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 Abdullah GÜL 
 CUMHURBAŞKANI 
 

 Recep Tayyip ERDOĞAN 

 Başbakan 

 

 B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. İŞLER 

 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

 

 B. BOZDAĞ A. İSLAM M. ÇAVUŞOĞLU F. IŞIK 

 Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

 

 F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCİ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı 

 

 T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı 

 

 E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK 

 İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı 

 

 N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU 

 Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı 

 

 M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN 

 Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 

 
 
 

27/1/2014 TARİHLİ VE 2014/5860 SAYILI 
KARARNAMENİN EKİ 

KARAR 
 
MADDE 1- 4/4/2005 tarihli ve 2005/8705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, şeker ihracı ve 

şeker fiyatlarının tespiti ile bünyesinde şeker ihtiva eden ihraca konu mamul üretimi yapan imalatçı-ihracatçılara dünya 
borsa fiyatları baz alınmak suretiyle şeker satışı yapılması konusunda Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin 
görevlendirilmesine dair bazı kararnamelerin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Kararın geçici 1 inci maddesinde yer alan 
“233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi” ibaresi “233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili 
maddeleri” olarak değiştirilmiş ve Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kararın geçici 1 inci maddesi uyarınca doğan görev zararı, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş.’nin muhasebe kayıt ve belgeleri esas alınmak suretiyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen 
muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri hükümleri dikkate alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

a) Tenziller dikkate alınarak satılan malın stok maliyeti belirlenir.  

b) Satışı yapılan ürüne isabet eden araştırma ve geliştirme gideri, pazarlama satış dağıtım gideri, genel yönetim 
gideri ve finansman gideri belirlenir. Görev zararı uygulaması ile ilgisi olmayan gider kalemleri (lojmanlara ait bakım 



onarım, yangın sigorta fonu, emlak vergisi, amortisman ve kira giderleri dâhil her türlü giderler ile sosyal binalar 
amortismanı, spor salonu bakım onarım giderleri dâhil her türlü sosyal tesis ve bina giderleri) hesaplamalarda dikkate 
alınmaz.  

c) (a) ve (b) bentleri uyarınca belirlenen toplam tutara, bu tutarın %10’u kadar kâr payı eklenir. 

ç) Alım-satım konusu yapılan ürünlerin satışından elde edilen satış geliri belirlenir. 

d) (ç) bendi kapsamında hesaplanan toplam tutar ile (c) bendi kapsamında hesaplanan tutar arasındaki olumsuz 
fark görev zararı olarak belirlenir.” 

MADDE 2- 31/10/2007 tarihli ve 2007/12757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan; Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, Fındık Tarım Satışları Kooperatifleri Birliğinin stoklarında bulunan kabuklu 
fındıkları satın almakla görevlendirilmesine ilişkin Kararın 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

“(2) Bu Karar kapsamında doğan görev zararı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen muhasebe 
sistemi uygulama genel tebliğleri hükümleri dikkate alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

a) Satılan malın maliyeti belirlenir.  

b) Satışı yapılan ürüne isabet eden pazarlama satış dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve araştırma-
geliştirme giderleri belirlenir. Görev zararı uygulaması ile ilgisi olmayan gider kalemleri (lojmanlara ait bakım onarım, 
yangın sigorta fonu, emlak vergisi, amortisman ve kira giderleri dâhil her türlü giderler ile sosyal binalar amortismanı, 
spor salonu bakım onarım giderleri dâhil her türlü sosyal tesis ve bina giderleri) hesaplamalarda dikkate alınmaz.  

c) (a) bendi uyarınca satılan malın maliyeti hesaplanırken, TMO tarafından ürün alımlarının finansmanı amacıyla 
kullanılan kredilere ilişkin finansman giderleri (kur farkları, faiz ve komisyon giderleri), incelemeye konu dönemdeki 
tüm ürünlerin stok ve satış maliyetlerinde dikkate alınır. Söz konusu kredilere ilişkin lehte kur farkı oluşması halinde bu 
tutar, dönemin toplam finansman giderlerinden mahsup edilir. Mahsup işleminden sonra dahi lehte kur farkı kalmış ise, 
kalan tutar incelemeye konu dönemdeki tüm ürünlerin stok ve satış maliyetlerinin hesaplanmasında dikkate alınır.  

ç) (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca belirlenen toplam tutara, bu tutarın %8’i kadar mahrum kalınan kâr payı 
eklenir. 

d) Görev zararına konu ürünlerin satışından elde edilen hâsılat belirlenir. 

e) Ürün alımlarının finansmanı amacıyla kullanılan kredilerden, ürün alım ödemelerine kadar geçen sürede elde 
edilen faiz gelirleri ve kambiyo kârları, aynı dönemde görev zararı doğuran satışlardan elde edilen hâsılatın toplam satış 
hâsılatına oranında (d) bendi uyarınca hesaplanan hâsılata eklenir. 

f) (e) bendi kapsamında hesaplanan toplam tutar ile (ç) bendi kapsamında hesaplanan tutar arasındaki olumsuz 
fark görev zararı olarak belirlenir.” 

MADDE 3- 31/10/2007 tarihli ve 2007/12757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan; Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, Fındık Tarım Satışları Kooperatifleri Birliğinin stoklarında bulunan kabuklu 
fındıkları satın almakla görevlendirilmesine ilişkin Kararın 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.  

“(2) Bu Karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görev zararları, TMO tarafından 
yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider 
kaydedilerek ödenir.  

(3) Bu Karar kapsamında doğan görev zararları, TMO’nun muhasebe kayıt ve belgeleri esas alınarak 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde öngörülen usule uygun 
olarak incelenir. İnceleme sonucunda hesaplanan görev zararı bedeli ile Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılmış 



bulunan ödemeler arasında fark bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine 
getirir. Ancak, TMO tarafından yapılan talebin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve işlemlere ilişkin 
tutarları da içerdiğinin tespiti hâlinde, bu belge ve işlemlere ilişkin olup Hazine Müsteşarlığı tarafından TMO’ya 
ödenmiş bulunan tutar, söz konusu ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun çerçevesinde gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilir.” 

MADDE 4- 31/10/2007 tarihli ve 2007/12757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan; Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, Fındık Tarım Satışları Kooperatifleri Birliğinin stoklarında bulunan kabuklu 
fındıkları satın almakla görevlendirilmesine ilişkin Kararın 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“(1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
müştereken yürütür.” 

MADDE 5- 2/6/2008 tarihli ve 2008/13760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kırmızı 
Mercimek (Kabuklu/Kabuksuz) İthalatı Hakkında Karar”ın 3 üncü maddesinin başlığı “Görev zararı ve hesaplama 
yöntemi” şeklinde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

“(2) Bu Karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görev zararları, TMO tarafından 
yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider 
kaydedilerek ödenir.  

(3) Bu Karar kapsamında doğan görev zararları, TMO’nun muhasebe kayıt ve belgeleri esas alınarak 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde öngörülen usule uygun 
olarak incelenir. İnceleme sonucunda hesaplanan görev zararı bedeli ile Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılmış 
bulunan ödemeler arasında fark bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine 
getirir. Ancak, TMO tarafından yapılan talebin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve işlemlere ilişkin 
tutarları da içerdiğinin tespiti hâlinde, bu belge ve işlemlere ilişkin olup Hazine Müsteşarlığı tarafından TMO’ya 
ödenmiş bulunan tutar, söz konusu ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun çerçevesinde gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilir.” 

“(4) Bu Karar kapsamında doğan görev zararı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen muhasebe 
sistemi uygulama genel tebliğleri hükümleri dikkate alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

a) Satılan malın maliyeti belirlenir.  

b) Satışı yapılan ürüne isabet eden pazarlama satış dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve araştırma-
geliştirme giderleri belirlenir. Görev zararı uygulaması ile ilgisi olmayan gider kalemleri (lojmanlara ait bakım onarım, 
yangın sigorta fonu, emlak vergisi, amortisman ve kira giderleri dâhil her türlü giderler ile sosyal binalar amortismanı, 
spor salonu bakım onarım giderleri dâhil her türlü sosyal tesis ve bina giderleri) hesaplamalarda dikkate alınmaz.  

c) (a) bendi uyarınca satılan malın maliyeti hesaplanırken, TMO tarafından ürün alımlarının finansmanı amacıyla 
kullanılan kredilere ilişkin finansman giderleri (kur farkları, faiz ve komisyon giderleri), incelemeye konu dönemdeki 
tüm ürünlerin stok ve satış maliyetlerinde dikkate alınır. Söz konusu kredilere ilişkin lehte kur farkı oluşması halinde, bu 
tutar dönemin toplam finansman giderlerinden mahsup edilir. Mahsup işleminden sonra dahi lehte kur farkı kalmış ise, 
kalan tutar incelemeye konu dönemdeki tüm ürünlerin stok ve satış maliyetlerinin hesaplanmasında dikkate alınır.  

ç) (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca belirlenen toplam tutara, bu tutarın %8’i kadar mahrum kalınan kâr payı 
eklenir. 

d) Görev zararına konu ürünlerin satışından elde edilen hâsılat belirlenir. 

e) Ürün alımlarının finansmanı amacıyla kullanılan kredilerden, ürün alım ödemelerine kadar geçen sürede elde 
edilen faiz gelirleri ve kambiyo kârları, aynı dönemde görev zararı doğuran satışlardan elde edilen hâsılatın toplam satış 
hâsılatına oranında (d) bendi uyarınca hesaplanan hâsılata eklenir. 

f) (e) bendi kapsamında hesaplanan toplam tutar ile (ç) bendi kapsamında hesaplanan tutar arasındaki olumsuz 



fark görev zararı olarak belirlenir.” 

MADDE 6- 2/6/2008 tarihli ve 2008/13760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kırmızı 
Mercimek (Kabuklu/Kabuksuz) İthalatı Hakkında Karar”ın 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“(1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
müştereken yürütür.” 

MADDE 7- 8/6/2009 tarihli ve 2009/15095 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Hububat Ürünü 
Alımı ve Satımı Hakkında Karar”ın 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Görev zararı ve hesaplama yöntemi 
MADDE 5- (1) Bu Kararın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 4 üncü maddesi ve 8 inci maddesi kapsamındaki 

ödemelerden veya faaliyetlerden doğan zararlar görev zararı sayılır ve Hazine Müsteşarlığınca karşılanır.  
(2) Bu Karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görev zararları, TMO tarafından 

yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider 
kaydedilerek ödenir.  

(3) Bu Karar kapsamında doğan görev zararları, TMO’nun muhasebe kayıt ve belgeleri esas alınarak 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde öngörülen usule uygun 
olarak incelenir. İnceleme sonucunda hesaplanan görev zararı bedeli ile Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılmış 
bulunan ödemeler arasında fark bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine 
getirir. Ancak, TMO tarafından yapılan talebin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve işlemlere ilişkin 
tutarları da içerdiğinin tespiti hâlinde, bu belge ve işlemlere ilişkin olup Hazine Müsteşarlığı tarafından TMO’ya 
ödenmiş bulunan tutar, söz konusu ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun çerçevesinde gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilir.  

(4) Bu Kararın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında doğan görev zararının hesaplanmasında, TMO’nun 
muhasebe kayıt ve belgeleri esas alınır.  

(5) Bu Kararın 4 üncü maddesi uyarınca doğan görev zararı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen 
muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri hükümleri dikkate alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

a) Satılan malın maliyeti belirlenir.  

b) Satışı yapılan ürüne isabet eden pazarlama satış dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve araştırma-
geliştirme giderleri belirlenir. Görev zararı uygulaması ile ilgisi olmayan gider kalemleri (lojmanlara ait bakım onarım, 
yangın sigorta fonu, emlak vergisi, amortisman ve kira giderleri dâhil her türlü giderler ile sosyal binalar amortismanı, 
spor salonu bakım onarım giderleri dâhil her türlü sosyal tesis ve bina giderleri) hesaplamalarda dikkate alınmaz.  

c) (a) bendi uyarınca satılan malın maliyeti hesaplanırken, TMO tarafından ürün alımlarının finansmanı amacıyla 
kullanılan kredilere ilişkin finansman giderleri (kur farkları, faiz ve komisyon giderleri), incelemeye konu dönemdeki 
tüm ürünlerin stok ve satış maliyetlerinde dikkate alınır. Söz konusu kredilere ilişkin lehte kur farkı oluşması halinde, bu 
tutar dönemin toplam finansman giderlerinden mahsup edilir. Mahsup işleminden sonra dahi lehte kur farkı kalmış ise, 
kalan tutar incelemeye konu dönemdeki tüm ürünlerin stok ve satış maliyetlerinin hesaplanmasında dikkate alınır.  

ç) (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca belirlenen toplam tutara, bu tutarın %8’i kadar mahrum kalınan kâr payı 
eklenir. 

d) Görev zararına konu ürünlerin satışından elde edilen hâsılat belirlenir. 

e) Ürün alımlarının finansmanı amacıyla kullanılan kredilerden, ürün alım ödemelerine kadar geçen sürede elde 
edilen faiz gelirleri ve kambiyo kârları, aynı dönemde görev zararı doğuran satışlardan elde edilen hâsılatın toplam satış 
hâsılatına oranında (d) bendi uyarınca hesaplanan hâsılata eklenir. 

f) (e) bendi kapsamında hesaplanan toplam tutar ile (ç) bendi kapsamında hesaplanan tutar arasındaki olumsuz 
fark görev zararı olarak belirlenir.” 

(6) Bu Kararın 8 inci maddesi uyarınca olağanüstü hal ve savaş stoku kapsamında tutulması zorunlu ürün çeşitleri 



için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri hükümleri dikkate alınarak belirlenen 
toplam muhafaza ve finansman giderlerinin, bu stokların yıllık ortalama stok miktarına bölünmesiyle birim muhafaza ve 
finansman gideri bulunur. Birim muhafaza ve finansman gideri, tutulması zorunlu olan olağanüstü hal ve savaş stok 
miktarı ile çarpılmak suretiyle görev zararı hesaplanır. Tutulması gereken olağanüstü hal ve savaş stoklarında artış 
olması durumunda, artan miktar cari yıl ortalama alım fiyatı ile çarpılmak suretiyle görev zararı hesaplanır. Alım 
ortalama fiyatı oluşmadığı dönemde yıl sonu stok ortalama fiyatı esas alınır. Tutulması gereken zorunlu miktarın 
üzerinde stok tutulması durumunda, tutulması gereken zorunlu miktar hesaplamalarda esas alınır. Tutulması gereken 
zorunlu miktarın altında stok tutulması durumunda, fiilen tutulan miktar hesaplamalarda esas alınır.” 

MADDE 8- 8/6/2009 tarihli ve 2009/15095 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Hububat Ürünü 
Alımı ve Satımı Hakkında Karar”ın 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
müştereken yürütür.” 

MADDE 9- 26/5/2011 tarihli ve 2011/1812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Toprak 
Mahsulleri Ofisi Stoklarındaki Fındıklardan Yağlık Olarak Kullanılmak Üzere Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğine Satış Yapılmasına İlişkin Karar”ın 2 nci maddesinin başlığı “Görev zararı ve hesaplama yöntemi” şeklinde 
değiştirilmiş, birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenerek mevcut üçüncü fıkra numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.  

“(1) Bu karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görev zararları, TMO tarafından 
yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider 
kaydedilerek ödenir.  

(2) Bu Karar kapsamında doğan görev zararları, TMO’nun muhasebe kayıt ve belgeleri esas alınarak 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde öngörülen usule uygun 
olarak incelenir. İnceleme sonucunda hesaplanan görev zararı bedeli ile Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılmış 
bulunan ödemeler arasında fark bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine 
getirir. Ancak, TMO tarafından yapılan talebin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve işlemlere ilişkin 
tutarları da içerdiğinin tespiti hâlinde, bu belge ve işlemlere ilişkin olup Hazine Müsteşarlığı tarafından TMO’ya 
ödenmiş bulunan tutar, söz konusu ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun çerçevesinde gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilir.” 

“(3) Bu Kararın 1 inci maddesi kapsamındaki ürünlerin satışından doğan görev zararı, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu uyarınca düzenlenen muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri hükümleri dikkate alınarak aşağıdaki şekilde 
hesaplanır. 

a) Satılan malın maliyeti belirlenir.  

b) Satışı yapılan ürüne isabet eden pazarlama satış dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve araştırma-
geliştirme giderleri belirlenir. Görev zararı uygulaması ile ilgisi olmayan gider kalemleri (lojmanlara ait bakım onarım, 
yangın sigorta fonu, emlak vergisi, amortisman ve kira giderleri dâhil her türlü giderler ile sosyal binalar amortismanı, 
spor salonu bakım onarım giderleri dâhil her türlü sosyal tesis ve bina giderleri) hesaplamalarda dikkate alınmaz. 

c) (a) bendi uyarınca satılan malın maliyeti hesaplanırken, TMO tarafından ürün alımlarının finansmanı amacıyla 
kullanılan kredilere ilişkin finansman giderleri (kur farkları, faiz ve komisyon giderleri), incelemeye konu dönemdeki 
tüm ürünlerin stok ve satış maliyetlerinde dikkate alınır. Söz konusu kredilere ilişkin lehte kur farkı oluşması halinde, bu 
tutar dönemin toplam finansman giderlerinden mahsup edilir. Mahsup işleminden sonra dahi lehte kur farkı kalmış ise, 
kalan tutar incelemeye konu dönemdeki tüm ürünlerin stok ve satış maliyetlerinin hesaplanmasında dikkate alınır.  

ç) (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca belirlenen toplam tutara, bu tutarın %8’i kadar mahrum kalınan kâr payı 
eklenir. 

d) Görev zararına konu ürünlerin satışından elde edilen hâsılat belirlenir. 
e) Ürün alımlarının finansmanı amacıyla kullanılan kredilerden, ürün alım ödemelerine kadar geçen sürede elde 

edilen faiz gelirleri ve kambiyo kârları, aynı dönemde görev zararı doğuran satışlardan elde edilen hâsılatın toplam satış 
hâsılatına oranında (d) bendi uyarınca hesaplanan hâsılata eklenir. 



f) (e) bendi kapsamında hesaplanan toplam tutar ile (ç) bendi kapsamında hesaplanan tutar arasındaki olumsuz 
fark görev zararı olarak belirlenir.” 

MADDE 10- 26/5/2011 tarihli ve 2011/1812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan“Toprak 
Mahsulleri Ofisi Stoklarındaki Fındıklardan Yağlık Olarak Kullanılmak Üzere Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğine Satış Yapılmasına İlişkin Karar”ın 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
müştereken yürütür.” 

MADDE 11- 10/8/2011 tarihli ve 2011/2148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Afrika 
Kıtasında Yaşanan Kuraklık Afetinden Zarar Gören Ülkelere Ekmeklik Buğday Unu Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar”ın 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

“Görev zararı ve hesaplama yöntemi 
MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında hibe edilen ürünlerin alımından kaynaklanan ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu uyarınca düzenlenen muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri hükümleri dikkate alınarak hesaplanan hibe 
edilen ürünün maliyetine katma değer vergisi eklenerek bulunan tutar, mal bedeli olarak belirlenerek görev zararı 
kapsamında Hazinece karşılanır. Görev zararı uygulaması ile ilgisi olmayan gider kalemleri hesaplamalarda dikkate 
alınmaz. 

(2) Bu Karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görev zararları, TMO tarafından 
yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider 
kaydedilerek ödenir.  

(3) Bu Karar kapsamında doğan görev zararları, TMO’nun muhasebe kayıt ve belgeleri esas alınarak 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde öngörülen usule uygun 
olarak incelenir. İnceleme sonucunda hesaplanan görev zararı bedeli ile Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılmış 
bulunan ödemeler arasında fark bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine 
getirir. Ancak, TMO tarafından yapılan talebin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve işlemlere ilişkin 
tutarları da içerdiğinin tespiti hâlinde, bu belge ve işlemlere ilişkin olup Hazine Müsteşarlığı tarafından TMO’ya 
ödenmiş bulunan tutar, söz konusu ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun çerçevesinde gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilir.” 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kararın 2, 5, 7 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen Bakanlar Kurulu kararları kapsamına 
giren ve bu Kararın yayımlandığı tarih itibarıyla henüz tamamlanmamış olan 2013 ve daha önceki yıllara ilişkin görev 
zararı incelemelerinde, anılan maddelerde belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Ancak, söz konusu yıllara ilişkin mahrum 
kalınan kâr oranı %10 olarak esas alınır. 

MADDE 12- Bu Karar 18/4/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
MADDE 13- Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 
 

4/4/2005 tarihli ve 2005/8705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı  
Resmi Gazetenin 

Tarihi Sayısı 
26/4/2005 25797 

31/10/2007 tarihli ve 2007/12757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı  
Resmi Gazetenin 

Tarihi Sayısı 
13/11/2007 26699 

31/10/2007 tarihli ve 2007/12757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin 
Yayımlandığı Resmi Gazetelerin 

Tarihi Sayısı 
28/2/2009 27155 
2/7/2011 27982 

2/6/2008 tarihli ve 2008/13760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı  
Resmi Gazetenin 

Tarihi Sayısı 
11/6/2008 26903 

2/6/2008 tarihli ve 2008/13760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin 
Yayımlandığı Resmi Gazetenin 



Tarihi Sayısı 
2/7/2011 27982 

8/6/2009 tarihli ve 2009/15095 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı  
Resmi Gazetenin 

Tarihi Sayısı 
20/6/2009 27264 

8/6/2009 tarihli ve 2009/15095 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin 
Yayımlandığı Resmi Gazetelerin 

Tarihi Sayısı 
2/7/2011 27982 

16/6/2012 28325 
26/5/2011 tarihli ve 2011/1812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı  

Resmi Gazetenin 
Tarihi Sayısı 

11/6/2011 27961 
10/8/2011 tarihli ve 2011/2148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı  

Resmi Gazetenin 
Tarihi Sayısı 

17/8/2011 28028 
 

 
 

 
 

 
 


