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6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 maddesi ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin 

sonuçları devlet ödemeleri hariç olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. (Bakınız, 2011/22 ve 2012/71 Sayılı 

Sirkülerimiz.) 

 

Bahse konu madde uyarınca, 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 düşecektir. Bu durumda, 

Mütemerrit borçlunun alacaklısı sözleşmede öngörülen tarihten ya da ödeme süresinin sonunu takip eden 

günden itibaren, şart edilmemiş olsa bile faize hak kazanacaktır. 

 

Ticari işlemlerde genel ödeme süreleri ile, alacaklının küçük veya orta ölçekli işletme veya tarımsal 

ya da hayvansal üretici olduğu hallerle, borçlunun büyük ölçekli işletme sıfatını taşıdığı hallerde 

uygulanacak asgari ödeme süreleri de anılan maddede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

 

Anılan maddede, alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede 

öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsil 

masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın her yıl 

Ocak ayında ilan edeceği; faiz oranının, 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda 

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

hükme bağlanmıştır. 

 

Bahse konu hüküm uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca 2 Ocak 2021 tarihli Resmi 

Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ile, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin 

temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde 

uygulanacak faiz oranı yıllık %18,25 alacağın tahsil masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 

ise 385,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oran ve tutar 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak 

üzere yürürlüğe girecektir.                                                                                               
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