
 

 

ONLINE EĞİTİM PROGRAMI: 

“ISDGP (International Standard Demand Guarantee 
Practice) EĞİTİMİ” 

 
29 ve 30 Eylül 2021, saat 10.00 – 13.00 

 

A. ISDGP'NİN UYGULANMASI 
B. TANIMLAR 

 Başvuru   

 Uygulama 

 Kimliği doğrulandı 

 yararlanıcı 

 İş günü/iş saatleri 

 Ücretler 

 Uygun sunum/ibraz 

 Kontrgaranti 

 Talep 

 Garantör 

 Garantörün kendi kayıtları 

 Talimat veren taraf 

 İbraz eden 

 İmza/imzalı 

 URDG'de tanımlanmayan diğer terimler 

C. GARANTİ HAZIRLANMASI 

 Genel hazırlama konuları 

 Temel ilişkiye referans 

 Bir belgeyi vereni tanımlamak için genel terimlerin kullanılması 

 Sona erme koşulları 

 Geçerli yasa 

 Yargı yetkisi 

 İstisnalar 

D. GARANTİ VERİLMESİ 

 Bir garanti ne zaman verilmiş sayılır? 

E. GARANTİ İHBARI 
F. DEĞİŞİKLİKLER 

G. SUNUM/İBRAZ 

 Erken ibraz 

 Kimlere ibraz yapılabilir? 

 Elektronik/dijital formda ibrazlar 

 Bir belgenin aslı/kopyası 

 Yapılmış bir ibrazın kapsamına giren garantinin belirlenmesi 

 Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek veya imzalanacak belgeler 

H. TALEPLER 

 Madde 15(a) veya (b) kapsamındaki destekleyici beyan(lar) 

 Talebin şekli ve içeriği 

 Talep tarihi 



 Kısmi talep ve çoklu talepler; Tutar 

 Talepler de dahil olmak üzere düzeltilmiş ibrazlar  

 LEHTAR/MUHATABIN UZAT VEYA ÖDE TALEBİ  

 İnceleme ve askıya alma 

 Askıya alma süresi boyunca bir talebin tekrarlanması 

 Karşı garantör tarafından askıya alma süresi 

 Talebi tekrarlamaya veya güncellemeye gerek yok 

 Askıya alma süresine faiz yok 

J. İNCELEME 

 Uygunluğun belirlenmesi standardı 

 Gerekli olmayan bilgilerin gerekli bir belgede sunulması/Gerekli olmayan bir 
belgenin sunulması 

 Yeniden hesaplamalar 

 Yazım/harf hatalar 

 Şirket isim kısaltmaları 

 Belgelerdeki noktalama işaretleri 

 Belge düzenleyicileri 

 İmza sahipleri 

 Bankanın karşı imzası/lehtarın imza doğrulaması 

 İnceleme süresi 

K. ÖDEME 

 Ödeme tarihi 

 Mahsup  

 Ödeme para cinsi  

 Halefiyet 

 Talepsiz ödeme 
L. UYUMSUZ TALEP, FERAGAT VE BİLDİRİM 

 Reddetme bildirimi/Feragat/Rezerv kaldırma 

 Ret şartları 

 Uygun olmayan bir talep için düzeltme 

M. GARANTİNİN AZALTILMASI VE SONA ERMESİ 

 Ödeme indirimleri 

 Tam veya kısmi serbest bırakma 

 Madde 25: geçersiz kılan fesih koşulları 

 Garantilerin otomatik olarak uzatılması 
N. MÜCBİR SEBEP 

O. DEVİRLER 

 Devir tutarı 

 Değiştirilmiş garantilerin devri 

 Devir lehtarından istenen belgeler 

 Kanun gereği devirler 

P. ALACAĞIN DEVRİ 
S. MUHTELİF 

 Dolandırıcılık 

 Geçici tedbir kararları 

 Yaptırım klozları 


