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MADDE 17- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına 
aşağıdaki cümle eklenmiştir.  
“Kurul, bir banka ya da banka grubu için, 4 üncü maddede sayılan faaliyet konuları bazında sınırlama 
veya kısıtlamalar getirmek suretiyle faaliyet izni vermeye yetkilidir.”  
 
MADDE 18- 5411 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan 
“destek hizmetinin niteliğine göre” ibaresi “alınacak hizmetin niteliğine göre bu hizmeti sunacak destek 
hizmeti kuruluşları ile diğer hizmet sağlayıcılarının bu hizmetleri sunarken uymaları gereken usul ve 
esasları belirlemeye, bunları yetkilendirmeye veya” şeklinde değiştirilmiştir.  

 
MADDE 19- 5411 sayılı Kanunun 146 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.  
“t) 4 üncü maddesinin son fıkrasındaki kısıtlamalara uyulmaması ya da 10 uncu maddesinin birinci fıkrası 
uyarınca Kurul tarafından getirilen faaliyet sınırlamaları veya kısıtlamalarına uyulmaması halinde, bir 
milyon Türk lirasından az olmamak ve menfaat sağlanmış olması halinde sağlanan menfaatin iki katından 
az olmamak üzere, söz konusu kısıtlama ve sınırlamalara aykırılık teşkil eden tutarın yüzde yüzüne kadar,” 
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MADDE 48- (1) Bu Kanunun;  
a) 2 nci maddesi yayımını izleyen ayın başında,  
b) 3 üncü maddesi 1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir veya kazançlara uygulanmak üzere 
yayımı tarihinde,  
c) 23 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin yedinci fıkrasında değişiklik yapan 
hüküm 26/5/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı 
tarihinde,  
ç) 29 uncu maddesi 1/10/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,  
d) 32 nci ve 33 üncü maddeleri 1/1/2023 tarihinde,  
e) 37 nci maddesi 1/1/2024 tarihinde,  
f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,  
yürürlüğe girer.  
 
MADDE 49- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.  
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