19 Şubat 2013

Sayı: 2013 – 10

ZORUNLU KARŞILIKLARA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU
19 Şubat 2013 tarihindeki Para Politikası Kurulu toplantısında belirlenen
strateji çerçevesinde Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranları kısa vadeli
yükümlülükler için aşağıdaki şekilde artırılmıştır.

Türk Lirası Yükümlülükler

Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar ile 1 aya
kadar ve 3 aya kadar (1 ve 3 ay dâhil) vadeli
mevduatlar/katılma hesapları

Mevcut
Oranlar
(%)

Yeni
Oranlar
(%)

11,25

11,5

6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (6 ay dâhil)

8,5
8,25

1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları

6,25

6,5

5

5

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli diğer yükümlülükler

11,25

11,5

3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli diğer yükümlülükler

8

8

3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler

5

5

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar/katılma hesapları ile
birikimli mevduatlar/katılma hesapları

Mevcut
Oranlar
(%)

Yeni
Oranlar
(%)

12

12,5

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli DTH, yabancı para katılma ve
kıymetli maden depo hesapları ile birikimli DTH ile yabancı
para katılma hesapları

9

9

1 yıla kadar vadeli (1 yıl dâhil) diğer yükümlülükler

12

12,5

3 yıla kadar vadeli (3 yıl dâhil) diğer yükümlülükler

10

10,5

3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler

6

6

Yabancı Para Yükümlülükler

Vadesiz ve ihbarlı DTH, yabancı para özel cari ve vadesiz
kıymetli maden depo hesapları ile 1 aya kadar, 3 aya kadar,
6 aya kadar (1, 3 ve 6 ay dâhil) ve 1 yıla kadar vadeli DTH,
yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesapları

Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla, tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık
tutarı yaklaşık 1,4 milyar TL artmakta olup, ROM imkânlarının mevcut oranlarda
kullanılmaya devam edildiği varsayıldığında piyasadan yaklaşık 320 milyon TL, 660
milyon ABD doları döviz ve 290 milyon ABD doları değerinde altın çekilecek ve
hâlihazırda yüzde 10,8 olan Türk lirası efektif zorunlu karşılık oranı yüzde 11
seviyesinde gerçekleşecektir.
Yabancı para zorunlu karşılık oran artışıyla ise piyasadan yaklaşık 940 milyon
ABD doları likidite çekilecek ve hâlihazırda yüzde 11,1 olan yabancı para efektif
zorunlu karşılık oranı yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşecektir.
Zorunlu karşılık oranlarındaki artış 1 Mart 2013 tarihli yükümlülük cetvelinden
itibaren geçerli olacak ve tesis dönemi 15 Mart 2013 tarihinde başlayacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

