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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yasası 

(41/2001 Sayılı Yasa) 

Madde 51(1) A Altında Tebliğ 

Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 51 (1) A 

maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak işbu Tebliğ ile aşağıdaki hususları tespit eder. 

Kısa İsim 

1. Bu Tebliğ, “Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri” Tebliği olarak isimlendirilir.  

Tefsir  

2. Metin başka türlü gerektirmedikçe bu Tebliğde kullanılan;  

“Merkez Bankası”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasını,  

“Başkan” Merkez Bankası Başkanını,  

“Başkanlık” Başkan ve Başkan Yardımcılarını,  

“Yönetim Kurulu” Merkez Bankası Yönetim Kurulunu,  

“Birimler” İdare Merkezi Müdürlükleri ile Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığını,  

“Şube” Merkez Bankası Merkez Şubesini,   

“Banka” Şirketler Yasası ve Bankalar yasası altında kurulan bankalar ile yabancı bankaların Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinde açılan şubelerini,  

“Sızma Testi”, bankaların bilgi sistemlerini oluşturan altyapı, donanım, yazılım ve uygulamalara bir saldırganın 

izlemesi öngörülen yöntemler kullanılarak yapılan saldırı ve müdahaleler sonucunda güvenlik açıklarının 

tespit edilip bu zafiyetlerin kullanılarak sistemlere sızılmaya çalışılması, bu açıkların nelere sebep 

olabileceğinin incelenmesi ve sonuçların raporlanmasını,  

“Bilgi güvenliği politikası”, bir bankanın değerli bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli 

işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları, anlatır. 

 

Kapsam  

3. Bu Tebliğ, Yasanın 51 (1) A maddesine dayanılarak Merkez Bankası, birimleri ile Şubesinin görevlerini 

ve Teşkilat yapısını kapsar.  

Amaç  

4. Bu Tebliğin amacı Merkez Bankasının sevk ve idaresine yönelik olarak Merkez Bankasına verilmiş 

olan görevlerin İdare Merkezi birimleri ve birimler ile Şube arasında dağılımını, eşgüdümü ile 

çalışanların etkin ve verimli çalışmalarını sağlamaktır.  
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Görev ve Teşkilat  

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası 

ile yerine getirir;  

(I)  Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı,  

(II)  Düzenleme Müdürlüğü,  

(III) Piyasalar Müdürlüğü, 

(IV) Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü, 

(V)  Bilişim Teknolojileri ve Ödeme Sistemleri Müdürlüğü, 

(VI)  Finansal Raporlama ve Muhasebe Müdürlüğü, 

(VII)  Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü, 

(VIII)  İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 

(IX)  Merkez Şube ve Operasyon Müdürlüğü. 

Görevlerin Birimler ile İlişkilendirilmesi 

6.  
I. Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı 

A. Gözetim 

i. Mali sektörde faaliyet gösteren ve mevzuatla düzenlenmesi Merkez Bankası 

yetkisinde olan kuruluşların: 

a. Uzaktan denetimi kapsamında alınacak bilgi, belge ve verilerini toplamak, 

incelemek, analiz etmek, mevzuata uygun biçimde çalışıp çalışmadıklarını 

söz konusu veriler ile Merkez Bankasına raporlamakla yükümlü oldukları 

diğer bilgiler çerçevesinde izlemek ve tespit edilen bulguları raporlamak, 

b. Kuruluş, konsolide ve sektör bazında raporlarını üretmek, 

c. Yılsonu mali raporlarını, Merkez Bankası nezdinde bulunan ilgili raporlar, 

veriler ve bilgiler ile karşılaştırmak, değerlendirmek,  

d. Yılsonu mali raporlarının Merkez Bankası resmi internet sitesinde 

yayınlanması ile ilgili işleri yürütmek, 

e. Yerinde denetimi başlamadan önce Merkez Bankasına raporlanan veriler, 

kuruluş hakkındaki önemli tespit ve bilgiler kapsamında ön raporlarını 

hazırlamak ve sunmak, 

f. İç Sistemler kapsamında hazırlanan ve Merkez Bankasına sunulan raporlarını 

kontrol etmek, değerlendirmek,  

ii. Uzaktan denetim kapsamında alınacak bilgi, belge, verileri ve bunlara ilişkin 

periyodları, tespit etmek ve düzenlemek, 

iii. Uzaktan denetim kapsamında alınacak verilerin, tüm kontrollerini düzenlemek ve 

sistemde tanımlanmasına ilişkin işleri yürütmek, 

iv. Uzaktan denetim amacıyla erken uyarı sistemlerini oluşturmak, geliştirmek ve 

raporlamak, 

v. E-İşlem-Gözetim sisteminde yer alan veriler kapsamında üretilebilecek rasyolara 

ilişkin çalışmaları yürütmek, 

vi. E-İşlem-Gözetim yetkili kullanıcılarının takibi ve güncelleştirilmesi işlemlerini 

yürütmek,  
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vii. Birime sunulan raporların incelenmesi amacıyla değerlendirme rehberleri 

hazırlamak, 

viii. Yerinde denetim sonucu tespit edilen ve tedbir alınması gereken hususları takip 

etmek, 

ix. Stres testleri ve senaryo analizleri yaparak oluşabilecek potansiyel sorunlar ve 

kırılganlıkları tespit etmek ve raporlamak,  

x. Bağımsız denetim kuruluşları tarafından talep edilen bilgileri, ilgili birime aktarmak,  

xi. Bağımsız denetim kuruluşlarının sözleşme sürelerini takip etmek, 

xii. Bir önceki yerinde denetim sonuçları ve güncel veriler kullanılarak, derecelendirme 

notlarının gelişimini takip etmek, 

 

B. Teftiş 

xiii. Merkez Bankası Yasası, Bankalar Yasası ve diğer ilgili mevzuatla Merkez Bankasına 
denetim görev ve yetkisi verilen konularda, birimlerin görevleriyle ilgili görüş ve 
öneriler de dikkate alınarak hazırlanacak dönemsel programlar çerçevesinde veya 
Başkanlıkça ihtiyaç duyulduğu zamanlarda bankalar ve diğer kuruluşlar nezdinde 
teftiş ve inceleme yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlar hakkında Merkez Bankasında 
mevcut bilgi ve belgeler üzerinde inceleme yapmak, 

xiv. Mali sektörde faaliyet gösteren ve mevzuatla düzenlenmesi Merkez Bankası 
yetkisinde olan kuruluşların bilgi sistemlerinin yerinde denetimini gerçekleştirmek 
üzere çalışma programı hazırlamak,  

xv. Teftiş ve incelemeler neticesinde elde edilen bilgi, bulgu ve belgeleri, 
düzenleyecekleri kendi görüşlerini de içeren raporlarla birlikte Başkanlığa sunmak, 

xvi. Diğer birimlerin de görüşlerini alarak denetim rehberlerini hazırlamak, 
xvii. Merkez Bankası Yasası, Bankalar Yasası ve diğer ilgili mevzuatla Merkez Bankasına 

denetim görev ve yetkisi verilen kuruluşların risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin 
yeterliliğini ve etkinliğini incelemek, 

xviii. Merkez Bankası Yasası, Bankalar Yasası ve diğer ilgili mevzuatla Merkez Bankasına 
denetim görev ve yetkisi verilen kuruluşların risk değerlendirmesini yapmak ve risk 
profillerini belirlemek, 

xix. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik mevzuat 
kapsamında, Merkez Bankasını ilgilendiren düzenlemeleri hazırlamak,  

 
C. İç Denetim 

xx.  Merkez Bankası birimlerini ve Şubenin bütün işlemlerini, ilgili yasa, tebliğ ve diğer 

mevzuatın tanıdığı yetkiler ve verdiği görevler çerçevesinde teftiş etmek, incelemek, 

araştırmalar yapmak ve gerektiğinde soruşturma yapmak, 

xxi. Teftiş ve incelemeler neticesinde elde edilen bilgi, bulgu ve belgeleri, 
düzenleyecekleri kendi görüşlerini de içeren raporlarla birlikte Başkanlığa sunmak, 

xxii. Merkez Bankasının risk yönetimi, iç denetim ve yönetişim süreçlerinin etkinliğinin ve 
verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar 
geliştirerek Merkez Bankasının amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, 

xxiii. Merkez Bankasında yapılan her türlü işin ve işlemin, Merkez Bankası ile ilgili yasalara 
ve diğer ilgili mevzuata, talimatlara ve emirlere uygun yapıldığı konusunda makul 
güvence oluşturmak, 

xxiv. Merkez Bankasının nakit para ve diğer varlıklarının yeterli derecede korunup 
korunmadığını denetlemek, 

xxv. Denetimler sırasında karşılaşılan ve inceleme veya soruşturma yapılmasına gerek 
duyulan hususları ve gelişmeleri Başkanlığın bilgisine sunmak, 
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D. Bilişim Teknolojileri Denetimi 

xxvi. Düzenlemesi Merkez Bankası yetkisinde olan kuruluşların bilişim sistemlerini uzaktan 

ve/veya yerinde incelemek, 

xxvii. Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve bankaların katılması öngörülen bilişim 

sistemlerine, Banka bilişim denetimi sonuçlarına göre katılma izinlerin hakkında 

görüş vermek, 

xxviii. Bilgi güvenliği, siber güvenlik, bilişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, 

değişen uluslararası standartlara göre sızma testleri ve Bilgi Güvenliği Politikası ile 

ilgili genelgelerin güncelleştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,  

xxix. Bilişim sistemleri sızma testleri öncesi banka ile testi yapacak firma arasında 

imzalanacak olan gizlilik sözleşmesinde yer alacak usul ve esasları belirlemek, 

xxx. Bankaların bilişim sistemlerinin sızma testlerini yapmasını takip etmek, sonuç 

raporlarını ve aksiyon planlarını teslim almak, güvenli bir şekilde muhafaza etmek, 

xxxi. Bankaların bildirdiği güvenlik açıklarını yerinde kontrol etmek ve bu açıkların banka 

tarafından giderildiği hususunda emin olmak, 

xxxii. Sızma testleri sonuçlarına göre Bankanın Merkez Bankasına verdiği taahhütlerin 

tutarlılığını kontrol etmek, 

xxxiii. Bankaların Bilgi Güvenliği Politikası Genelgesi’nin öngördüğü kapsamda, bankaların 

bilgi güvenliği politika metinlerini teslim almak, incelemek, muhafaza etmek, 

xxxiv. Bankaların bilgi güvenliği politika metinlerini incelemek, 

xxxv. Bilişim denetimlerinin iş süreçlerini belirlemek, bilişim denetimlerini planlanan 

kapsamda yürütmek ve denetim kapsamındaki kontrollerin testlerini 

gerçekleştirmek, 

xxxvi. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
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II. Düzenleme Müdürlüğü 

 

A. Düzenleme 

i. Düzenlemesi Merkez Bankası yetkisinde olan kuruluşların mevzuatı ile ilgili 
düzenleme taslaklarını, ilgili kurumların ve birimlerin de görüşlerini almak suretiyle 
hazırlamak, 

ii. Düzenlemesi Merkez Bankası yetkisinde olan kuruluşların uyacakları muhasebe 

standardı, mali tablo ve raporlar ile bunların yayınlanmasına ilişkin esas ve usulleri 

belirlemek, 

iii. Denetim raporları sonucunda tespit edilen bulguları nitel ve nicel önemi göz önünde 

bulundurarak Merkez Bankası nezdindeki diğer bilgi ve belgeler ile birlikte 

değerlendirmek, gereken tedbirlerin alınmasını sağlamak ve uygulanmasını takip 

etmek, 

iv. Denetim sonucunda tespit edilen aykırılıkların düzeltilmesi amacıyla gerekli 

tedbirlerin alınmasını sağlamak veya önerilerde bulunmak, 

v. Teftiş raporları ve mütalaalar ile diğer bilgi ve belgeler çerçevesinde kuruluşların idari 

para cezası ve/veya mensuplarının adli ceza gerektiren uygulamalarının tespit 

edilmesi durumunda, gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

vi. Düzenlemesi Merkez Bankası yetkisinde olan kuruluşlarla ilgili izne tabi işlemlerden, 
Yönetim Kurulunun onayını gerektiren işlemleri yürütmek,  

vii. Düzenlemesi Merkez Bankası yetkisinde olan kuruluşlarla ilgili, Merkez Bankası 
onayını gerektiren işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,  

viii. Düzenlemesi Merkez Bankası yetkisinde olan kuruluşlarla ilgili lisans yenileme 
işlemlerini yapmak, 

ix. Merkez Bankası tarafından yetki verilmesi gereken kuruluşların yetkilendirilmesi 
süreçlerini hazırlamak ve sonuçlandırmak, 

x. Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları ile yapılan 
yıllık toplantıları organize etmek, 

xi. Mali sistemdeki diğer düzenleyici kurumlarla finansal istikrarın korunması amacıyla 

işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, 

 

B. Hukuk İşleri 
xii. Merkez Bankasının hizmetlerinin yürütülmesinde diğer birimlere gerekli hukuki 

yardımı yapmak, Başkanlığın talimatıyla, Merkez Bankasına ilişkin her türlü hukuki 
sorunla ilgili görüş bildirmek, gerektiğinde dava açmak, 

xiii. Merkez Bankasının taraf olduğu işlemlerin veya Merkez Bankasına ilişkin her türlü 
uyuşmazlığın adlî ve idarî merciler nezdinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi 
amacıyla gerektiğinde ilgili birimlerin de yardımıyla Merkez Bankasının temsil 
edilmesini sağlamak, gerekli işlemleri yaparak sonuçlandırmak, 

xiv. Takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen dava ve 

icra takibinden vazgeçilmesi konusunda başkanlığa öneri sunmak, 
xv. Merkez Bankası adına imzalanacak olan anlaşma, sözleşme, protokol ve benzeri 

hukuki düzenlemelerin taslaklarını değerlendirmek ve görüş vermek, 
xvi. Merkez Bankası birimleri ve Şubeden gelen Merkez Bankası iç düzenleme taslaklarını 

değerlendirmek ve görüş vermek, 
xvii. Merkez Bankası hakkında hukuki sonuçlar doğurabilecek her türlü işlem, karar, 

yazışmalar ve benzeri konularda görüş vermek,  
xviii. Bankalar ve diğer finansal kuruluşlara ilişkin her türlü düzenleme konusunda 

Başkanlığa görüş vermek,  
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C. Uyum  
xix. Merkez Bankasının yaptığı düzenlemeler ile uluslararası kural ve uygulamaların 

uyumunu sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, değerlendirmelerde 
bulunmak ve bu çalışma sonuçlarına göre görüş ve öneriler hazırlamak, 

xx. Diğer kurum ve kuruluşlardan gelen düzenleme taslakları ile ilgili Merkez Bankasına 
verilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde değerlendirme yapmak ve önerilerde 
bulunmak, 

xxi. Mevzuat gereği Merkez Bankasına verilen görev ve sorumlulukların ilgili birimler 
tarafından yerine getirilmesini sağlamak, önerilerde bulunmak, 

xxii. Düzenlemesi Merkez Bankası yetkisinde olan kuruluşlarla ilgili gelen şikayet ve 
talepleri değerlendirmek ve mevzuat çerçevesinde cevap vermek, 

 
D. Finansal İstikrar 

xxiii. Mali sistemin istikrarına yönelik değerlendirmeler yapmak, sistemdeki riskleri ve 

zayıflıkları tespit etmek, bu hususlarda yönetime önerilerde bulunmak 

xxiv. Mali sistemde belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve fon çekilişlerinin hızlanması 

durumunda ortaya çıkacak sorunları değerlendirmek ve tespit edilecek sorunların 

çözümüne yönelik olarak Başkanlığa görüş bildirmek, 

xxv. Finansal kriz yönetiminin temel unsurlarını belirlemek, acil eylem planı hazırlamak ve 

yönetime sunmak, hazırlanan planı belirli dönemlerde test etmek, 

 

E. Risk  

xxvi. Risk ölçüm ve yönetimine ilişkin olarak düzenlemesi Merkez Bankası yetkisinde olan 
bankalar ve kuruluşlar tarafından kullanılan model ve teknikler ile süreçleri 
gerektiğinde ilgili birimlerle eşgüdüm içinde yerinde denetimlerde bulunmak 
suretiyle incelemek ve değerlendirmek, bunların onaylanmasına ilişkin işlemleri 
yürütmek ve sonuçlandırmak, ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tedbirlerin 
alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,  

xxvii. Risk yönetimine ilişkin olarak alternatif ölçüm metotları, modeller ve teknikler 
geliştirmek, kullanmak, bunları test etmek ve görüş vermek, 

xxviii. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
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III. Piyasalar Müdürlüğü 

 

A. Açık Piyasa İşlemleri 

i. Açık piyasa işlemleri ile döviz ve efektif piyasalarında gerçekleştirilen işlemleri 

yapmak ve bu konularda düzenlemeler hazırlamak,  

ii. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde ekonominin genel likiditesinin etkin bir şekilde 

düzenlenmesi amacıyla Bankalararası Para Piyasası çerçevesinde bankaların 

işlemlerine aracılık etmek, 

iii. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde Merkez Bankası nam ve hesabına senet ihraç 

etmek, 

iv. Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen kredi limitleri, reeskont ve avans faiz oranları ile 

kredi faiz oranlarını duyurmak, 

v. Merkez Bankasına yapılan kredi başvurularını almak, değerlendirmek, kredilerin 

kullandırılması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek, 

vi. Merkez Bankasının Türk Lirası ve döviz mevduat hesaplarından yapılacak nakden ve 

hesaben ödemeler ile mevduat, havale ve senet tahsili işlemlerinin yapılmasına 

ilişkin esas ve usülleri belirlemek, 

vii. Merkez Bankası tarafından yapılacak her türlü bankacılık işlemlerinde uygulanacak 

komisyon, ücret ve masraflarla ilgili çalışmaları yapmak, görüş vermek, 

viii. Merkez Bankası nezdindeki mevduat vade dilimleri, türleri ve kapsamı ile ilgili 

çalışmalar yapmak, görüş vermek, 

ix. Reeskont kredilerine ilişkin işlemleri yapmak, 

 

B. Bankacılık İşlemleri 

x. Yasal karşılığa tabi yükümlülük ve genel disponibilite ile ilgili düzenlenen cetvellerin 
kontrolünü yapmak ve noksan tesis eden bankalara eksik kısım üzerinden bu hususta 
belirlenen esas ve usullere göre gecikme faizi tahakkuk ettirmek, 

xi. Yasal karşılığa tabi yükümlülük hakkında düzenlenen cetvelleri süresinde 

düzenlemeyen bankalara gecikme faizi tahakkuk ettirmek, 

xii. Tasarruf Mevduatı Sigortası Primlerinin Tahsil Usul ve Esasları Tebliğ’ine istinaden 
düzenlenen cetvellerin kontrolünü yapmak ve noksan tesis eden bankalara, eksik 
kısım üzerinden bu hususta belirlenen esas ve usullere göre gecikme faizi tahakkuk 
ettirmek, 

xiii. Bankalar nezdinde zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, emanet ve alacaklarla 
ilgili işlemleri yürütmek, 

xiv. Kredi kartları işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faizi oranlarını 
belirlemek, 

 

C. Rezerv Yönetimi 

xv. Merkez Bankasının rezervlerini sırasıyla güvenli yatırım, likidite ve getiri unsurlarını 
göz önünde bulundurarak yönetmek, 

xvi. Döviz, para, altın ve menkul kıymetler piyasalarını takip etmek, yurt içi ve uluslararası 
döviz, para, altın, menkul kıymetler ve bunlara bağlı türev piyasalarda yapacağı işleri 
yürütmek ve dönemsel raporlar hazırlamak, 

xvii. Yurt dışı bankalarla yapılacak muhabirlik anlaşmalarını düzenlemek ve ilişkileri 

yürütmek, 

xviii. Merkez Bankası tarafından yapılacak bankacılık işlemlerinde uygulanacak faizlerle 

ilgili çalışmalar yapmak, görüş vermek, 

xix. Yasal karşılıklar ile ilgili işlemleri yürütmek, 
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xx. Yönetim Kurulu tarafından karar alınan Merkez Bankası tarafından uygulanacak faiz 

oranlarının Merkez Bankası resmi internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak, 

xxi. Merkez Bankasının faaliyetleri ile para ve kredi politikaları hakkında diğer birimlerin 
de görüşünü alarak rapor hazırlamak, 

xxii. Rezerv yönetimi kapsamında muhabir bankalar nezdindeki Banka hesaplarını takip 
etmek amacıyla günlük vaziyeti hazırlamak ve muhabirler arası devirleri planlamak, 

xxiii. Uluslararası piyasaları izlemek ve gelişmeleri değerlendirmek, 
xxiv. Para ve menkul kıymet piyasalarını izlemek ve gelişmeleri değerlendirmek, 

xxv. Gösterge niteliğindeki döviz ve efektif kurlarını belirlemek ve ilan etmek, 

 

D. Kamu Haznedarlığı ve Borç Yönetimi 
xxvi. Hazine işleri ile ilgili Bakanlık adına Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ihraç, bu 

kıymetlerin geri alımı ve değişimi işlemlerini yürütmek, 
xxvii. Hazine ile ilgili Bakanlığa, iç borçlanma ile ilgili konularda danışmanlık yapmak, 

xxviii. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
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IV. Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü 

A. Ekonomik Analiz ve Ödemeler Dengesi 

i. Yurt içi ve yurt dışı ekonomik gelişmeleri izlemek ve dönemsel raporlar hazırlamak, 

ii. Ekonomik ve mali konularda araştırma ve değerlendirmeler yapmak, bunları Başkanlığın 
ve Başkanlık tarafından uygun görülecek birimler ile diğer kişi ve kuruluşların kullanımına 
sunmak, 

iii. Temel makroekonomik değişkenlere ilişkin verileri analiz etmek,  
iv. Temel makroekonomik değişkenlere ilişkin eş anlı ve öncü göstergeler geliştirmek, bu 

göstergeleri izlemek ve değerlendirmek, 
v. Bankalar, şirketler ve hanehalkı kesimi davranışlarının konjonktürel yansımaları ve parasal 

aktarıma etkilerini analiz etmek ve araştırmak, bu konularda anketler yaptırmak, 
vi. İşletmelere ve tüketicilere kullandırılan banka kredilerine yönelik arzın ve talebin geçen 

üç ayda gerçekleşen eğilimini ve gelecek üç ay için beklenen yönünü, arz ve talepteki 
eğilimleri etkileyen faktörleri izlemek amacıyla anket yapmak ve anket sonuçlarını 
kamuoyuna duyurmak, 

vii. Ödemeler dengesi istatistiklerini, uluslararası kavram ve standart kayıt sistemine uygun 
olarak oluşturmak, bu amaçla gerektiğinde anket yapmak/yaptırmak, 

viii. Ödemeler dengesi ve uluslararası yatırım pozisyonu tablolarına bağlı diğer detaylı tabloları 
oluşturmak ve yayımlamak,  
 

B. İstatistik 

ix. Bankacılık sektörü ile ilgili tablo ve raporlar hazırlamak, sektörel değerlendirmeler 

yapmak, Merkez Bankasının resmi internet sitesinde yayınlamak, 

x. Ekonomik ve mali göstergelere yönelik merkezi veri tabanı oluşturmak, veri tabanını 
güncellemek ve belirlenen niteliklere uygun olarak birim içinde kullanıma sunmak, 

xi. Ekonomik ve mali göstergelerle ilgili verilerin derlenmesi ve hazırlanması ile ilgili araştırma 
ve planlama çalışmaları yapıp, istatistikler üreterek, Başkanlığın, ilgili diğer birimlerin veya 
Başkanlık tarafından uygun görülecek diğer kişi ve kuruluşların kullanımına önceden 
belirlenen bir takvim çerçevesinde sunmak, 

xii. Merkez Bankası bilançosu ile ilgili tabloları hazırlamak ve değerlendirmeler yapmak, 
xiii. Yönetim Kuruluna finansal sektör gelişmelerine ilişkin bilgi sunmak, Başkanlık tarafından 

istenen çalışma ve araştırmaları yürütmek, 
 

C. Araştırma ve Yayınlar 

xiv. Merkez Bankası bültenini ve faaliyet raporunu hazırlamak, 

xv. Başkanlık tarafından talep edilecek raporları hazırlamak, 
xvi. Yapılan araştırmaları, analizleri ve değerlendirmeleri Başkanlığa, ilgili birimlere veya 

Başkanlık tarafından uygun görülecek kişi ve kuruluşlara sunmak, 
xvii. Merkez Bankasının mevzuat gereği hazırlamak zorunda olduğu raporları hazırlamak, 

xviii. Merkez Bankacılığı ve kamu politikaları alanında yenilikçi fikirleri araştırmak, incelemek ve 
bu alanda literatüre katkı yapmak, 

xix. Birimin görevleri çerçevesinde gerektiği durumlarda üniversiteler, enstitüler ve diğer 
ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek, 

xx. Birime verilen görevlerle ilgili toplantı, konferans, çalıştay, panel, seminer ve benzeri 
programları organize etmek ve yürütmek, diğer ülke merkez bankaları ile ulusal ve 
uluslararası kuruluşların birimin görevleri ile ilgili konulardaki program ve toplantılarına 
Merkez Bankası adına katılmak ve bu amaçla gerektiğinde Merkez Bankasındaki ilgili diğer 
birimlerle eş güdüm içinde çalışmak, 

xxi. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 
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V. Bilişim Teknolojileri ve Ödeme Sistemleri Müdürlüğü 

 

A. Bilişim Sistemleri Altyapı ve Geliştirme 

i. Bilişim ile ilgili stratejiler oluşturmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip 
etmek, orta ve uzun vadeli planlar geliştirmek, bu planlar çerçevesinde proje çalışmalarını 
yürütmek, sonuçlandırmak ve izlemek, 

ii. Bilişim sistemleri platformu ve gereksinimleri için uygun donanım, yazılım ve diğer 
unsurların seçimini yapmak, sistemlerin verimliliğinin artırılması yönünde araştırmalar 
yapmak ve uygulamaya sunmak, 

iii. Merkez Bankasında gereksinim duyulan ve planlanan bilişim sistemlerini geliştirmek, 
Merkez Bankası hizmetlerine ilişkin yazılım projelerini planlamak ve gerçekleştirmek, 
Merkez Bankası içi ve dışı kullanıcılara kullanma kılavuzlarını hazırlamak ve sunmak, 
kullanıcılara eğitim ve destek vermek, 

iv. Bilişim sistemlerinin hazırlanması, kullanılması ve taleplerin karşılanmasına yönelik 
standartları belirlemek, duyurmak ve uygulanmasını sağlamak, 

v. Yedek işletim merkezleri kurmak suretiyle sistemler üzerinden sunulan hizmetlerin 
sürekliliğini sağlamak, 

vi. Bilişim teknolojileri hizmetlerinin bir felaket ve/veya olağanüstü durumda kesintisiz 
çalışabilir olmasını sağlamak üzere, felaketten kurtulma planlamasının yapılmasını 
sağlamak ve felaket merkezini oluşturmak, 

vii. Bilgi güvenliği politikalarını oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak, 
viii. Bilişim güvenliği konusunda çalışmalar yapmak, bilişim sistemleri üzerinde güvenlik 

katmanları oluşturmak ve güvenlik politikaları geliştirmek suretiyle Merkez Bankasının 
bilişim sistemlerinin ve bu sistemler üzerinde yer alan bilgilerin güvenliğini sağlamak, 

ix. Bilişim sistemlerindeki olası güvenlik açıklarını önceden tespit etmek amacıyla periyodik 
olarak sızma testleri yapmak / yaptırmak ve sonuçlara göre gerekli tedbirleri almak, 

x. Bilişim sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için kalite ve iyileştirme çalışmaları 
yapmak, sistemlerin ve üzerindeki uygulamaların aksama olmadan çalışması için gerekli 
önlemleri almak, iş planları çerçevesinde öncelikleri belirleyerek bakım ve onarım 
çalışmalarını yapmak / yaptırmak, 

xi. Sistemlerin güvenilir ve etkin işlemesini sağlamak üzere sistemleri takip etmek, gerektiği 
durumlarda bu sistemlerin değişmesini sağlamak, tüm bu hususlar kapsamında sistemleri 
hizmete hazır tutmak, 

xii. Bilişim sistemlerinin işletimi, çeşitli geliştirimler ve yeni yatırımlar konusunda bütçeleme 
yapmak, mevcut bilişim sistemlerinin işletimine yönelik fatura takibi ve ödeme 
işlemlerinin aksamadan yapılmasını sağlamak, 

xiii. Elektronik-Devlet yaklaşımı çerçevesinde gerekli durumlarda ilgili diğer kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği halinde teknoloji destekli ve vatandaş odaklı bilişim sistemlerinin 
kurulmasını sağlamak, mevcut sistemlerin sürdürülmesine katkıda bulunmak, 

xiv. Mali sektörde faaliyet gösteren ve mevzuatla düzenlenmesi Merkez Bankası yetkisinde 
olan kuruluşların bilgi sistemlerine ilişkin standartlarını belirlemek ve elektronik ortamda 
ilgili kuruluşlara erişebilirliği sağlayacak altyapı çalışmalarını yapmak, 

xv. Merkez Bankasının resmi internet sitesi ile ilgili altyapı çalışmaları yapmak, 
xvi. Merkez Bankasının iletişim sistemlerinin kesintisiz işlemesini sağlamak, 
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B. Ödeme Sistemleri Operasyon ve Geliştirme 

xvii. Merkez Bankası ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerini kurmak, etkin ve verimli 
bir şekilde işletmek ve bu sistemlerin belirlenen politikalar çerçevesinde geliştirilmesini 
sağlamak, gerektiğinde yeni düzenlemeler yapmak, 

xviii. Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin faaliyet izinleri ve gerek 
görülmesi halinde alınacak tedbirler ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyet 
izni konularında çalışma yapmak, 

xix. Ödeme araçlarının geliştirilmesi ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla uyulması 
gereken usul ve esasları belirlemek, 

xx. Çeke ilişkin mevzuat ile Bankaya verilen görevler kapsamında çeklerin baskı şekline dair 

esaslar ile karşılıksız çıkan çeklerde muhatap bankanın sorumlu olduğu miktarın 

belirlenmesi için öneride bulunmak, 

xxi. Çeke ilişkin mevzuat değişikliği çalışmalarında Bankayı temsil etmek ve Banka içi 

eşgüdümü sağlamak, 

xxii. Bankalararası takas odası işlemlerinin faaliyet raporunu hazırlamak, çek takas işlemlerinin 
sonuçlarını takip etmek, çek kullanımından men edilen kişilerin listesini hazırlamak, 
raporlamak ve yasal mevzuat uyarınca yayınlamak, 

xxiii. Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin gözetimine ilişkin hedef, politika, 
kapsam, araç ve yöntemlerini belirlemek, gözetim faaliyetlerini yürütmek, 

xxiv. Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri ile ödeme araç ve yöntemlerine ilişkin 
verileri takip ederek değerlendirmek ve raporlamak, 

xxv. Merkez Bankası tarafından kurulan ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri 
kapsamında bağlantılı sistemlere ilişkin olarak Merkez Bankasına verilen görevler 
çerçevesinde Merkez Bankası içindeki birimlerle ve Merkez Bankası dışındaki kurumlarla 
eşgüdümü sağlamak,  

xxvi. Ulusal Banka Hesap Numarası kullanımına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve uygulamayı 
takip etmek, 

xxvii. Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi ve bağlantılı sistemlere ilişkin olarak Merkez 
Bankası içi ve dışındaki kurumlarla eşgüdümü sağlamak, idari işleri yürütmek, 

xxviii. Bankalardan gelecek imza sirkülerlerini toplamak ve güncellemek, 
xxix. Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri alanındaki mevzuatın Avrupa Birliği 

müktesebatına uyumu çalışmalarını yürütmek, 
xxx. Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri kapsamında katılımcı kurumlar tarafından 

kullanılan sertifikaları güncellemek, 
 

C. Risk Merkezi 

xxxi. Risk Merkezi kanalıyla bankalar ve kredi vermek amacıyla kurulmuş diğer kuruluşların 

müşterilerinin risk bilgilerini merkezileştirerek rapor hazırlamak ve bu kurumlara geri 

bildirimi sağlamak üzere yapılan işlemleri yürütmek, 

xxxii. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 
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VI. Finansal Raporlama ve Muhasebe Müdürlüğü 

 

A. Genel Muhasebe 

i. Merkez Bankasının muhasebe sisteminin düzenli bir şekilde işlemesi ve geliştirilmesi için 

gereken tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak, 

ii. Merkez Bankasının hesap planını hazırlamak, günün koşullarına uyarlamak ve uygulamak, 

iii. İdare Merkezi ve Merkez Şube işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları ile kanunen tutulması 

zorunlu defterleri tutmak ve muhafaza etmek, 

iv. Personelin maaş, ücret ve özlük haklarına ilişkin ödeme ve tahsilat işlemlerini yapmak,  

v. Merkez Bankasının temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması işlemlerini yürütmek, 
 

B. Bütçe ve Finansal Raporlama 

vi. Merkez Bankasının bilançosunu, gelir tablosunu, envanter cetvellerini ve diğer 

vaziyetlerini hazırlamak ve yayınlamak, 

vii. Muhasebe ve finansal raporlama konularında UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama 

Sistemi) vb. uluslararası uygulamaları takip ederek bu yönde çalışmalar yapmak, 

viii. Merkez Bankasının mali yıl bütçesini hazırlamak, uygulamak, takip etmek ve faaliyet 
raporunu düzenlemek,  

ix. Günlük / haftalık bilanço, parasal tablolar ve Başkanlık tarafından talep edilen diğer 
raporları ve vaziyetleri hazırlamak, 

x. Haftalık ve yıllık bilançoları yayımlamak, 
xi. Ülkemizdeki ve uluslararası alandaki muhasebe ve finansal raporlama konularına ilişkin 

gelişmeleri izleyerek, Merkez Bankası uygulamalarının bu çerçevede güncelleştirilmesi için 
gerekli çalışmaları yapmak, 

xii. İhtiyaç duyulması halinde Merkez Bankasının bağımsız denetim kuruluşlarınca 
denetlenebilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek, 

xiii. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 
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VII. Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü 

 

A. Yönetim Kurulu Büro Hizmetleri 

i. Yönetim Kurulu kararı alınması gereken konulara ilişkin birimler tarafından 
hazırlanan müzekkere ve eklerini incelemek, varsa eksikliklerini ilgili birimlerle 
işbirliği içinde tamamlamak, 

ii. Başkan Yardımcıları tarafından uygun görülen müzekkere ve eklerini, gündemin 
belirlenmesi amacıyla Başkanın bilgisine sunmak, 

iii. Başkan tarafından gündeme alınması uygun görülen konuları içeren Yönetim Kurulu 
toplantı gündemini hazırlamak, gündemdeki konulara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri 
toplantıdan önce Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak, 

iv. Yönetim Kurulu tarafından toplantılarda görüşülecek konularda görüş bildirmeleri 
istenen personelin toplantıda hazır bulunmalarını sağlamak, 

v. Raportörlük hizmeti sunmak, gerektiğinde kararları kaleme almak, toplantılarda 
alınan kararları toplantıya katılan üyelere imzalatmak ve ilgili birimlere göndermek, 

vi. Resmî Gazetede yayımlanması gereken kararlar ile diğer düzenlemelerin 
Başbakanlığa gönderilmesi işlemlerini yürütmek ve sonuçlarını takip etmek, 

vii. Yönetim Kurulu Üyelerinin, hizmet birimleri ile ilişkilerini sağlamak, 
viii. Yönetim Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

 
B. Basın, Halkla İlişkiler ve İletişim 

ix. Merkez Bankasının uluslararası kuruluşlar ile kurumsal ilişkilerini düzenlemek, 

x. Merkez Bankası politikalarının ve uygulamalarının kamuoyuna duyurulmasını, 

tanıtılmasını ve kamuoyunda doğru algılanmasını sağlamak, 

xi. Merkez Bankasının, medya ve kamuoyu ile ilişkilerini yürütmek, 
xii. Merkez Bankası ve ülke ile ilgili haberleri ve raporları izlemek ve analiz etmek, 

xiii. Merkez Bankasına gelen bilgi taleplerinin cevaplanmasını sağlamak, 
xiv. Merkez Bankasının resmi internet ve intranet sitelerini yönetmek, 
xv. Merkez Bankasının görev, yetki ve sorumluluk alanına giren tüm mevzuatın ve 

mevzuat gereği duyurusu yapılması gereken işlemlerin, ilgili birimlerle işbirliği içinde 
Merkez Bankası resmi internet sitesinde yayınlanmasını ve güncellemelerinin 
yapılmasını sağlamak, 

xvi. Merkez Bankasının yerli ve yabancı yatırımcılar ve analistler ile ilişkilerini yürütmek, 
xvii. Merkez Bankasının kurumsal kimliğine ilişkin çalışmalar yürütmek, 

xviii. Başkanlık makamının ziyaret, davet ve protokol işlerini yürütmek, 
xix. Başkanın sunum, konuşma ve görüş bildiren yazılarına ilişkin hazırlıkları yürütmek, 
xx. Vatandaş ve tüketicilerden gelen şikayetleri değerlendirmek, konu ile ilgili birimlerle 

eş güdümü sağlamak ve mevzuat çerçevesinde cevap vermek, 
 

C. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 

xxi. Merkez Bankası tarafından düzenlenmesi öngörülen konferans, seminer, çalıştay ve 
benzeri toplantıları organize etmek veya benzer etkinlikleri düzenleyecek diğer 
birimlere organizasyon desteği sağlamak, 

xxii. Merkez Bankası aidiyetinin güçlendirilmesi için çalışanlar arasında iş birliği ve 
dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı çalışmalar yapmak,  

xxiii. Merkez Bankasının kültür, sanat, çevre ve sosyal etkinliklerini planlamak, organize 
etmek ve personelin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak, 

xxiv. Yurt içi ve yurt dışı bankacılık ve finans kurumlarıyla ve yurt dışı muadil otoritelerle 
eğitim işbirliğini sağlamak, 
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D. Stratejik Planlama 
xiv. Merkez Bankasının misyonundan ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair bir 

vizyon oluşturulmasını, bu vizyona uygun stratejik amaçların ve hedeflerin 
saptanmasını, ölçülebilir göstergeler geliştirilerek başarının izlenmesini ve 
değerlendirilmesi yönünde stratejik planı hazırlamak, 

xv. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  
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VIII. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

 

A. İnsan Kaynakları  

i. Personelin özlük işlerini yürütmek, ücret ve diğer mali haklarına ilişkin düzenlemeler 

yapmak, performans değerlendirme yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak, emeklilik ile 

ilgili işlemleri yürütmek, 

ii. Merkez Bankasının insan kaynakları plan ve politikalarıyla ilgili çalışmalar yapmak, 
iii. Merkez Bankası Başkan, Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ve personelin atama, 

özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, 
iv. Personelin performansını değerlendirme ölçütleri ile meslek ilkelerinin tespitine yönelik 

çalışmaları diğer birimlerle işbirliği içinde oluşturmak, 
v. Çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatı izlemek, 

vi. Bankanın insan kaynaklarına ilişkin düzenlemelerini hazırlamak,  
vii. Personelin kariyer planlamasının yapılmasını sağlamak, 

viii. Personele verilen sosyal olanakların değişen koşullara uygun hale getirilebilmesi 
için öneriler geliştirmek, 

ix. Birimlerin personel kadrolarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yürütmek, 
x. Merkez Bankası imza yetkililerinin tescil ve ilanını sağlamak, imza sirkülerini hazırlamak, 

xi. Personelin yer ve görev değişikliğine ilişkin atama işlemleri ile yükseltilerek atanmalarına 
ilişkin işlemleri yapmak, 

xii. Merkez Bankası personeli iletişim rehberini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek, 
 
 

B. Satın Alma ve Destek Hizmetleri 

xiii. Merkez Bankasının mal ve hizmet alım satımı ile ihale, haberleşme, arşiv, güvenlik, iç 

hizmet işlerini yürütmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, 

xiv. Merkez Bankasının kurumsal yapısını güçlendirmek ve kurumsal hafızayı oluşturmak 

amacıyla sayısallaştırma çalışmaları yapmak, 

xv. Merkez Bankasının ihtiyacı için taşınmaz satın alınması, satılması, kiralanması, inşaat, 
restorasyon, tadilat, tesisat, bakım, onarım ve lojman bakımı ve benzeri işlerini yürütmek,  

xvi. Merkez Bankasının sigorta işleri, genel evrak, arşiv ve benzeri hizmetlerini yürütmek,  
xvii. Merkez Bankasının gayrimenkul ve demirbaşlarının kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak,  

xviii. Merkez Bankasının ihtiyacı için gerekli demirbaş eşya, kırtasiye, matbua ve her türlü 
malzemeyi temin etmek, depolamak ve dağıtım işlerini yürütmek, 

xix. Merkez Bankasının ihtiyaçlarını; faaliyetlerin etkinliğini, verimliliğini, kapasitesini, kalite ve 
performansını olumlu etkileyecek şekilde ilgili mevzuat kapsamında ve zamanında 
karşılamak, 

xx. Merkez Bankasına ait taşınır ve taşınmazların takip ve kontrolü, devri, imhası, satışı, hibe 
ve benzeri işlemlerini yürütmek, 

xxi. Temizlik, aydınlatma, iklimlendirme, yemek, ulaşım, güvenlik ve diğer destek hizmetlerini 
yapmak veya yaptırmak, 

xxii. Bilişim ile ilgili birim ile eşgüdüm içinde bilgi teknolojisi araçlarını temin etmek, 
xxiii. Merkez Bankasının görevleri kapsamında muhafaza edilmesi için kendisine verilen 

değerleri saklamak, 
xxiv. Merkez Bankasının sivil savunma hizmetlerini yürütmek, 
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C. Eğitim ve Organizasyon 

xxv. Merkez Bankası personelinin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve genel eğitim politikasının 
oluşturulmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve öneriler geliştirmek, 

xxvi. Merkez Bankasının yıllık eğitim planını hazırlamak ve söz konusu planın uygulanmasını 
gerçekleştirmek, 

xxvii. Personelin, Merkez Bankası amaçları doğrultusunda çalışmasını ve Merkez Bankasının 
hizmet kalitesinin yükseltilmesini sağlayacak kurum içi eğitim de dahil olmak üzere, yurt 
içi ve yurt dışı çalışma ve eğitim olanaklarını araştırmak ve bu amaca yönelik olarak eğitim 
programları hazırlamak, bu konuda Merkez Bankasının birimlerini ve personelini 
bilgilendirmek, 

xxviii. Bankanın teşkilat şemasını hazırlamak, birimlerin yetki görev ve sorumluluklarını 
düzenlemek, iş süreçlerini yazılı hale getirmek, birimlerin yerleşim planlarını hazırlamak, 
iş verimliliğinin artırılması için çalışmalar yapmak, 

xxix. Merkez Bankasının faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla bankacılık ve finans 
sektörüne yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, 

xxx. Kurumda göreve başlayan personelin temel ve hazırlayıcı eğitim programlarını hazırlamak 
ve uygulamak, 

xxxi. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 
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IX. Merkez Şube ve Operasyon Müdürlüğü 

 

A. Kambiyo İşlemleri 

i. Merkez Bankası Yasası, tüzük, tebliğ, yönetmelik, genelge ile Başkanlık ve birimler 

tarafından verilecek talimatlar uyarınca kredi, kambiyo, cari hesap ve takas işlemlerini 

yürütmek, 

 

B. Nakit Yönetimi 

ii. Vezne işlemlerini yapmak, 
iii. Banknot, madeni para ile sikke veya külçe halinde altınların muhafaza ve nakil işlemlerini 

yürütmek,  
iv. Dolaşımdan kaldırılan banknotlar ile eskimiş, yıpranmış ve fiziki parça kaybına uğramış 

banknotların dolaşımdan çekilmesi ile sayım ve ayırım işlemlerini yürütmek, 
 

C. Bankacılık İşlemleri 

v. Merkez Bankasın tarafından yapılacak her türlü bankacılık işlemlerinde uygulanacak 

komisyon ücret ve masrafları tahsil etmek, 

vi. Merkez Bankasının Türk Lirası ve döviz mevduat hesaplarından yapılacak nakden ve 

hesaben ödemeler ile mevduat, havale ve senet tahsili işlemlerini yapmak, 

vii. Reeskont kredilerine ilişkin verilen talimatları yerine getirmek, 

viii. Hazine hesaplarıyla ilgili işlemleri yürütmek, düzenlemek ve takip etmek, 

ix. Hazinenin talimatları doğrultusunda işlemleri yürütmek, 

x. Ödeme sistemleri ile ilgili operasyon işlemlerini yürütmek, 

 
Görevlerin Birimler İle İlişkilendirilmesi 
 
7. Bu tebliğde açıklık bulunmayan hallerde, mevzuatla Merkez Bankası’na verilen görevlerin birimler 

ile ilişkilendirilmesinde Başkanlık yetkilidir. 

Yürürlükten Kaldırma 

8. Bu Tebliğ yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 41/2001 Sayılı Merkez Bankası Yasanın 51(1)A maddesi 

altında çıkarılan ve RG 157-25/08/2008, RG 136-24/07/2012, RG 139 – 16/09/2015 sayı ve tarihli 

Resmi Gazetelerde Değişiklik Tebliğleriyle değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle yayımlanan “Merkez 

Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği” altında yapılan ve yapılacak olan işlemlere halel 

gelmeksizin yürürlükten kaldırılır. 

Yürürlüğe Giriş 
 
9. Bu tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 


