
Yürürlük Tarihi Faiz / Nema Oranı

 (Effective Date) (Remuneration)

15.04.2022 0,00
17.12.2021-14.04.2022 8,50

(1)

19.11.2021-16.12.2021 9,50(2)

22.10.2021-18.11.2021 10,50
(3)

24.09.2021-21.10.2021 12,50 (4)

06.08.2021-23.09.2021 13,50 
(5)

05.03.2021-05.08.2021 13,50

27.11.2020-04.03.2021 12,00

16.10.2020-26.11.2020 7,00 (6)

10.07.2020-15.10.2020 5,00 (7)

20.03.2020-09.07.2020 6,00 
(8)

04.10.2019-19.03.2020 8,00 (9) (10)

23.08.2019-03.10.2019 13,00 (11)

21.09.2018-22.08.2019 13,00

01.06.2018-20.09.2018 7,00

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Banking and Financial Institutions Department

Türk Lirası Zorunlu Karşılıklara Uygulanan Faiz/Nema Oranı (%)

Remuneration Applied to Required Reserves in Turkish Liras (%)

(7) 06.03.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara %7, diğer

bankalara %0 uygulanır.

Starting from 06.03.2020 (including) reserve requirement calculation date, remuneration rate is 7% for the banks whose real loan growth rate complies with the conditions and 0% for the banks

whose real loan growth rate does not comply with the conditions, according to the Communiqué on the Required Reserves No. 2020/6.

(8) 06.03.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara %8, diğer

bankalara %0 uygulanır.

(5) 19.07.2021 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve

esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde  %13,5 ile %19 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır.

Starting from 19.07.2021 (including) reserve requirement calculation date, remuneration rates that differ between 13.5% and 19% will be applied according to the principles explained in the Article

10 of the Reserve Requirements Implementation Instruction titled "Remuneration for reserve requirements" to increase the share of Turkish lira in the total deposit/participation funds in the banking

system.

(4) 24.09.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre

bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde  %12,5 ile %18 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır.

Starting from 24.09.2021 (including) reserve requirement maintenance date, remuneration rates that differ between 12.5% and 18% will be applied according to the principles explained in the

Article 10 of the Reserve Requirements Implementation Instruction titled "Remuneration for reserve requirements" to increase the share of Turkish lira in the total deposit/participation funds in the

banking system.

(3) 22.10.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre

bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde  %10,5 ile %16 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır.

Starting from 22.10.2021 (including) reserve requirement maintenance date, remuneration rates that differ between 10.5% and 16% will be applied according to the principles explained in the

Article 10 of the Reserve Requirements Implementation Instruction titled "Remuneration for reserve requirements" to increase the share of Turkish lira in the total deposit/participation funds in the

banking system.

(2) 19.11.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre

bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde  %9,5 ile %15 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır.

Starting from 19.11.2021 (including) reserve requirement maintenance date, remuneration rates that differ between 9.5% and 15% will be applied according to the principles explained in the Article

10 of the Reserve Requirements Implementation Instruction titled "Remuneration for reserve requirements" to increase the share of Turkish lira in the total deposit/participation funds in the banking

system.

(1) 17.12.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre

bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde  %8,5 ile %14 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır.

Starting from 17.12.2021 (including) reserve requirement maintenance date, remuneration rates that differ between 8.5% and 14% will be applied according to the principles explained in the Article

10 of the Reserve Requirements Implementation Instruction titled "Remuneration for reserve requirements" to increase the share of Turkish lira in the total deposit/participation funds in the banking

system.

           

(6) 06.03.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara %9, diğer

bankalara %2 uygulanır.

Starting from 06.03.2020 (including) reserve requirement calculation date, remuneration rate is 9% for the banks whose real loan growth rate complies with the conditions and 2% for the banks

whose real loan growth rate does not comply with the conditions, according to the Communiqué on the Required Reserves No. 2020/6.

(9) 29.11.2019 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihine kadar 2019/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen referans değerler arasında kredi büyümesine sahip bankalara %10,

referans değerler dışında olanlara %0 uygulanır. 

Until 29.11.2019 (including) reserve requirement calculation date, remuneration rate is 10% for the banks whose loan growth rate is between the reference values and 0% for the banks out of the

reference values, according to the Communiqué on the Required Reserves No. 2019/15. 

(10) 29.11.2019 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2019/19 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara %10, diğer

bankalara %0 uygulanır.

Starting from 29.11.2019 (including) reserve requirement calculation date, remuneration rate is 10% for the banks whose real loan growth rate complies with the conditions and 0% for the banks

whose real loan growth rate does not comply with the conditions, according to the Communiqué on the Required Reserves No. 2019/19.

(11) 2019/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen referans değerler arasında kredi büyümesine sahip bankalara %15, referans değerler dışında olanlara %5 uygulanır.

Remuneration rate is 15% for the banks whose loan growth rate is between the reference values and 5% for the banks out of the reference values, according to the Communiqué on the Required

Reserves No. 2019/15. 

Starting from 06.03.2020 (including) reserve requirement calculation date, remuneration rate is 8% for the banks whose real loan growth rate complies with the conditions and 0% for the banks

whose real loan growth rate does not comply with the conditions, according to the Communiqué on the Required Reserves No. 2020/6.


