
  

GİZLİLİK POLİTİKASI 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" başlıklı 

136 ncı maddesinde, "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele 

geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."; "Hakkın Kullanılması ve 

İlgilinin Rızası" başlıklı 26 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında ise, "Kişinin üzerinde mutlak 

surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen 

fiilden dolayı kimseye ceza verilmez." hükmü yer almaktadır.  

Çalışanlarımız, yasal mevzuat ile belirlenmiş mesleki gizlilik ilkelerine kesinlikle uymakla 

yükümlüdür. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca; sıfat 

ve görevleri dolayısıyla Banka tüzel kişiliğine veya Müşterilerine ait sırları öğrenen çalışanlar, söz 

konusu sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bu 

bağlamda, bütün personel, Kurum bünyesindeki tüzel kişiliklerin müşteri, faaliyet ve işlemleriyle 

ilgili sır niteliğindeki bilgiyi, kanunlarda açıkça sayılan resmi makamlar ve yetkili Kurum çalışanları 

dışında kimseye açıklamama yükümlülüğü altındadır.  

İşbu “GİZLİLİK POLİTİKASI” çerçevesinde, çalışanlar görevlerinden ayrılsalar dahi, öğrenmiş 

oldukları gizli bilgilerden doğan sorumlulukları ilgili Kanun hükümleri gereği devam eder.  

 

Bu durumun istisnası, Müşterinin sınırları açıkça belirlenmek suretiyle Bankaya vereceği yazılı 

talimat ile kendisine ait sırrın açıklanmasına izin vermesidir.  

Kurum içi faaliyetlerde, görevlerinin ifası sırasında, gizli ve/veya ilk elden edinilen ve kamuya 

açıklanmamış bir şirket bilgisine vakıf olan çalışanlarımız, öğrendikleri gizli bilgileri o bilgileri 

öğrenmesi gerekenler dışındaki kişilere aktaramaz ve kendi kişisel yatırımlarında kullanamaz.  

 

“Gizli Bilgiler”, çalışanlarımızın görevleri dolayısıyla yazılı ya da sözlü olarak öğrendikleri, mevcut 

ya da ileride edinilebilecek müşterilere ait kamuya ait olmayan bilgiler ile o kişi veya kuruluşu 

tanımlayabilen ve hassas kişisel bilgiler içerebilecek olan herhangi bir bilgiyle, Kuruma ait bilgileri 

kapsamaktadır.  

 

Bankamız, destek hizmeti aldığı kuruluşların, Bankamız gizlilik standartlarına ve şartlarına 

uymalarını sağlamaktadır.  

Bilgilerin dikkatli tutulması ve saklanması, açığa çıkmaması için gerekli önlemler, Bankanın “Bilgi 

Sistemleri Kabul Edilebilir Kullanım Standartları” uyarınca alınmaktadır. 


