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 01 Temmuz 2021 
 

 
 
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

1 Temmuz 2021 tarih ve 31528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar 
Hakkında Tebliğ (Sayı 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/4) 
(“Değişiklik Tebliği”) ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı 2013/15) (“Tebliğ”) 19 
Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yabancı para yükümlülükleri ve döviz 
cinsinden tutulabilecek zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yapıldı. 

I. ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Ayrılması gereken zorunlu karşılıklar kapsamında yabancı para yükümlülüklerinde, aşağıdaki 
şekilde değişiklik yapılmıştır. 

Değişen Düzenleme Eski Yeni 

Madde 6/2  
(Zorunlu Karşılık 

Oranları) 
(Yabancı Para 
Yükümlülükleri) 

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar 
mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo 
hesapları hariç): 

- - 

a) Vadesiz; ihbarlı; 1, 3, 6 aya ve 1 yıla kadar vadeli 
%19 %21 

b) asgari 1 yıl vadeli %13 %15 
Kıymetli maden depo hesapları - - 
a) Vadesiz; ihbarlı; 1, 3, 6 aya ve 1 yıla kadar vadeli 

%22 %22 

b) asgari 1 yıl vadeli %18 %18 
Müstakrizlerin fonları %19 %21 
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar 
mevduatı/katılım fonu dâhil) - - 

a) (1 yıl dâhil) 1 yıla kadar vadeli %21 %21 
b) (2 yıl dâhil) 2 yıla kadar vadeli %16 %16 
c) (3 yıl dâhil) 3 yıla kadar vadeli %11 %11 
ç) (5 yıl dâhil) 5 yıla kadar vadeli %7 %7 
d) 5 yıldan uzun vadeli %5 %5 
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II. DÖVİZ CİNSİNDEN TUTULABİLECEK ZORUNLU KARŞILIKLAR 

Tebliğ tahtında, Türk Lirası olarak tutulması gereken zorunlu karşılıkların %20’ye kadar olan 
bölümü, ABD Doları veya Euro cinsinden ayrılabilmekteydi. Değişiklik Tebliği ile ilgili üst limit 
%0’a indirilerek Türk Lirası cinsinden tutulması gereken karşılıkların ABD Doları veya Euro 
cinsinden ayrılmasına ilişkin bu uygulamaya son verilmiştir.  

İlave olarak, Değişiklik Tebliği ile kademeli bir geçiş süreci getirilmiştir. %20 olan üst limit 17 
Eylül 2021 tarihine kadar %10 ve devamında ise %0 olarak uygulanacaktır.   

 

Ayrıntılı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz. 

 

 

İşbu bilgilendirme notu Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ’e (Sayı: 2021/4) ilişkin bilgilendirme amacıyla 1 Temmuz 2021 tarihi 
itibarıyla hazırlanmıştır.  

İşbu bilgilendirme notu içerisinde yer alan değerlendirmeler hukuki tavsiye ya da hukuki görüş 
niteliği teşkil etmemekte olup, bu değerlendirmelerden ötürü herhangi bir şekilde Aksu 
Çalışkan Beygo Avukatlık Ortaklığı’na sorumluluk tahmili mümkün değildir. Bu bilgi notunun 
kapsamındaki soru ve sorunlarınız bakımından hukuki danışman görüşü alınması tavsiye 
edilir. 
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