mevzuatları dikkate alarak, düzenlenmiş hile kuralı kapsamındaki hile 

hallerinin varlığını tedbir kararının alınması için araması gerektiği sonucuna 

ulaşmıştır.    

• Mahkemelerde yargılamanın uzun sürmesi ve akreditif ilişkisinden doğan 

sorunların çözünde uzman kişilerin görev almasının önemi sebebiyle, başta 

tahkim yolu olmak üzere alternatif çözüm yollarının taraflarca tercih 

edilmesinin yerinde olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 
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