
DİJİTAL BANKACILIK VE SERVİS BANKACILIĞI 
DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“Kurum”) 
hazırladığı Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli 
Bankacılığı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 29 Aralık 
2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak 1 Ocak 2022 
tarihinde yürürlüğe girdi.

Dijital Bankalar 

Dijital bankalar, bankacılık hizmetlerini fiziksel şubeler yerine 
elektronik bankacılık hizmetleri1  dağıtım kanalları aracılığıyla 
sunan kredi kuruluşları olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle 
şubesiz bankalar olarak adlandırılan dijital bankalar, geleneksel 
bankaların verecekleri hizmetleri sunabilecek olup, faaliyetleri 
çeşitli sınırlamalara tabi olacaktır. 

Kuruluş Şartları ve Asgari Ödenmiş Sermaye

Dijital bankalar, kuruluş ve faaliyet izni bakımından Bankaların 
İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik 
tahtında geleneksel bankaların tabi olduğu şartlara tabidir. Bu 
konuda başvuru sahibinin hâkim ortaklarının teknoloji, 
elektronik ticaret ya da telekomünikasyon hizmetleri sunan 
tüzel kişiler olması durumunda, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’nun (“Kurum” veya “BDDK”) söz konusu 
hâkim ortakların Türkiye’de yerleşik olmasını arayabileceğine 
ilişkin Yönetmelik hükmü dikkat çekmektedir. 

Yönetmelik taslağında bir hayli tartışılan düzenlemeye paralel 
şekilde faaliyet izni için gerekli asgari ödenmiş sermaye tutarı 
bir milyar Türk Lirası olarak kabul edilmiştir. 

Faaliyet Kısıtlamaları 

Dijital bankalar başlıca aşağıda sayılan sınırlamalara tabi 
olarak hizmet sunabileceklerdir:

• Kredi müşterileri yalnızca finansal tüketiciler ve KOBİ’lerden 
oluşabilir. 

• Dijital bankaların hizmet vermek amacıyla şube açması 
yasaklanmış olup, ancak müşteri şikayetlerini ele almak gibi 
benzer diğer bir takım amaçlarla fiziksel bürolar açmaları 
mümkündür. 

• Bir müşteriye kullandırılabilecek teminatsız nakdi tüketici 
kredilerinin toplamı, müşterinin kredi kartları ile gerçekleştirilen 
harcamalar ve nakit çekimleri ile kredili mevduat hesapları hariç 
olmak üzere, ilgili müşterinin beyan edilen ve dijital bankalarca 
teyit edilen aylık ortalama net gelirinin dört katını ve müşterinin 
aylık ortalama net gelirinin tespit edilememesi halinde 10.000 
Türk Lirasını aşamaz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken 
husus, gelirle bağlantılı söz konusu tutar kontrollerinin, dijital 
bankanın yalnızca kendi müşterilerine yönelik kullandırdığı 
krediler için gerçekleştirilecek olmasıdır.

DIGITAL BANKING AND SERVICE BANKING 
REGULATIONS HAVE ENTERED INTO FORCE

The Regulation on the Operation Principles of Digital Banks 
and Service Model Banking (“Regulation”) prepared by the 
Banking Regulation and Supervision Agency (“Agency”) has 
been published in the Official Gazette dated 29 December 
2021 and entered into force on 1 January 2022.

Digital Banks

Digital banks are defined as credit institutions that provide 
banking services2 mainly through distribution channels for 
electronic banking services  rather than physical branches. 
Therefore, digital banks, which are also called branchless 
banks, will be able to offer the services provided by traditional 
banks, subject to certain limits on their activities. 

Conditions of Incorporation and Minimum Paid-In Capital

With respect to their incorporation and operating licenses, 
digital banks are subject to the same requirements as 
traditional banks under the Regulation on Transactions of 
Banks Subject to Approval and Indirect Shareholding. In this 
regard, a noteworthy provision of the Regulation is that if the 
applicant's controlling shareholders are legal entities providing 
technology, electronic commerce or telecommunication 
services, the Banking Regulation and Supervision Agency 
(“Board” or “BRSA”) may require these controlling 
shareholders to be residents of Turkey.

In parallel with a highly debated provision in the draft of the 
Regulation, the minimum paid-in capital required to obtain an 
operating license has been accepted as one billion Turkish 
Liras.

Operation Limitations

Digital banks will primarily be able to provide services subject to 
the following limitations:

• Credit customers can only consist of financial consumers 
and small and medium-sized enterprises (SMEs).

• Digital banks are prohibited from opening physical branches 
to provide services, but may open physical offices for handling 
customer complaints and for a number of other similar 
purposes.

• Digital banks will be permitted to extend unsecured cash 
consumer credit lines to their customers in an amount not 
exceeding four times the average monthly net income of the 
customer (excluding credit card expenditures, cash 
withdrawals, and overdraft accounts), as declared by the 
relevant customer and verified by the digital bank. In cases 
where the monthly average net income of the customer cannot 
be determined, the credit amount may not exceed TRY 10,000. 
With respect to the foregoing, it should be noted that the 
income-related amount verifications will be carried out only in 
terms of the loans extended by the digital bank to its own 
customers.



• Asgari ödenmiş sermaye tutarını 2,5 milyar Türk Lirasına 
çıkarması halinde, dijital bankanın yapacağı başvuru üzerine 
Kurum, faaliyet kısıtlamalarının tamamen ya da uygun göreceği 
bir geçiş planı çerçevesinde kademeli olarak kaldırılmasına 
karar verebilir.

Servis Bankacılığı 

Servis modeli bankacılığı, arayüz sağlayıcıların sundukları 
arayüzler kanalıyla servis bankaları üzerinden müşterilere 
bankacılık hizmetleri sunulmasını ifade etmektedir. 
Yönetmelik’in servis bankacılığı modeline ilişkin önemli 
hükümleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

• Servis bankası, yalnızca yurt içinde yerleşik arayüz 
sağlayıcılara ve yalnızca kendi faaliyet izinleri çerçevesinde 
servis modeli bankacılığı hizmeti verebilir. 

• Servis bankasının arayüz sağlayıcının müşterisine 
bankacılık hizmetleri sunabilmesi için söz konusu müşteri ile 
servis bankası arasında 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 76. 
maddesi uyarınca sözleşme ilişkisinin kurulması gereklidir. İlgili 
düzenlemelere uyulması kaydıyla sözleşmenin elektronik 
ortamda kurulması mümkündür. 

• Bankaların arayüz sağlayıcısı olmaları yasaklanmıştır. 

• Servis bankası, hizmet verdiği tüm arayüz sağlayıcıların 
listesini ve hangi bankacılık hizmetlerini kullandırdığını 
gösterecek şekilde, verdiği hizmetlerin kapsamı hakkında 
internet sitesi üzerinden bilgi vermekle yükümlüdür.

• Arayüz sağlayıcılar, servis bankası ile müşteri arasında 
sözleşme ilişkisinin kurulmasına aracılık etmesi bakımından 
Destek Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında servis bankasına 
hizmet sunan bir destek hizmeti kuruluşu olarak 
nitelendirilmişlerdir. Arayüz sağlayıcı olarak bir servis 
bankasına destek hizmeti verilebilmesi, Kurum Teşkilat 
Yönetmeliğine3 göre Kurum’un gözetim ve denetimine tabi 
kuruluşların bilgi sistemlerinin yerinde denetimi ile görevli 
hizmet birimi tarafından tekemmül ettirilecek şekilde, Kurum’un 
iznine tabidir.

• Servis bankasının, arayüz sağlayıcının hizmet kanalları 
aracılığıyla kredi kartı talebi toplamak suretiyle arayüz 
sağlayıcıdan destek hizmeti alması mümkündür. 

• Servis bankasının arayüz sağlayıcı ile yapacağı sır 
niteliğindeki bilgi paylaşımları, Sır Niteliğindeki Bilgilerin 
Paylaşılması Hakkında Yönetmelik’in5  5 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen istisna kapsamında olup, 
gizlilik sözleşmesi imzalanması ve sadece belirtilen amaçlarla 
sınırlı kalması koşuluyla sır saklama yükümlülüğüne aykırılık 
teşkil etmemektedir. 

• Arayüz sağlayıcının internet sitesinin ana sayfasında 
görünecek şekilde hizmet alınan servis 
bankasının/bankalarının logosu ve ismine yer verilmesi 
gerekmektedir. 

• Servis bankasının, aynı zamanda arayüz sağlayıcının da 
müşterisi olan müşterilerinden alabileceği ve elde edebileceği 
her türlü ücret, masraf, komisyon ve menfaatler Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu yöndeki düzenlemeleri ve 
Türk tüketici mevzuatı hükümlerine tabidir. 

• In the event that a digital bank increases its minimum paid-in 
capital amount to 2.5 billion Turkish Liras, upon the application 
of the digital bank, the Board may decide to remove the 
operation limitations completely or gradually within the 
framework of a transition plan that the Board deems 
appropriate.

Service Banking 

The banking as a service (BaaS) model refers to the provision 
of banking services to customers through service banks via 
APIs that interface providers offer. The significant provisions of 
the Regulation regarding the BaaS model can be summarized 
as follows:

• Service banks may only offer BaaS services to interface 
developers established in Turkey and only within the scope of 
their own operating licenses.

• In order for a service bank to offer its services to the 
customer of an interface developer, the service bank and the 
customer must form a contractual relationship in accordance 
with Article 76 of the Banking Law No. 5411. This contract may 
be formed electronically, provided that it is in compliance with 
the relevant regulations.

• Banks are prohibited from being interface providers.

• Service banks are obliged to disclose information regarding 
the scope of the services they provide on their website by listing 
all interface providers to whom they provide services and the 
banking services that they enable.

• Interface providers are defined as support service 
organizations that provide services to service banks within the 
scope of the Regulation on the Procurement of Support 
Services by Banks due to their function of intermediating the 
formation of a contractual relationship between the service 
bank and the customer. According to the BRSA Organization 
Regulation4 , the provision of support services to a service bank 
as an interface provider is subject to the permission of the 
board of the BRSA, by being perfected by the service unit 
responsible for the on-site inspection of the information 
systems of the institutions subject to the supervision and 
control of the BRSA.

• Service banks may receive support services from the 
interface provider in the form of collecting credit card requests 
through the service channels of the interface provider.

• The disclosure of confidential information by the service 
bank to the interface provider is within the scope of the 
exemption set out in subparagraph (ç) of the second paragraph 
of Article 5 of the Regulation on the Disclosure of Confidential 
Client Information6 , and does not constitute a violation of the 
confidentiality obligation, provided that a confidentiality 
agreement is signed and the disclosure is limited only to the 
stated purposes.

• The logo and name of the service bank(s) from which 
services are received must be made visible on the home page 
of the interface provider's website.

• Any and all fees, expenses, commissions and benefits that 
the service bank may collect and acquire from its customers 
who are also customers of the interface provider are subject to 
the regulations of the Central Bank of the Republic of Turkey 
and Turkish consumer laws.
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Mevcut Bankaların Durumu

Mevcut bankaların (i) kısmen ya da tamamen elektronik 
bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları aracılığıyla hizmet 
sunmak istemesi halinde ya da (ii) mevcut faaliyet izinlerinin 
kapsamıyla sınırlı olmak kaydıyla aynı tüzel kişilik altında farklı 
bir marka adı ile kısmen ya da tamamen elektronik bankacılık 
hizmetleri dağıtım kanalları aracılığıyla hizmet sunmak 
istemesi halinde, Yönetmelik çerçevesinde ayrı bir başvuru 
yapmaları gerekmez ve söz konusu bankalar için Yönetmelik’in 
dijital bankalara ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Status of Existing Banks

In the event that existing banks (i) wish to provide services 
partially or fully through electronic banking services distribution 
channels, or (ii) wish to provide services limited to the scope of 
their current operating licenses, partially or fully through 
electronic banking services distribution channels, under the 
same legal entity but a different brand name, they are not 
required to file a separate application within the framework of 
the Regulation and the provisions of the Regulation pertaining 
to digital banks will not be applicable to these banks.

1 “Elektronik bankacılık hizmetleri”, 2020 yılında yayınlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelik’te “İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı, açık bankacılık servisleri ile ATM ve kiosk cihazları gibi 
müşterilerin, uzaktan bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri veya gerçekleştirilmesi için bankaya talimat verebildikleri her türlü 
elektronik dağıtım kanalı” olarak tanımlanmıştır.
2 The Regulation on Information Systems of Banks and Electronic Banking Services, published in 2020, defines “electronic banking 
services” as “all kinds of electronic distribution channels through which customers can perform banking transactions remotely or can 
instruct the bank to do so, such as internet banking, mobile banking, telephone banking and open banking services, as well as ATMs and 
banking kiosks”. 
3  2/1/2014 tarihli ve 2014/5885 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat 
Yönetmeliği.
4  Banking Regulation and Supervision Agency Organization Regulation, which has entered into force with the Council of Ministers Decision 
dated 2/1/2014 and numbered 2014/5885.
5  4 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan Sır Niteliğindeki Bilgilerin 
Paylaşılması Hakkında Yönetmelik.
6  Regulation on the Disclosure of Confidential Client Information, which has been published in the Official Gazette dated 4 June 2021 and 
shall enter into force on 1 July 2022.


