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BASIN DUYURUSU 

Yeni Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranı, 4 Ocak 2006 

tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 10,12’ye düşürülmüştür. 

Bilindiği gibi, bankaların aracılık maliyetlerinin azaltılması yolu ile etkin ve verimli 

çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, bankalarca faizsiz olarak Bankamızda tutulan 

zorunlu karşılıklara ilişkin kaynak maliyetinin düşürülmesi için, 8.8.2001 tarihinden itibaren 

Yeni Türk Lirası zorunlu karşılıklara, 24.5.2002 tarihinden itibaren de yabancı para zorunlu 

karşılıklara faiz ödenmeye başlanmıştır.   

Yeni Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı en son, 24.05.2005 

tarihinden geçerli olmak üzere 0,75 puan azaltılarak yüzde 10,25’e düşürülmüş ve Yeni 

Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranının Yeni Türk Lirası mevduat ağırlıklı 

ortalama basit faiz oranlarının yüzde 75’i ile yüzde 80’i aralığında tutulduğu ve bankaların 

mevduat faiz oranlarının değişimine paralel olarak belirlendiği belirtilmişti. 

Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası’nca ve AB üyesi bazı ülkelerin merkez 

bankalarınca, zorunlu karşılıklara nema uygulamasında merkez bankası politika faiz oranları 

esas alınmaktadır. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinde, finansal piyasaların 

AB uygulamalarına uyumu önem kazanmıştır. Bu çerçevede, YTL zorunlu karşılıklara 

uygulanacak faiz oranlarının belirlenmesinde bundan böyle, bankaların YTL mevduatına 

uyguladıkları faiz oranı yerine, para politikası hedefleri ile makroekonomik gelişmeler 

çerçevesinde belirlenen Bankamız gecelik borçlanma faiz oranının esas alınması 

benimsenmiştir. Bu doğrultuda, Bankamız bilançosu ve uygulanan para politikası dikkate 

alınarak YTL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranının Bankamız gecelik borçlanma 

faiz oranının yüzde 75’i düzeyinde belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Böylelikle, kısa vadeli faiz oranları ile uzun vadeli faiz oranları arasındaki marjın 

daralmasına ve enflasyon hedeflemesine geçtiğimiz 2006 yılında parasal aktarım 

mekanizmasının daha sağlıklı oluşmasına da katkı sağlanmış olacaktır.  

Bu itibarla, zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranı 4.1.2006 tarihinden geçerli 

olmak üzere, Bankamız gecelik borçlanma faiz oranı olan yüzde 13,5’in yüzde 75’i 

düzeyinde, yüzde 10,12 olarak belirlenmiştir. Söz konusu oran bundan böyle, Bankamız 

gecelik borçlanma faiz oranları değiştirildiğinde aynı şekilde hesaplanarak yeniden 

belirlenecek ve Bankamız internet sayfasının “Veriler- Bankacılık Verileri -YTL Zorunlu 

Karşılık Faiz Oranları” bölümünde yayımlanarak duyurulacaktır. 

 Yabancı para zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranları ise önceden olduğu gibi, 

bankaların Bankamızda serbest olarak bulundurdukları 2 gün ihbarlı döviz tevdiat hesabı 

faiz oranları ile aynı düzeyde ve haftalık olarak belirlenmeye ve aynı şekilde yayımlanmaya 

devam edilecektir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.  


