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Bilindiği üzere, 6728 sayılı Yatırım Ortamının Ġyileştirilmesi Amacıyla Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 75 inci maddesinde, “(1) Genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince
alınmış olup, düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi
sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen 500 Türk lirası ve altındaki teminat mektuplarından
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uyuşmazlığa konu edilmeyenler muhasebe
birimince kayıtlarından çıkarılarak ilgili bankalara iade edilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl
için Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle
bulunan tutarın hesabında 1 Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz.
(3) Teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılmasına ve iadesine ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
hükümleri yer almaktadır.
Buna göre; muhasebe birimi kayıtlarında bekletilen ve düzenleme tarihi itibarıyla on
yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen 500 Türk
lirası ve altındaki teminat mektuplarından uyuşmazlığa konu edilmeyenler hakkında ilgili
idarelerle gerekli yazışmalar yapılarak, yazışmalar sonucunda ortaya çıkacak duruma göre;
1- Teminata konu iş veya işlemin tamamlanmış ve ilgili mevzuatı gereği iade
edilmesini gerektiren şartların oluşmuş olması halinde söz konusu teminatların iade edilmesi,
2- Teminatın gelir kaydedilmesini gerektiren şartların oluşması halinde teminatın
paraya çevrilerek gelir kaydının yapılması,
3- Teminata konu iş veya işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve mevzuatı gereği
teminatın iadesini gerektiren şartların oluşup oluşmadığının tespit edilememesi durumunda
ise; 500 TL ve altındaki teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılarak ilgili bankaya iade
edilmesi,
gerekmektedir.
Birleştirilen veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalara ait teminat
mektupları devredilen bankalara iade edilecek, faaliyetleri tamamen sona eren bankalara ait
teminat mektupları ise düzenlenecek bir tutanakla imha edilecektir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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