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Bilindiği üzere, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 33-Emanet Yabancı
Kaynaklar başlıklı 255 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, emanet yabancı kaynaklar hesap
grubunun muhasebe birimlerince mevzuatları gereği depozito, teminat veya emanet olarak
yapılan tahsilatların izlenmesi için kullanılacağı, 2 nci fıkrasında, muhasebe birimlerince
emanet yabancı kaynak olarak nakden veya mahsuben tahsil olunan tutarların, çeşitlerine göre
bu gruptaki hesapların altında bölümlenmesine ilişkin esasların, kaydedilen tutarlardan tahsil,
geri ödeme ve zamanaşımına uğrayanların bütçeye gelir kaydedilmesinde yapılacak işlemlerin
Bakanlığımızca belirleneceği belirtilmektedir.
Diğer taraftan, muhasebe birimlerince tahsil edilerek emanetler hesabına kaydedilen
paraların, zamanaşımı bakımından genel olarak 10 yıllık, 5 yıllık, 2 yıllık, 1 yıllık ve 6 aylık
zamanaşımına tabi olanlar ile zamanaşımına tabi olmayan emanetler olmak üzere altı grupta
toplanacağını belirten Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 16/08/2004 tarihli ve 2
Sıra Nolu Emanet Yabancı Kaynaklar, Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler ve Özel
Tahakkuklar Hesaplarının Ayrıntı Kodları ve Zamanaşımı Süreleri konulu Genelgesinin "IV.
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI" bölümünün “Zamanaşımı Süresi Belirtilmeyen
Emanetler” başlıklı (G) bendinde, Genelgede sayılan emanetler kapsamına girmeyen
emanetlerin bütçeye gelir kaydedilmesine ilişkin zamanaşımı sürelerinin Bakanlığımızca
belirleneceği ifade edilmektedir.
Ayrıca, 11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 146 ncı
maddesinde, “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına
tabidir.” ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “Genel nitelikli
hükümler” başlıklı 5 inci maddesinde de “Bu kanun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli
hükümleri, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır.” hükümleri yer
almaktadır.
Buna göre, anılan genelgede zamanaşımı süreleri belirlenmiş olanların belirlenen
sürelerin sonunda, zamanaşımı süresi belirlenmemiş olanlar için ise kayıtlara alındığı tarihten
itibaren genel hükümlere göre onuncu (10) yılın sonunda zamanaşımına uğrayacağı
değerlendirilmekte olup, muhasebe birimleri kayıtlarında yer alan emanetlerin zamanaşımı
sürelerinin yukarıdaki hükümler çerçevesinde değerlendirilerek sürelerinin tamamlanmasının
sonunda bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr
adresine girerek (+jnJYe-wvkEGB-BGQ14C-jTFyJ3-gHui+rJx) kodunu yazınız.
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Bilgilerini ve muhasebe birimleri tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde
zamanaşımına uğradığı tespit edilen emanetlerin 31/01/2018 tarihine kadar bütçeye gelir
kaydedilmesi ve bundan sonra emanet hesaplarda yer alan tutarlara ilişkin zamanaşımı
sürelerinin takibinin sağlanması ve sürelerin sonunda bütçeye gelir kaydedilmesi için gerekli
özenin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

(e-İmzalıdır)
Ertan ERÜZ
Bakan a.
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