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SİRKÜLER SAYI: 2022/004                                                  02.01.2022  

 

VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA SENET VE ÇEKLER İÇİN 
YAPILACAK REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ 
ORANI %16,75’DEN %15,75’E İNDİRİLMİŞTİR  
 
02.01.2022 tarih ve 31707 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) Tebliği ile reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı 
yeniden belirlenmiştir.  
 
Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunu’nun 281. ve 285. maddeleri gereği alacak ve borç 
senetlerine reeskont işlemi uygulamayı tercih eden mükellefler, 238 Seri No.lı VUK 
Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalara göre senetler üzerinde faiz oranı 
belirtilmemişse, reeskont faiz oranı olarak TCMB tarafından tespit edilen kısa vadeli 
avans işlemlerinde uygulanan faiz oranını esas almak zorundadırlar. Ayrıca VUK’nun 
281. ve 285. maddeleri uyarınca, bankalar ve bankerler ile sigorta şirketlerinin 
alacaklarını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi iskonto haddi veya 
muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi ile değerleme günü kıymetine irca etmelerinin 
zorunlu olduğunu belirtmek isteriz. 
 
Söz konusu tebliğ uyarınca 02.01.2022 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu 
kapsamında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı %15,75 olacaktır. 
Söz konusu oranın son üç yıldaki seyri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.  
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Tarihler Oran 

02.01.2022 ve sonrası %15,75 

19.12.2020 – 01.01.2022 %16,75 

13.06.2020 – 18.12.2020 %10,00 

21.12.2019 – 12.06.2020 %13,75 

 
Oran değişikliği 02.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdiği için, 31.12.2021 tarihli 
dönem sonu işlemlerinde esas alınacak oran %16,75 olacaktır. Diğer taraftan, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 30.04.2013 tarihinde yayınlamış olduğu 64 No.lı VUK 
Sirküleri gereği, alınan veya verilen vadeli çekler için de reeskont hesaplaması 
yapılabileceğini hatırlatmak isteriz. 1 

 

Saygılarımızla,  

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

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 YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr

  

  

 
1 30.04.2013 tarihli ve 64 No.lı VUK Sirkülerinde, çeklerin vergi uygulamaları bakımından vadeli olma 

hususiyetini kazandığına dair yapılan idari yorumun temel dayanağı, 5941 saylı Kanunun Geçici 3. maddesinde 

yer alan “31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap 

bankaya ibrazı geçersizdir.” hükmüdür. Söz konusu tarih için ilk düzenleme 31.12.2009 olmuş, daha sonra 

sırasıyla 31.12.2011, 31.12.2017, 31.12.2020 ve 31.12.2021 olmuş, son olarak ise 7341 sayılı Kanun ile yürürlük 

tarihi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.  Sirkülerde 5941 ve 6102 sayılı Kanunlardaki başka bazı 

düzenlemelere de atıflar yapılmıştır. Buna bağlı olarak 31.12.2023 tarihine kadar 64 No.lı VUK sirkülerine 

istinaden vadeli çekler için isteyen mükelleflerin reeskont ayırma hakkının devam edeceği genel kabul görmüş bir 

uygulamadır.  
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