Banka Referans Mektubu
04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan;
 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve
 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde geçen ilgili hükümlere göre;
Banka Referans Mektubu kriterleri aşağıdaki gibidir.
 Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans
mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren
bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenmiş olması zorunludur.
 İhalenin ön yeterlik aşamasında adayın, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren değerdir.
 Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
 İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak
tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.
 Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden
veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını
taşıması zorunludur.
 Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin
edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş
olması zorunludur.

…………………………BANKASI

BANKA REFERANS MEKTUBU

İsteklinin (Ad ve Soyadı/Ticaret Ünvanı)

: Şirket Adı (Müracaat edecek Şirketin adı)

İşin Adı

: Proje Adı (Müracaat edilen HES Projesi adı)

İhale Makamı

: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü, Hidroelektrik Enerji Dairesi
Başkanlığı

Üzerinde Kısıtlama
Bulunmayan Mevduat(*)
DEĞİŞKEN

Kullanılmamış Krediler
Nakdi Kredisi (**)
Gayri Nakdi Kredisi (***)
….,….,… TL
….,….,… TL
(Yazı ile TL)
(Yazı ile TL)

Yukarıdaki bilgiler müşterimizin isteği üzerine hazırlanmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Tarih :
Sayı :

………...Bankası…….…Şubesi
(İmza)

NOT: Tüzel kişilerin HES projelerine başvuru esnasında Kurumumuza sunacağı Banka Referans
Mektubu tutarını; yukarıdaki taslakta verilen “Üzerinde Kısıtlama Bulunmayan Mevduat(*),
Kullanılmamış Nakdi Kredisi (**) ve Kullanılmamış Gayri Nakdi Kredisi (***)” tutarlarından
bir tanesinin tek başına veya birden fazlasının toplamda karşılaması yeterlidir.

