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SĐRKÜLER         Đstanbul, 25.06.2013 
Sayı: 2013/144        Ref: 4/144 
 
 
Konu:  
REESKONT VE AVANS  ĐŞLEMLER ĐNDE UYGULANACAK FA ĐZ ORANI 
DEĞĐŞTĐRĐLM ĐŞTĐR  
  
21.06.2013 tarih ve 28684 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası’nın Tebliği ile, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont 
işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 9,50; avans işlemlerinde uygulanacak 
faiz oranı ise yıllık % 11 olarak tespit edilmiştir.  
 
Belirlenen bu yeni oranlar 21.06.2013 tarihi itibariyle yürürlü ğe girmiştir.  
 
Bilindiği gibi, V.U.K.’nun 281. ve 285.’nci maddeleri gereği alacak ve borç senetlerine 
reeskont işlemi uygulamayı tercih eden mükellefler, 238 Seri no.lı G.V.K. Genel Tebliği’nde 
yapılan açıklamalar gereği; senetler üzerinde faiz oranı belirtilmemişse, reeskont faiz oranı 
olarak T.C.M.B. tarafından tespit edilen kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz 
oranını esas almak zorundadırlar. Bu oran son olarak 20.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan T.C.M.B. tebliği ile % 13,75 olarak tespit edilmişti.  
 
Maliye Bakanlığı yayınladığı 30.04.2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile 
çekler için de reeskont uygulanabileceğini  açıklamıştı. Konu hakkında tarafınıza 
03.05.2013 tarih ve 2013/120 sayılı sirkülerimiz ile bilgi verilmiş ve ayrıntılı açıklamalar 
yapılmıştı. 
 
Yukarıda da açıklandığı gibi Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak alacak ve borç senetlerine 
(aynı zamanda alınan ve verilen çeklere) reeskont hesaplayacak mükelleflerin (senet üzerinde 
ayrıca bir faiz oranı yoksa) dikkate almaları gereken (kısa vadeli avans işlemlerinde 
uygulanan) faiz oranı 21.06.2013’den itibaren yapılacak hesaplamalarda % 11 olarak 
tespit ve ilan edilmiştir.  

V.U.K.’nun 281. ve 285. maddeleri gereği, Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketlerinin 
alacaklarını ya Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi iskonto haddi, ya da muamelelerinde 
uyguladıkları faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine irca etmelerinin zorunlu olduğunu 
belirtmek isteriz. 

Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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EK: 
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 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 YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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21 Haziran 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28684 

TEBLİĞ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont 

işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz 
oranı ise yıllık %11 olarak tespit edilmiştir. 

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 


