
  

GÜN İÇİ LİMİT (GİL) UYGULAMASINA İLİŞKİN TALİMAT. 

  

Bankacılık sisteminde gün içinde oluşan acil fon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve ödeme 

sistemlerindeki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla Bankamızca, aşağıda belirtilen esaslar 

çerçevesinde bankalara Gün İçi Limit (GİL) kullanımı sağlanacaktır. 

Buna göre; 

1) Bankaların, Bankalararası Para Piyasası’nda (BPP) geçerli borç alabilme limitleri GİL için 

de geçerli olacaktır. Diğer bir ifade ile bankalara ilave limit imkanı tanınmayacaktır. 

2) Bankalar GİL imkanından saat 10:00 – 15:00 arasında Piyasalar Genel Müdürlüğü, Para 

Piyasaları Müdürlüğü’ne başvurmak suretiyle yararlanacaktır. GİL tahsisi saat 15:00’te 

durdurulacaktır. 

3) Bankalar belirlenen saatler içerisinde serbest limitleri kadar GİL olanağından 

yararlandırılacaktır.  

4) GİL kullanımı karşılığında bankaların BPP işlemleri için Bankamız nezdinde tesis ettikleri 

teminatlarına, içinde bulundukları grup ve tranşlar ile teminat cinsine bağlı olarak alınmakta 

olan yüzde fazlası kadar bloke konulacak ve GİL borcunu kapatan bankanın BPP’ndaki 

teminatları serbest bırakılacaktır. 

5) GİL uygulamasında en az işlem yapma tutarı TL 250 milyar ve katları olacaktır. 

6) Bankalar kullandıkları GİL tutarı üzerinden milyonda 48 oranında işlem komisyonu 

ödeyeceklerdir. Sözkonusu komisyon ile ilgili BSMV bankaların sorumluluğunda olacaktır. 

7) Bankalar GİL kullanımı ile ilgili yükümlülüklerini EFT sisteminin kapanış saatine kadar 

yerine getirmek zorundadırlar. Yükümlülüklerini EFT sisteminin kapanış saatine kadar yerine 

getiremeyen bankaların teminatları nakde çevrilecektir. Teminatların, nakde çevrilme işlemi 

gerçekleştirilinceye kadar geçen süreler için geri ödemesi yapılamayan GİL borçlarına, aynı 

gün BPP’da oluşan bir gecelik (O/N) ortalama faiz oranının 1.5 katsayı ile çarpımı sonucu 

bulunacak oran üzerinden cezai faiz uygulanacaktır.  

8) Bankaların GİL imkanından yararlanabilmeleri için Bankamıza yazılı taahhütname 

vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle bankalar tarafından Bankalararası Para Piyasası 

İşlemleri ile ilgili olarak imzalanarak daha önce Bankamıza tevdi edilen “Bankalararası Para 

Piyasası Taahhütnamesi” GİL kullanımını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenerek 

ilişikte gönderilmektedir. İki nüsha olarak gönderilen sözkonusu taahhütname Banka 

yetkililerince imzalanarak TL.810.000.-‘lık damga pulu yapıştırıldıktan sonra bir nüshası 

banka nezdinde saklanacak, ikinci nüshası Piyasalar Genel Müdürlüğü, Para Piyasaları 

Müdürlüğü’ne gönderilecektir. 



9) EFT mesajlarının kullanımına ilişkin her türlü sorumluluk bankalara ait olacağından, 

MERB-PAR1 mesajının EFT kullanım kitapçığında belirtildiği gibi veri alanlarının doğru ve 

eksiksiz kullanılması gerekmektedir. 

10) GİL uygulamasına 05.07.1999 tarihinde başlanacaktır. 

Bilgi edinilerek gereğince işlem yapılmasını ve duraksanan hususlarda Piyasalar Genel 

Müdürlüğü, Para Piyasaları Müdürlüğü’nün (312) 309 19 40-49 no.lu telefonları ile temasa 

geçilmesini rica ederiz.  


