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ICC (International Chamber of Commerce – Milletlerarası Ticaret Odası) tarafından talep 
garantilerinde kullanılmak üzere geliştirilen ve yayınlandığı 1992 yılından bu yana ülkelerin 
uluslararası ve yurtiçi garanti ve kontrgaranti işlemlerinde yaygın olarak kullandığı kurallar 
değişti.   Kısa adıyla URDG 458 olarak bilinen kurallar, yaklaşık 3 yıllık bir çalışmadan sonra Kasım 
ayında Brüksel'de düzenlenen ICC Bankacılık Komisyon toplantısında oylanarak kabul edildi ve 
1Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilerek duyuruldu. Oylamaya 50 ülke katıldı,  49 ülke 
kabul oyu verirken sadece Almanya çekimser oy kullandı. Ülkemiz oyunu kuralların kabul edilmesi 
yönünde "evet" olarak kullanırken hiçbir ülke aleyhte oy kullanmadı. 

Değişen yeni kurallar 2010 yılının başlarında basılacak ve URDG 758 olarak kullanılacak. Yeni 
kuralların 1Temmuz 2010'da yürürlüğe girecek olmasındaki amaç ülkelerin, firmaların ve kişilerin bu 
tarihe kadar eğitimlerini tamamlaması, yeni kuralların öğretiminin sağlanması ve tanıtımının yapılması. 
ICC Türkiye de bu amaçla bu tarihten önce bir dizi eğitim ve seminer düzenleyecek. URDG kuralları 
ICC tarafından garanti ve kontrgarantiler  için çıkarılan ve garanti/kontrgaranti işi olan herkesin 
kullanabileceği  güvenilir kurallardır. Ülkemizde daha çok özel sektör tarafından kullanıldığı görülen bu 
kuralların kamu tarafında kullanılmasına engel bir durum bulunmuyor. Zaman zaman dünya bankası 
bağlantılı işlerde kamu tarafından da kullanıldığı görülebiliyor. 

URDG kurallarının şimdiye kadar ülkemizde hak ettiği yere ve olgunluğa erişmemiş olması bazı 
bankaların hukuk bölümlerinin ve kamu idarelerinin kuralları yeteri kadar değerlendirmemiş olmasına 
bağlanabilir. Yeni URDG 758 yapı olarak UCP 600'e daha çok benzediği için yapılacak olan yeni 
değerlendirmelerde eskiden kalma tereddütler varsa ortadan kalkacağına inanıyoruz. Çünkü UCP 
gerek kamu gerekse de özel sektörün yıllardır etkin ve yaygın olarak kullandığı ICC'nin akreditiflere 
ilişkin yeknesak kurallarıdır. URDG ve UCP 600 kuralları hakkında detay bilgiler ve diğer kurallar ile 
ilişkileri hakkında Türkmen Kitapevi tarafından basılan, "UCP 600'ın Kullanılması ve Akreditif" kitabına 
bakılabilir. 

Dünyanın her yerinde iş yapan ülkemiz ihracatçılarının, ithalatçıların, müteahhitlerin ve garanti işi olan 
herkesin bu kurallara ihtiyacı olduğu göz önüne alındığında bu çağdaş kurallardan yoksun 
kalmamamız gerekir. Bunun sağlanması yeni kuralların bir kez daha kamu idareleri ve banka 
hukukçuları tarafından değerlendirilmeye ve kabul görmeye bağlıdır. Uluslararası Mühendisler 

Federasyonu, Dünya Bankası ve UNCITRAL (Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku 
Komisyonu) bu kuralları yani URDG'yi kendi standart garanti ve kontrgaranti metinlerine 

eklemişlerdir ve halen kullanıyorlar. Yeni revizyon ile daha kolay, kapsamlı, anlaşılır ve güvenceli hale 
getirilen yeni kuralların uluslararası garanti uygulamasında standart olacağı ve yaygın olarak 
kullanılması ile garanti ve kontrgaranti alanında ortaya çıkabilecek sorunların büyük ölçüde azalacağı 
düşünülüyor.     
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