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TEMİNAT MEKTUPLARININ TEYİDİNE İLİŞKİN
2015/11 SAYILI KBS DUYURUSU
Bilindiği üzere 2015/8 sayılı KBS duyurusunda; 05/03/2015 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanarak 16/03/2015 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV (I) sayılı Liste Uygulama Tebliğinde
yapılan değişiklik kapsamında, gümrük vergi ve resimlerine karşılık alınacak teminat
mektuplarının ilgili saymanlıkça teyidinin yapılmış olması şartı getirildiğinden bahisle,
mükellef memnuniyetini ve verilen hizmetin hızlı ve zamanında yapılabilmesini teminen,
teminat mektuplarının bankaca verildiği tarihi izleyen işgünü içerisinde elektronik ortamda
teyidinin yapılmasına yönelik Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi
Başkanlığı arasında ortak bir çalışma başlatıldığı ve söz konusu çalışmanın Nisan ayı
içerisinde tamamlanmasının planlandığı ifade edilmişti.
Bahse konu çalışma tamamlanmış olup, 21/04/2015 Salı günü itibariyle uygulamaya
açılacaktır.
Uygulamaya
ilişkin
kılavuz,
Bakanlığımız
portalı
Yayınlar
Raporlar/Klavuzlar/Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemleri Klavuzları Web adresine
“Teminat Mektubu Teyit ve Muhasebeleştirme Kılavuzu” ismiyle eklenmiş olup, ilgililer
(muhasebe birimi ve harcama birimi görevlileri) bu adresten kılavuzlara erişebilecektir.
Uygulama kapsamında; gümrük vergi ve resimlerine karşılık alınan teminat
mektuplarının yanı sıra, diğer mevzuat uyarınca alınan teminat mektuplarının teyidini
yapmakla görevli birimlerdeki Harcama Yönetim Sistemi (HYS) kullanıcıları (Harcama
birimleri için “Gerçekleştirme Görevlisi Kullanıcısı” ve “Harcama Yetkilisi Kullanıcısı”
rolündeki kullanıcılar; Muhasebe Birimleri için “Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Yetkili
Yardımcısı” ve “Veznedar” rolündeki kullanıcılar), HYS/Teminat Mektubu İşlemleri
menüsünden elektronik ortamda teminat mektubunun teyidini yapabilecekler ve gerekirse
sistemden aldıkları “Teminat Mektubu Teyit Belgesi”ni işlem sürecinde ilgili belge olarak
kullanabileceklerdir. Birkaç günden fazla süreceği duyurulan sistem kesintileri veya sistem
açık olmakla birlikte teminat mektubunun elektronik bilgisinin sorguda gelmemesi gibi
durumlarda, işlemlerde gecikmeye sebebiyet verilmemesi bakımından, teminat mektuplarının
teyidi, ilgili banka ile yapılacak yazışmalara göre gerçekleştirilecektir.
Bilgilerini ve uygulamanın kılavuzlarda belirtildiği şekilde yürütülmesi hususunda
gereğini önemle rica ederim.
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