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SİRKÜLER NO:2020/50 

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Artırıldı. 

 Merkez Bankasınca 19.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile 19 Aralık 2020 

tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont 

işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde yıllık yüzde 16,75 

olarak tespit edilmiştir.  

 Reeskont oranı esas itibariyle üzerinde faiz oranı belirtilmemiş alacak ve borç senetlerinin 

bugünkü değerinin tespitinde kullanılmaktadır. 238 no’lu VUK Genel Tebliğinde avans işlemleri 

için belirlenen faiz oranının uygulanması gerektiği belirtildiğinden 19.12.2020 tarihinden itibaren 

%16,75 oranının uygulanması gerekmektedir.  

 Öte yandan şirketlerin ortaklarından olan alacak ve borçları için emsal faiz oranın 

uygulanması gerekmektedir. Emsal faiz oranı, varsa şirket için hesaplanan iç emsal faiz oranıdır. 

Şirketin kullandığı kredi yoksa emsal faiz oranı için yasal bir düzenleme olmamakla birlikte reeskont 

faiz oranının uygulanması mümkündür.  Son zamanlarda, vergi incelemelerinde emsal faiz oranı 

olarak, Merkez Bankasınca belirlenen yıllık ortalama ticari kredi faiz oranının uygulanmasının 

istendiği görülmektedir. Bu nedenle özellikle ortaklardan olan senetsiz alacaklar için uygulanacak faiz 

oranının tespitinde; varsa iç emsal faiz oranı, iç emsal faiz oranı yoksa avans işlemleri için belirlenen 

reeskont faiz oranı veya Merkez Bankasınca belirlenen yıllık ortalama ticari kredi faiz oranından 

yüksek olanı uygulanmalıdır.  

 2020 yılı için geçerli reeskont faiz oranları ve gün hesabı üzerinden yıllık ortalama faiz oranı 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yıllık olarak yapılacak hesaplamalarda 13 gün için %16,75; 189 gün 

için %10; 164 gün için %13,75 oranı yerine yıllık %11,92 oranının uygulanması da mümkündür. 

Ancak, alacak tutarının yılın tümünde önemli miktarda değişiklik göstermediği durumlarda %11,92 

oranının uygulanabileceğini, aksi taktirde reeskont oranlarının değiştiği tarihlerin dikkate alınarak faiz 

hesabının yapılması gerektiğini belirtmek isteriz.  
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01.01.2020 12.06.2020 12,75% 164 13,75% 44,81% 6,16% 

13.06.2020 18.12.2020 9,00% 189 10,00% 51,64% 5,16% 

19.12.2020 31.12.2020 15,75% 13 16,75% 3,55% 0,59% 
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