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Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı 

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25 Şubat 2020 
tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu Kanun ile, müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve 
aktarımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bunlara ilişkin sınırlamalar getirmek üzere 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yetkili kılınmıştı. Ayrıca, müşteri sırrı niteliğindeki 
bilgilerin, istisna tutulan hâller haricinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca 
müşterinin açık rızası alınsa dahi, müşteriden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın yurt 
içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamayacağı ve bunlara aktarılamayacağı 
düzenlenmişti.  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) geçtiğimiz hafta, Sır Niteliğindeki 
Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik’i (“Yönetmelik”) yayımladı. Yönetmelik’te 
düzenlenen bazı önemli hususlar aşağıda listelenmiştir: 

• Kimliksizleştirme tanımı, daha önce Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’te yer 
alan tanımdan ayrılarak gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişileri de kapsayacak şekilde 
genişletilmiştir. Kimliksizleştirme; müşteriye ilişkin verilerin, kimliği belirli veya 
belirlenebilir söz konusu gerçek/tüzel kişi müşteri ile ilişkilendirilememesi için teknik ve 
idari tedbirlerin alınması şartıyla ve farklı bir ortamda muhafaza edilen diğer verilerle 
bir araya getirilmeksizin ilgili müşteriyle ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesi olarak 
tanımlanmaktadır.  

• Müşteri sırrı kavramının kapsamı genişletilmiştir. Bankacılık Kanunu’nda yer alan 
düzenlemelere ek olarak, banka ile müşteri ilişkisi kurulmamış olsa dahi, başka bir 
banka nezdinde bulunan müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin banka tarafından elde 
edilmesi ve öğrenilmesi de sır saklama yükümlülüğü kapsamında müşteri sırrı olarak 
düzenlenmektedir.  

• Getirilen diğer bir ek düzenleme ile, banka ile müşteri ilişkisi kurulmadan önce de var 
olan ve başka bir bankanın müşteri sırrı niteliğinde olmayan, gerçek ve tüzel kişilere 
ilişkin veriler, ilgili kişinin banka müşterisi olduğunu gösterecek şekilde, tek başına ya 
da müşteri ilişkisinin kurulmasından sonra oluşan verilerle birlikte işlendiğinde, müşteri 
sırrı olarak değerlendirilecektir.  
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• Müşteri sırrı niteliğinde olmayan ve yalnızca bankaya ait bilgileri içeren banka sırrı 
niteliğindeki bilgilerin, banka yönetim kurulu kararı ile banka sorumluluğunda üçüncü 
taraflar ile paylaşılması sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecektir. 
Böylelikle banka sırrı kavramı müşteri sırrından ayrılmış olup, açıklığa kavuşturulmuştur. 

• Bankacılık Kanunu’nda düzenlenen sır saklama yükümlülüğünün istisnalarına, gizlilik 
sözleşmesi yapılması ve bilgi paylaşımının sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kılınması 
koşuluyla bazı ek istisnalar getirilmiştir.  

• Bankacılık Kanunu ile paralel olarak müşterinin açık rızası olsa dahi, ek bir talep veya 
talimat olmaksızın müşteri bilgileri yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle 
paylaşılamayacak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları ile paralel olarak, 
müşterinin açık rızası bankanın vereceği hizmetler için bir ön şart olarak 
belirlenemeyecektir. 

Yönetmelik ile bankalar tarafından sır niteliğindeki bilgilerin aktarılması ve paylaşılması 
konularına ilişkin bir çerçeve çizilirken, bankaların bu bilgilere ilişkin yükümlüklerinin kapsamı 
ve bilgilerin paylaşılmasında uyulması gereken genel ilkeler belirlenmiştir.   

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz.  

 


