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SİRKÜLER         İstanbul, 06.01.2015 

Sayı: 2015/008        Ref: 4/008 

 

 

Konu:  

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA MAL VE HİZMET 

TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN 

TEMERRÜT FAİZ ORANININ TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 

 

 

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 

mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı ile alacağın tahsili 

masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını belirleme yetkisi T.C. Merkez 

Bankası’na verilmiştir. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “F) Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve 

hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları” başlıklı 1530. maddesi ile söz konusu maddenin 

yedinci fıkrası aşağıdaki şekildedir: 

 

“Madde 1530: 

 

(1) Aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ve şartlar 

batıldır. Ancak, sözleşme uyarınca yerine getirilmesi gereken edimler için kanunun veya yetkili 

makamların koymuş olduğu en yüksek sınırı aşan sözleşmeler en yüksek sınır üzerinden 

yapılmış sayılır; sınırı aşan edimler hata ile yerine getirilmiş olmasa bile, geri alınır. Bu 

sınırlarda, Türk Borçlar Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi 

uygulanmaz. 

 

(2) Ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde, alacaklı, 

kanundan veya sözleşmeden doğan tedarik borcunu yerine getirmiş olmasına rağmen, borçlu, 

gecikmeden sorumlu tutulamayacağı haller hariç, sözleşmede öngörülmüş bulunan tarihte veya 

belirtilen ödeme süresinde borcunu ödemezse, ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer. 

 

(3) Mütemerrit borçlunun alacaklısı sözleşmede öngörülen tarihten ya da ödeme süresinin 

sonunu takip eden günden itibaren, şart edilmemiş olsa bile faize hak kazanır. 

 

(4) Sözleşmede ödeme günü veya süresi belirtilmemişse veya belirtilen süre beşinci fıkraya 

aykırı ise, borçlu aşağıdaki sürelerin sonunda ihtara gerek kalmaksızın mütemerrit sayılır ve 

alacaklı faize hak kazanır: 

 

Faturanın veya eş değer ödeme talebinin borçlu tarafından alınmasını takip eden otuz günlük 

sürenin sonunda. 
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Faturanın veya eş değer ödeme talebinin alınma tarihi belirsizse mal veya hizmetin teslim 

alınmasını takip eden otuz günlük sürenin sonunda. 

 

Borçlu faturayı veya eş değer ödeme talebini mal veya hizmetin tesliminden önce almışsa, mal 

veya hizmetin teslim tarihini takip eden otuz günlük sürenin sonunda. 

 

Kanunda veya sözleşmede, mal veya hizmetin kabul veya gözden geçirme usulünün 

öngörüldüğü hallerde, borçlu, faturayı veya eş değer ödeme talebini, kabul veya gözden 

geçirmenin gerçekleştiği tarihte veya bu tarihten daha önce almışsa, bu tarihten sonraki otuz 

günlük sürenin sonunda; şu kadar ki, kabul veya gözden geçirme için sözleşmede öngörülen 

süre, mal veya hizmetin alınmasından itibaren otuz günü aşıyor ve bu durum alacaklının 

aleyhine ağır bir haksızlık oluşturuyorsa, kabul veya gözden geçirme süresi mal veya hizmetin 

alınmasından itibaren otuz gün olarak kabul edilir. 

(5) Sözleşmede öngörülen ödeme süresi, faturanın veya eş değer ödeme talebinin veya mal veya 

hizmetin alındığı veya mal veya hizmetin gözden geçirme ve kabul usulünün tamamlandığı 

tarihten itibaren en fazla altmış gün olabilir. Şu kadar ki, alacaklı aleyhine ağır bir haksız 

durum yaratmamak koşuluyla ve açıkça anlaşmak suretiyle taraflar daha uzun bir süre 

öngörebilirler. Ancak alacaklının küçük yahut orta ölçekli işletme (KOBİ) veya tarımsal ya da 

hayvansal üretici olduğu veya borçlunun büyük ölçekli işletme sıfatını taşıdığı hallerde, ödeme 

süresi, altmış günü aşamaz. 

 

(6) Gecikme faizi ödenmeyeceğini veya ağır derecede haksız sayılabilecek kadar az faiz 

ödeneceğini, alacaklının geç ödeme dolayısıyla uğrayacağı zarardan borçlunun sorumlu 

olmayacağını veya sınırlı bir şekilde sorumlu tutulabileceğini öngören sözleşme hükümleri 

geçerizdir. Geçersizlik durumunda yedinci fıkra uygulanır. 

 

(7) Bu madde hükümleri uyarınca alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz 

oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde 

uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim 

tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her yıl ocak ayında ilan eder. Faiz oranı, 

04.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda 

öngörülen ticari işlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az yüzde sekiz fazla 

olmalıdır. 

 

(8) Mal veya hizmet bedelinin taksitle ödenmesinin öngörüldüğü durumlarda, bu maddenin 

ödeme sürelerini düzenleyen hükümleri birinci taksit bakımından uygulanır. Her bir taksit 

tutarının ödenmeyen kısmı yedinci fıkrada öngörülen oranda gecikme faizine tabidir. 

Alacaklının küçük veya orta ölçekli işletme veya tarımsal veya hayvansal üretici olup borçlunun 

büyük ölçekli işletme olduğu hallerde taksitle ödemeyi öngören sözleşme hükümleri 

geçersizdir.” 

 

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan T.C. Merkez Bankası Tebliği ile, 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet 

tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede 

öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık 
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yüzde 11,50, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 120,00 

Türk lirası olarak tespit edilmiştir. 

 

Belirlenen bu oran ve tutar 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.  

 

 

T.C. Merkez Bankası tarafından 2013, 2014 ve 2015 yılları için belirlenen temerrüt faiz oranları 

ile asgari giderim tutarları aşağıda yer almaktadır. 

 

Geçerlilik Tarihi  

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç 

Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz 

Oranı (%) 

Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep 

Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı (TL) 

01.01.2013 15,00 95,00 

01.01.2014 12,75 120,00 

01.01.2015 11,50 120,00 

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

TCMB Tebliği 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr
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1 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29223 

TEBLİĞ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal 

ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya 

ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 11,50, alacağın tahsili masrafları için 

talep edilebilecek asgari giderim tutarı 120,00 Türk lirası olarak tespit edilmiştir. 

Belirlenen bu oran ve tutar 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

  
 

  
 


