
Evrakı Doğrulamak İçin : https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BS949BZB8C Pin Kodu : 
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul
T +09 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26  www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank@hs01.kep.tr
Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015

1/2

*BS949BZB8C*

Genel Mektup : İstanbul, 

GENEL MÜDÜRLÜK

Konu : Kamu İhaleleri kapsamında Takasbank tarafından verilecek teminat yönetim hizmeti hk.                                            
İlgili : Bankalar                                            

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kabul edilen geçici elektronik teminat 
mektuplarına (e-teminat mektubu) ilişkin bilgilerin  6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu'na göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren Takasbank üzerinden de 
iletilebileceği hususu, 26/01/2021 tarih ve 31376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile hükme bağlanmıştır. 
 
Bu kapsamda; Bankalarca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenen geçici elektronik 
teminat mektupları, Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen Elektronik Teminat Mektubu Platformu 
(ETMP) aracılığıyla Takasbank'a iletilebilecek olup, geçiş ile birlikte geçici e- teminat mektuplarının 
idareler adına kabulü, saklanması, tazmin edilmesi (gelir kaydedilmesi), iadesi ve vade uzatımı gibi 
işlemlere ilişkin süreçler dijital ortamda ve tam otomasyona dayalı bir şekilde "Takasbank Kamu 
Teminat Yönetim Platformu" üzerinden gerçekleştirilebilecektir. 
 
Takasbank'a iletilecek e-teminat mektuplarına ilişkin özet işleyişe aşağıda yer verilmiştir.

Teminatların kabulü
      

 Bankalar, düzenlemiş olduğu e-teminat mektubunu ETMP aracılığıyla istekliler tarafından 
kendilerine iletilen "Takasbank REFNO" ile Takasbank'a iletecektir.
      
      

 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Kamu Teminat Yönetim Hizmeti Prosedürü 
(Prosedür)' nde belirlenen esaslara göre düzenlenmiş e-teminat mektubu Takasbank tarafından 
kabul edilerek EKAP'a iletilecektir. 
      
      

 Belirlenen usul ve esaslar ile format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen e-teminat 
mektupları kabul edilemeyecektir.
      

İade ve tazmin süreçleri
      

 İade ve tazmin işlemleri, ilgili kamu idaresince "Takasbank Kamu Teminat Yönetim 
Platformu" üzerinden başlatılır. Talep Takasbank tarafından e-teminat mektubunu düzenleyen 
bankaya ETMP aracılığıyla iletilir.
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 İdare tarafından tazmin talebi iletilmesi halinde; Banka, Takasbank tarafından iletilen tazmin 
talebi üzerine e-teminat mektubu tutarını Takasbank tarafından iletilen ilgili kamu idaresinin 
banka hesabına aktarır. 
      
      

 İlgili kamu idaresi banka hesabına yatan e-teminat mektubu tazminine ilişkin tutarı kontrol 
eder ve Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Platformu'ndan ödeme aldığına dair teyit yapar. 
Takasbank ilgili ödeme teyidini ETMP aracılığıyla Bankalara iletir. 

 
 
Vade uzatma işlemleri

      
 Vade uzatımı işlemleri Takasbank Prosedür'ünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde 

gerçekleştirilebilecektir.
      

01.09.2021 tarihinden itibaren istekliler tarafından teklif kapsamında sunulacak elektronik geçici 
teminat mektupları idareler adına Takasbank tarafından kabul edilmeye başlanmış olup, e-teminat 
mektubuna ilişkin bilgiler Takasbank tarafından EKAP'a aktarılacaktır.
 
Takasbank'a iletilen geçici e-teminat mektuplarının kabulü, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi, 
iadesi, vade uzatımı işlemleri ve raporlama süreçlerini içeren Takasbank Kamu Teminat Yönetimi 
Hizmeti usul ve esaslarına ilişkin hazırlanan Prosedür'e Bankamız internet sitesinde yer alan 
Mevzuat/Prosedürler bölümünden ve Bankaların yapacakları işlemlere ilişkin kullanım kılavuzuna ise 
Kaynaklar/Kılavuzlar bölümünden erişilebilir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
 
 

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Avşar R. SUNGURLU
Genel Müdür 

Yönetim Kurulu Üyesi


