SİRKÜLER NO: YORDAM–2021/S–16

İST. 12.01.2021

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN
TEMERRÜT FAİZ ORANI %18,25 OLARAK BELİRLENDİ
02.01.2021 tarih ve 31352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası Tebliği
ile temerrüt faiz oranı ve asgari giderim tutarı belirlenmiştir. Tebliğde;
13.01.2011 tarih 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 %18,25 olarak tespit edilmiştir.
Belirlenen bu oran ve tutar 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

SAYGILARIMIZLA,…

Not; TTK kapsamında bilgilendirme amacı ile yayımlanan 12.06.2012 tarih ve YORDAM–
2012/05 sayılı TTK sirkülerimizde mal hizmet tedarikinde alacaklıya yapılacak ödeme
süreleri ve T.C. Merkez Bankası’ nca yayınlanacak temerrüt faiz oranları hakkında
açıklamalar yapılmıştır. (İlgili sirküler yazımız ekinde mevcuttur.)
Önceki faiz oranları
Dönemi
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2017 - 31.12.2018
01.01.2019 – 31.12.2019
01.01.2020 – 31.12.2020
01.01.2021 – 31.12.2021

Faiz oranı
%15
%11,5
%10,75
%21,25
%15
%18,25

Asg. Gider Tutarı
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95,00TL
130,00TL
150,00TL
245,00TL
260,00TL
385,00TL
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YENİ TTK’ YA GÖRE MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ÖDEME
SÜRELERİ
YENİ TTK’ ya göre;
Mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları özel bir madde ile belirlenmiştir. Bu
düzenlemenin amacı, özellikle mal ve hizmet üreten küçük ve orta ölçekteki işletmelerin
büyük işletmelere karşı korunmasıdır.
Ayrıca mal ve hizmet tedarikine yönelik ödemelere standart getirilmiştir. Mal ve hizmet
tedarikinde bulunan firmalarla mutlaka sözleşme yapma mecburiyeti ortaya çıkmaktadır.
Sözleşme yapılmaz ise 30 günlük bir sürede ödeme yapılmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
Bu süre sonunda veya sözleşmede belirlenen vade sonunda ödeme yapılmaz ise; Merkez
Bankasının belirlediği ticari işlere uygulanacak olağan temerrüt faiz oranı uygulanacaktır.
Mal ve Hizmet Tedarikçilerinin sınıflandırılması;
1. Küçük yahut ortak ölçekli işletme (KOBİ)
2. Tarımsal ya da Hayvansal üretici
3. Büyük ölçekli işletme
KOBİ ile Tarımsal ya da Hayvansal üreticilerin Mal ve Hizmet Tedariki
Kendi aralarında mal ve hizmet alış verişlerinde ödeme süresi 30 günü geçemez. Ancak bu
kişilerin kendi aralarında bir sözleşme yapmak, taraflar arasında ağır haksızlık yaratmamak ve
sözleşmede açıkça belirtmek kaydı ile ödeme vadesini kendileri belirleyebilirler.
Büyük ölçekli işletmelerden tahsilât süresi sözleşme olsa dahi 60 günü geçemez.
Büyük Ölçekli İşletme
Kendi aralarında mal ve hizmet alış verişlerinde ödeme süresi 30 günü geçemez. Ancak bu
kişilerin kendi aralarında bir sözleşme yapmak, taraflar arasında ağır haksızlık yaratmamak ve
sözleşmede açıkça belirtmek kaydı ile ödeme vadesini kendileri belirleyebilirler.
Bu tür işletmelerin tedarikte bulunduğu KOBİ veya tarımsal ya da hayvansal üreticilerine
ödeme süresi sözleşme ile 60 gün olabilir. Daha uzun süreli bir sözleşme hükümsüzdür.
Buna göre,
 Yeni TTK uyarınca, mal ve hizmet alış verişinde bulunulan firmalarla sözleşme
yapılmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
 Şirketlerin nakit akışına ilişkin çalışmaların yeniden yapılmasında fayda olacaktır.
 Küçük ve ortak büyüklükteki işletmeleri(KOBİ) tanımlayan ölçütler ilgili bakanlıkça
belirlenecek ve yönetmelik yayımlanacaktır.
İlgili Kanun Maddeleri; Yeni TTK’nun 1530. Maddesi
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