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TUM ODA BORSA GENEL
SEKRETERltKLERl

Musıafa SARAÇÖz
Genelsekıeter

EKI Kefalet senetleri (3 sayfa)

04.02.2020
3422l550-622.02-
kefal€t senetıeri

OOALAR VE BORSALAR
BiRLlĞi

Tarih
sayl
Konu

l l9|

llgi a) Kamu lhale Kıı.umu'nun 08,01.2020 tarih, 746l8582-0l0.00,00,00-E.2020l518
sayılı yazısı
b) l3.12.20l9 tarih, 34221550-249-|2360 sayılı yazımız

Kamu lhale Kurumu'nun ilgide kayıtlı yazısında ihalelerde ıeminat olarak sunulan kefa|et seneıl€rinin sıhhati
konusüJnda teİeddlJtleİ oluştuğu belirtilmiştiİ.

Bu kapsamda, ihale ve sözleşme s0İ9çleİinde aksama yaşanmamasr ve işlemlerin s6ğlıklı şekilde
sürdilİtilebi|mesini teminen ilgili kurumun ekte yer alan yazlsında belirtilen husus|ara dikkat edilmesi
gerekıiği belinilmiştir.

Konu hakkında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

Saygılarımla,

Bu belge,5070 say|l, Eleklronik Imza K.ınununı giiİe Güvcnii Elektronik lmzs ile imz.lınİnqllr.
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Gelen Tarih Sayı: 12/02/2020 - 186



Gelen Evrak Tarih ssy: 09.01.2020 - 950

T.c
KAMU IHALE KURUMU

Dijzenleme Dairesi Başkanllğı

Sayı
KonU

746l6582-0l0 00.00 00-E 2020/5]8
kefalel senetlcri

08 0l 2020

DAĞlTtM YERLERiNE

Aralık 20l7 tafJh]i vc 3026l sayılı Resmi Ga2cıe'de yayımlanan 706l sayılı Kanun ile
:l?J4 sayl]t Kamu ihale Kanunu'ıda dcğişiklik yapılarak Tükiye'de yerleşik sigorta şirketle.i
larafından diizcnl€nen kefalet senetlerinin kamu ihalelerinde lemınat mekfubu olaral
kullanılabilmesj mumkün hale gclmiştiİ,

Söz konusu yasaI değişikliğe uyum sağlanmasl amacıyla yapllan ikincil mevzuat

düzenlemeleri l9 Haziran 20l8 tarıh ve J0453 (Müke.rcİ) sayılü ResmI Gazete'de yaylmlanara-k.

ilgili standan formlar yünirlüğc konulmuşfur Bu kapsamda, yetkili sigorta şirketlcri tarafından

mcvzuata uy8un olarak düzenlenmış kefalet scnetlerinin ihalelcrde |cminat mektubu olarak

kabul edilmesinde bir engel bulunmamaltadrr

Ancak. son güoJerde ihalelerde teminal olarak sunulan kefalet senetlerinin $hhad
konusunda tereddütler bulunduğu. saiz koDusu leminaİIann sahtc oIduğrgeçerli 01madğ,,

ıemlnatlan düjzenleyen kuruluş]ann yelkili olmad,ğl yönunde Kurumumuzı şikayetlef
ıılaşmaktadr.

Bu çerçevcde, ihale v€ sdzleşme süreçlerinde aksama yaşanmamas! ve işlem]erin sağllkll
bir Şckilde sürdürülebilmesini tcminen aşağtdaki hususlara dikkal edilmesi önem afz eEneküedif,

4734 sayılı Karıunu kapsamında yapılan ihalelerde ve bunlann sözleşmelerinde
tcmlnat olaİaİ sunulan kcfalct scnctlerinin sorgulama yaplldlğl giiJı itibaİi ilc geçerli olup

olmadlğl bilgısı Sigorta Bilgt ve G6zelim Meİkezinin (u,ww.sigonam360 com)

onllne sbm,org tr, o!n] -police/publüc/kefaletS enedi/'so.su sbm adresinden yapılabiImekıedir

- Kefaleı seneılerini düzenlemcye y.tkili sigorta şirkedeİinin güncel lisleshe
hnıb gov ıı si -siükctlcrı adıesinden ı]laşllmaktadlr

-- Ayİ|ca, ülkcmizde faaliycl gdslcrmckte o|an sigona acent€lefi
ıolıb oıc tr/Sigolıaoi]ik]vluduri uq u/S i qo naA ccn telc ri,/sa v fhla r/Levhay -Kavitli-Accntc-Soruu-
Sa v tasi php adresinden. brokerlcr ise sbdo.g.tr/l./brokerlerimiz adrcsinden

sorgulanabilmektedıı

lhale Uygu]afia Ycjnclmeliklcrinin "Teminaılar" baş]*İ maddelerinde "Gclgi
gir,iildıiğiinde teninaı mckftüplarının il8ili bankanın qenel ni)diirlüEinden ı,e:la şubesinılen
ı!lih üdaü,elerce !-aPüI.Ihiliü: Yopılan üeJltleftle, bülnkanın en d2 iki l,elkilisinün ]m:oİınln
hulın»açı Feızkıı:' şekIind€ bir düzenlcme bulunmakıadIr, Anl]an diizenlcmc doğrultusunda.
İclhleı seneııerinln gcçcrliliği konusunda ıercddüt oluşma$ halindc. ilgilı sigona şirketinin gcnel

Buhrl!rJo'o.n,l,.l.]üto,kilzal[!lunagoE!Nğh.!İlF.üküiz]ik,mzalınnııtr

n,l! ıç[ \'Jl]lri! vllel ( I l



TC
KAMU lHALE K[JRUMU

Düenlcmc Daircsi Başkanlığ|
ünüdür]üğündcn lcyiü işlelni yaplIabilecektiİ.

KonuyIa ilgili ıereddüllerin devamı haIinde Hazine ve Maliye Balaniğı Sigonacılık
Cencl Müdürlüğü (!!)!lq!İ) Ve Türkiye sigo(a, RcasüEJıs ve Emekli|ik Şirketlcri Birliği
( ı§b,ore.tr) ile iletişime geçilmesl mrmkündür

İhaJc vc sözlcşme süreçlerinde aksama yaşanmaması ve işIemlerin sağlıklI bir şekilde
süldıifüIebllmesinl teminen yukanda aktanlan hususl8r hakklnda ıaş.a tcşkilatt dehil tum

birimIcriniz ile bağll, ilgili ve jlişkili kuruluşlann|zırrüyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgileri ve gcıeğini arlrica cderim

e-imzalldlr
lvlurat ıLBARS

Başkan a
Başkan Yafd!mclst

Dağlım:
(jereği:

Adalet Bakanlığlna
(s(rateji celişıirme Başkan|,ğl)
Tıirİi}e A sfa.lt Müteabitlcİi Dğmeği
Türk jyc inşaat Sanayicilcri işvcrcn Sendikası
Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığına
(Strateji Gelişrirmc Başkanlığı)
Aıle- ÇaIışma Ve SosyaI Hiznetlcr
Bakanl|ğtna
(srrateji Gcliştirme Başkanlı9.)
Türküye Müteahhiıler Birliği
Tü.kjye oülaİ Ve Borsslar Birliği
Çevİe Ve Şchjrcilik Bakanllğtna
(sırateji Celtştirme Başkanhğ)
Enerii ve Tabii Kaynaİ]ar Bakanlüğlna
(strat€ji Gcliştirme Başkan]ığ)
-türkiye 

inşaat Müteahitlen işrcrcn Sendikası
Ccnçlik Ve Spor Baianlığına
(sıraıeji celişlirme Başkanllğl)
Tanm Ve orman Bakanlığına
(sıratej, celiştirİre BaşkanİF)
Ticaret Bakanlığına
(Straıeji Geliştirme Başkanlığı)
]'çişleri Bakanlığüna
(sıraıeji Ge]lştirmc Başkanhğ1)
Sr.ateji Ve Bdtçe Başkanlığ,na
(sıraıeji celişrirmc Daircsi Başkanllğl)

Bilgi:
Hazine Ve Maliye Bakanlığına
(sigortacı],k Gcncl Müdürlüğü)

Bu k g. Jll10 i]r,l, ğl.klFDl ,nze !ıünunJ !0ğ!u"mh c.hFnlİ J./. ,]t ;1.1.,i,4İi
f\nl dogn]li[!!l.mıhnP l)l hr(o,]nüııüs,,jtlrPıLrhn]r
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KAMU iHALE KIJRUMU

Direnlcme Daircsi Başkanl,ğ
kültür ve Turizm Bakanlığlna
(Strateji Celiştirme BaşkanllğI)
Hazine Ve Malüyc Bakanlığlna
(Stfateji ccliştirme Başkanllğı)
Milli Eğitiİn Bakanhğlna
(stİrtcji Gelişrirme Başİanltğı)
Milli savu.rıma Bakanlığlna
(Tedarik Hizrnelleri Genel Müdürlüğü)
Sağlük BakaD]ığ,na
(strateji Geliştirme Başkanl,ğ,)
Utaşttrma Ve Alt}ap Bakanhğına
( sırateJi Geliştlrme Başkanllğ)
KarayoIlart Gencl MüdürIüğitne
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne
ToDlu Konut idaresi BatkanIığlna
Borıı Hatlan iıe Petrol Taşıma Anonim Şırkeli
cenel Miidüİlİğüne
Türkiye Elektrik jletim Altonim Şirketi Gcnel
Müdiirlüğüne
ll]er Bankasl Anonim Şi*eti Ccncl
Müdürlüğüne
Devlet Hava Meydanlan lşletmesi Cenel
Müdürlüğüne
Tüİkiye cumhuriyeti Devlct Dcmiryollan
işletmesi Gencl Müdürlüğüne
Türkiye Esnaf Ve Sanatkaflan
Kon fedcrasyonu Başkanhğlna
Türkiye Belediyclcr Birliği BaşkanllFna
(GcneI scketerlik)
Türkiye İşveren Sendikalan Konfcdcrasyonu

l fi ! s 6l, .ı.Lhn,k ,ü.l ,k ,m/,lJnn!İl
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