ÖDEME ŞEKİLLERİ

PEŞİN ÖDEME
(Payment in full, cash payment / Cash Payment / Advance Payment / Prepayment / Cash Before
Delivery )
Eşyanın sevkiyatından önce ithalatçının mal bedelini ihracatçıya ödediği ödeme şeklidir. Tüm riskler
ithalatçıya aittir.
MAL MUKABİLİ ÖDEME
(Cash Against Goods)
Eşyanın sevkiyatından sonra ithalatçının mal bedelini ihracatçıya ödediği ödeme şeklidir. Tüm riskler
ihracatçıya aittir.

VESAİK MUKABİLİ ÖDEME
(Cash against Documents / Documentary Collections)
İhracatçının ithalatçı ile yaptığı satış sözleşmesine uygun olarak eşyaları sevkinden sonra vesaiklerinin
ödeme veya poliçe kabulü karşılığında banka aracılığı ile ithalatçıya teslimine imkân veren bir ödeme
şeklidir. Banka eşya bedelini tahsil ettikten sonra vesaikleri ithalatçıya teslim eder. Risk olarak, satıcı
tarafından evrakların bankaya verilmesi ile parayı tahsil edebilmesi, satıcı tarafından ise ödemeyi
yapması mukabilinde istenmiş olan evraklara ulaşabilmesidir

KABUL KREDİLİ ÖDEME
(Acceptance Credit)
Mal bedelinin belirli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir poliçenin araç olduğu
ödeme şeklidir.
a)
Kabul Kredili Mal Mukabili :
İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından
teslim alınmasından ve poliçeyi kabul etmesinden sonra poliçe vadesinde ödemenin gerçekleştiği bir
ödeme şeklidir.
b) Kabul Kredili Vesaik Mukabili : Sevk belgelerini ve bu belgelere ait poliçenin ithalatçı
tarafından kabulünü takiben ithalatçıya teslim etmesinden sonra poliçenin vadesinde mal bedelinin
ihracatçıya ödendiği bir ödeme şeklidir.
c) Kabul Kredili Akreditif : Poliçenin ithalatçının bankası kabulünü müteakip serbest bırakılarak
bedellerin poliçe vadesinde ödenmesine imkan veren bir ödeme şeklidir.

AKREDİTİFLİ ÖDEME
( Letter of Credit )
İthalatçının talepleri üzerine bir metin üzerinde akreditif şartlarına uyulması kaydıyla ve akreditifte
şarta bağlanan vesaikin ibrazı karşılığında,
a)

İhracatçıya veya onun emrine ödeme yapacağı poliçeleri kabul edeceği ve ödeyeceği, veya

b) Böyle bir ödemeyi yapması veya çekilen poliçeleri kabul etmesi için diğer bir bankayı yetkili
kıldığı veya
c)

Diğer bir bankayı iştira işlemi yapmaya yetkili kıldığı bir düzenlemedir.

İthalatçının talebi doğrultusunda, ithalatçının çalıştığı bankanın belirli bir satış şekli, adedi, nevi, cinse
% + / - kadar ve belirli bir vade için istenilen koşulların yerine getirilmesi ve ihracatçı tarafından ihraç
edilen eşyaların ihracına ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında ihracatçıya ödeme yapılacağını taahhüt
eden ödeme şeklidir.

Akreditif türleri
Devredilebilir akreditif

Transferable L/C, Transferable Credit

Dönülebilir akreditif

Revocable L/C , Revocable Credit

Dönülemez Teyitli Akreditif

Irrevocable Confirmed Credit

Görüldüğünde Akreditif

Sight Credit

İhtiyat Akreditifi

Stand-By L/C

Kırmızı Şartlı Akreditif

Red Clause Credit

Rotatif akreditif (devreden akreditif )

Revolving L/C, revolving credit

Vadeli Akreditif

Deferred Payment Credit

Vadeli Poliçe İle Kullanılan Akreditif

Acceptance Credit

gibi

