
Bankalarda Kaynak Maliyeti 

Para piyasası araçları gereğince, bankalar yükümlülüklerinin belli bir oranını gelecekte 
karşılaşabilecekleri zorluklarda talep edip kullanabilmek amacıyla Merkez Bankasına yatırmak 
zorundadırlar.  

Merkez Bankasınca belirlenen oranlara göre bankalarca yatırılan bu tutara zorunlu karşılık, 
tutarın hesaplanmasına sağlayan orana da zorunlu karşılık oranı denmektedir.  

Bankalardaki Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler; 

• Mevduat/katılım fonu 
• Repo işlemlerinden sağlanan fonlar (Borsa İstanbul piyasalarından sağlananlar hariç) 
• Kullanılan krediler (Hazine garantisiyle sağlananlar hariç) 
• İhraç edilen menkul kıymetler (net) 
• Sermaye hesaplamasına dâhil edilmeyen borçlanma araçları 
• Yurt dışı merkeze yükümlülükler (net) 
• Kredi kartı ödemelerinden borçlar.  
• Müstakrizlerin fonlarıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel 2019/3 tebliği ile 22.02.2019 tarihinden geçerli 
olmak üzere Bankaların Türk Lirası yükümlülüklerine ait zorunlu karşılık oranlarını;  

- Vadesiz, ihbarlı, 1 aya ve 3 aya kadar (1 ay 3 ay dahil) vadeli için: %8’den %7’ye, 

- 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli için %5’den %4’e, 

- 1 yıla kadar vadeli için %3’ten %2’ye, 

- 1 yıl ve daha uzun vadeli için %1,5’tan %1’e düşürmüştür. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel 2019/16 tebliği ile 20.09.2019 tarihinden 
geçerli olmak üzere bankaların yabancı para yükümlülüklerinin zorunlu karşılık oranlarını 
artırmıştır:  

- 2018 yılında %12 oranında zorunlu karşılığa tabi olan vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya 
kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarını, 
03.05.2019 tarihinde %13’e ve son olarak %17’ye yükseltmiştir. 

- 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yükümlülüklerin zorunlu karşılık oranları ise 2018    yılında 
%8 iken 03.05.2019 tarihinden itibaren bu oran %9’a ve son olarak da %13’e 
yükseltilmiştir. 

19.08.2019 tarihinden itibaren TCMB'ye göre, kredi büyümesi yüzde 10 ila yüzde 20 
arasında (referans değerler) olan bankalar için Türk lirası zorunlu karşılık oranları,  

- 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım 
fonu hariç) 

- 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) 
hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacaktır. Bununla birlikte, karşılık 
tutarlarına %15 faiz ödenecektir. 

Bu referans değerin dışında kalan bankalarda zorunlu karşılık oranları sözü geçen 
vadelerde %7 olarak uygulanacak ve karşılık tutarlarına %5 faiz ödenecektir.   



Bankaların, Merkez Bankası nezdinde bulundurdukları zorunlu karşılıkların oranlarında 
meydana gelen değişikliklerin para piyasalarına, likidite kanalı ve maliyet kanalı ile iki 
türlü etkisi söz konusudur.  

Birinci etki, zorunlu karşılık oranlarındaki değişimin para piyasası rezervinde 
değişikliğe neden olacağıdır. 

Zorunlu karşılık oranlarındaki indirim bankaların elindeki fonları daha etkili kullanmasını ve 
kredi hacminde artışı sağlamaktadır. 

Bankalarca atıl rezervin hiç tutulmadığı veya çok az seviyede tutulduğu ve iktisadi birimlerin 
çok az nakit bulundurduğu, yani nakit sızıntısının minimum seviyede bulunduğu varsayımıyla; 
Türk Lirası vadesiz, ihbarlı, 1 ay ve üç ay vadeli yükümlülüklerin zorunlu karşılık oranlarındaki 
%1’lik azalış nedeniyle gerçekleşen kredi hacmi artışı aşağıda açıklanmıştır.  

22.02.2019 tarihinden önce A bankası 100 TL’lik mevduat için %8 karşılık tutarı olan 8 
TL’sini ayırarak Türkiye Merkez Bankasına yatırmakta, kalan 92 TL’sini kredi olarak 
verebilmektedir. Bu durumda bankalarda kaydı para yaratma oranı 1/0,08=12,5 şeklinde 
hesaplanmakta ve 100 TL’lik mevduat 100*12,5=1250 TL’lik kredi yarattığı bulunmaktadır. 

22.02.2019 tarihinden sonra A bankası 100 TL’lik mevduat için %7 karşılık tutarı olan 7 
TL’sini ayırarak Türkiye Merkez Bankasına yatıracak, kalan 93 TL’sini kredi olarak 
verebilecektir. Bu durumda bankalarda kaydı para yaratma oranı 1/0,07=14,28 şeklinde 
hesaplanmakta 100 TL’lik mevduatın 100*14,28=1428 TL’lik kredi yarattığı bulunmaktadır. 

Merkez Bankası yetkilileri zorunlu karşılık oranlarında meydana gelen indirim uygulaması 
ile ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5,4 milyar TL ve 2,9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz 
likiditesi verilmesini beklemektedirler. 

İkinci etki, zorunlu karşılık oranlarında meydana gelen değişikliğin bankaların kaynak 
maliyetlerini değiştirmesidir. 

Bankalarda kaynak maliyeti hesaplanması unsurları genel itibariyle 4 grupta toplanmakta olup 
bunlar faiz, kur farkı giderleri ve disponibilite, munzam karşılık, tasarruf mevduatı sigorta 
primi (TMSP), KKDF kesintisi, BSMV Banka Sigorta Muameleleri vergisi, BDDK giderlerine 
katılma payı gibi kesintilerdir. 

Faaliyet giderleri ise komisyon giderleri ile ankes yönetimi giderleri ve bankacılık sektörünün 
etkin, verimli çalışabilmesi amacıyla kullanılan maliyet unsurlarından oluşmaktadır. 

Diğer üç değişken (faiz, kur farkı ve faaliyet giderleri) aynı iken zorunlu karşılıklarda meydana 
gelen azalışlar ve karşılıklara ödenen faizlerin artması bankalarda kaynak maliyetini 
azaltmaktadır. Merkez Bankası yetkilileri Türk Lirası karşılık oranlarında meydana gelen yüzde 
bir puanlık indirimin uzun vadede kredi faizlerinde 50 baz puan kadar bir azalma yaratacağını 
öngörmekteydiler.  

Bankaların Türk Lirası kredi faiz oranları 28 Ağustos 2019 tarihinden itibaren çeşitli kredi 
türlerinde düşüş göstermiştir. 

Banka kredisi kullanan yatırımcı açısından da kredi maliyetlerinin düşmesi maliyetlerin 
azalmasına neden olacağından zorunlu karşılıkların indirilmesi yatırımları teşvik edecek ve 
ekonominin genişlemesine neden olacaktır. 

Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artması da piyasada yabancı para miktarını 
azaltmakta ve yabancı para kredi maliyetlerini artırmaktadır.  

 


