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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU (BDDK) 

TARAFINDAN HAZIRLANAN 

SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI HAKKINDA 

YÖNETMELİK’E İLİŞKİN BİLGİ NOTU  

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan; banka sırrı ve müşteri 

sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasların 

belirlendiği Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 

4 Haziran 2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı ikincil mevzuat ile belirlenen usul 

ve esaslar doğrultusunda işlenmesine yönelik düzenlemeler içeren Yönetmelik ile ilgili 

açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz. 

 

I. Sır Saklama Yükümlülüğü 

Sıfat ve görevlerinden dolayı bankalara veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, bu sırları 

kanunda açıkça yetkili kılınan mercilerden başkalarına açıklamamakla yükümlüdürler. Bu 

yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da süresiz olarak devam eder.  

 

a) Müşteri Sırrı Niteliğindeki Veriler 

Bankacılık faaliyetleri kapsamında bankalar ve müşteriler arasında  kurulan ilişki sonucu 

ortaya çıkan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler müşteri sırrı niteliğini taşımaktadır. Aynı 

zamanda, gerçek veya tüzel kişi müşterinin, “bankanın müşterisi olduğunu gösteren her türlü 

bilgi” de müşteri sırrı olarak değerlendirilmektedir.  

 

b) Verilerin İşlenerek Müşteri Sırrı Haline Gelmesi  

Bankalar ile müşteri ilişkisi kurulmadan önce de var olan ve başka bir bankanın müşteri sırrı 

niteliğinde sayılmayan kişisel veriler, ilgili kişinin banka müşterisi olduğunu gösterecek 

şekilde, tek başına yahut banka ile müşteri ilişkisinin kurulmasından sonra oluşan ve müşteri 

sırrı haline gelmiş verilerle birlikte işlendiği takdirde, müşteri sırrı haline gelmektedir. Söz 
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konusu verilerin müşteri sırrı haline gelmesiyle birlikte, sır saklama yükümlülüğü gündeme 

gelecektir.  

 

II. Sır Saklama Yükümlülüğünden İstisna Tutulan Haller 

 

Kanunen açıkça yetkili kılınan merciler ile paylaşım dışında, gizlilik sözleşmesi yapılması 

koşuluyla, banka sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin sır saklama yükümlülüğüne 

aykırılık teşkil etmeyerek paylaşılabilmesine izin verilen durumlar Yönetmelik’in 5. 

Maddesinde düzenlenmiştir.   

 

III. Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılmasına İlişkin Genel İlkeler 

Müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşılması, yalnızca  kanun ve 

Yönetmelik’te belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak bu 

amaçların gerektirdiği kadar veriyi içermek şartına bağlanmıştır.  

a) Müşteri Sırrı Kapsamındaki Bilgi Paylaşımlarının Ölçülü Kabul Edildiği Haller 

 

Paylaşımların “ölçülü” sayılabilmesi için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunlu 

kılınmıştır: 

i. Paylaşımların yalnızca belirtilen amaçların gerektirdiği kadar veriyi içermesi, 

ii. Paylaşımların içerdiği veri ya da veri setlerinin tamamının belirtilen amaçların 

gerçekleştirilmesi için gerekli olduğunun gösterilebilir olması , 

iii. Belirtilen amaçlar gerçekleştirilebiliyor ise, verilerin toplulaştırılarak, 

kimliksizleştirilerek ya da anonimleştirilerek paylaşılması, 

iv. Bankanın ana ortaklık, hakim ortak ya da grup şirketinin ortak müşterisi olmayan 

gerçek/tüzel kişi müşteriye ilişkin sır niteliğindeki bilgilerin, anılan müşterinin 

kimliğini belirli veya belirlenebilir kılacak nitelikte olmaması  ve kimliksizleştirme 

veya anonimleştirme yöntemlerin kullanılarak söz konusu taraflarla paylaşılması, 

v. Paylaşım yapılacak tarafların ve paylaşım metotlarının mümkün olan en az veri 

kopyası oluşturacak şekilde kurgulanması. 
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Her ne kadar Yönetmelik banka müşterilerinin sır niteliğindeki verilerinin paylaşım ve 

aktarım yoluyla işlenmesinin usul ve esaslarına ilişkin olsa da, sır saklama yükümlülüğü 

altında olan banka çalışanlarının 3. taraflara yapacakları kişisel veri paylaşımlarının 

“ölçülülük” ilkesine uygun olabilmesi için yukarıda belirtilen hususlar, sadece bankaların 

değil, tüm veri sorumlularının kişisel veri işleme faaliyetlerinde dikkate almaları gereken 

kriterlerdir. 

 

b) Müşteri Sırrı Niteliğindeki Verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Paylaşılması ve Yasaklı Haller 

Yönetmelik ile gerçek kişi müşterilere ait sır niteliğindeki bilgilerin KVKK’nın 4. 

maddesinde yer alan genel veri işleme ilkelerine uygun olarak paylaşılması zorunluluğu 

vurgulanmıştır.  

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerin işlenmesine dair KVKK md. 6/3 c.2’de yer alan 

hükme uygun olarak, müşteri sırrı niteliğinde olsa dahi, bu tür verilerin, sır saklama 

yükümlülüğünden istisna tutulan hallerden biri dayanak gösterilerek yurt içindeki veya yurt 

dışındaki taraflarla paylaşılamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir.  

Ayrıca, Yönetmelik,  sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller dışında, müşteriden 

bir talep veya talimat alınmaksızın yalnızca müşteri tarafından alınan açık rızaya dayanılarak 

müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle 

paylaşılmasını da engellemektedir.  

Diğer taraftan, bankaların müşterilere sundukları hizmetlerin, müşterinin bilgilerinin 

paylaşılmasına dair açık rıza göstermesi veya talep yahut talimat verme şartına bağlanması da 

açıkça yasaklanmıştır.  

Yönetmelik tüm hükümleriyle 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 
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* Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili 

resmi mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda 

nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi 

takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla 

ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 


