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1. Amaç ve Kapsam 

 

Bu Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında DenizBank A.Ş. tarafından 

işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, kişisel verilerinizi 

işlememizin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişi/kurumlar ve 

aktarım amaçları ile kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak 

bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. 

DenizBank A.Ş. olarak KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ediyor, kişisel 

verilerinizin işlenmesi ve muhafazası aşamalarında gerekli önlemleri alıyoruz.  

Aşağıda yer alan tablo ile kişisel verilerinizi işleyen Bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz.  

 

Unvanı  
DENİZBANK A.Ş. 

Adres  Büyükdere Cad. No:141 Esentepe 34394 Şişli / İSTANBUL 

Mersis / Sicil No 0292-0084-4960-0341 / 368587 

 

Bu Aydınlatma Metni aşağıdaki gerçek kişiler için geçerlidir: 

• Mevcut ve potansiyel tüm müşterilerimiz (“Müşterilerimiz”): Aydınlatma Metni’nin bazı 

kısımları, yalnızca Bankamızda belirli hesap ve ürünlere sahip olan müşterilerimiz için 

geçerli olabilir. Bu durumun söz konusu olduğu halleri, işbu Aydınlatma Metni’nde açıkça 

belirttik. 

• Müşterimiz olmayan kişiler: Müşterimiz olmayan kişiler, Bankamız nezdinde hesaba 

bağlı olan veya olmayan herhangi bir işlem yapan gerçek kişiyi, Bankamız lehine tesis 

edilmiş veya edilecek herhangi bir teminat işlemine taraf olmuş veya olacak bir gerçek kişiyi 

(kefil, garantör, rehin/temlik borçlusu, mevzuat uyarınca rıza aranan hallerde eş), Bankamız 

internet sitesini, genel müdürlük veya şubesini ziyaret eden bir gerçek kişiyi, müşterimiz olan 

herhangi bir şirketin pay sahibi, nihai gerçek faydalanıcısı, yönetim kurulu üyesi veya 

temsilcisi/vekili olan bir gerçek kişiyi, Bankamızla veya müşterilerimizle diğer işlemlere 

girişen bir gerçek kişiyi ifade eder. 

Aydınlatma Metni’nde yer alan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu şirketleri 

DenizBank’ın yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve ana hissedarı dahil 

diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşları, iştirakleri anlamına gelmektedir.  

2. İşlenen Kişisel Verileriniz 

 

İşlenen kişisel verileriniz, sizin tarafınızdan doğrudan sağlanmış ya da işlemleriniz nedeniyle 

ilgili kurum ve kuruluşlardan dolaylı olarak temin edilmiş verilerdir. Bankamızca işlenen 

kişisel verileriniz aşağıda veri kategorisi bazında belirtilmiştir. 
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 Kişisel bilgileriniz (örneğin adınız, soyadınız, anne kızlık soyadınız, doğum tarihiniz ve 

yeriniz, medeni haliniz, pasaport bilgileriniz, ruhsat bilgileriniz veya kimlik numaranız 

ve kimlik tespitine yönelik diğer bilgileriniz), 

 İletişim bilgileriniz (örneğin telefon numaranız, e-posta adresiniz, ikametgâh adresiniz, 

işyeri adresiniz veya cep telefonu numaranız), 

 Biyometrik verileriniz (örneğin uzaktan kimlik tespiti ile müşterimiz olmak için çağrı 

merkezi ile görüştüğünüzde işlenen biyometrik fotoğrafınız ve görüntünüz), 

 İşlem detaylarınız (örneğin yaptığınız ve aldığınız ödemeler, bankacılık, müşteri ve 

hukuki işlem bilgileri, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe 

dekontlarındaki bilgiler, alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya 

çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb), 

 Finansal bilgileriniz (örneğin, banka hesap numaranız, kredi veya banka kartı 

numaralarınız, mali geçmişiniz, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve 

risk bilgileri, malvarlığı bilgileriniz) 

 Tahsilat ve ödemelerinize dair işlemlerinizin gerçekleşebilmesi için gerekli bilgiler 

(örneğin fatura abone numaranız, kimlik numaranız, vergi numaranız, plaka bilginiz, 

vergi tahakkuk numaranız), 

 Demografik bilgileriniz (örneğin; iş- meslek, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi ile ilgili 

bilgiler (maaş bordrosu veya gelir belgesi)) – (Bankanın kimlik tespiti ve müşterini tanı 

yükümlülükleri kapsamında işlediği verilerdir), 

 Sağlık verileriniz (örneğin sağlık / hayat sigortası ve / veya bireysel emeklilik ürünleri 

satın almanız halinde işlenir), engellilik durumunuza ait bilgiler, kullanılan cihaz ve 

protez bilgileriniz, 

 Halihazırda sahip olduğunuz, başvuruda bulunduğunuz veya geçmişte sahip olduğunuz 

diğer DenizBank ürün ve hizmetleriyle ve DenizBank kredi kartları ile ilgili bilgiler 

 Kanunen izin verildiği ölçüde telefon ve video görüşmelerinize veya ofislerimizdeki / 

şubelerimizdeki konuşmalarınıza ilişkin görsel ve işitsel kayıtlar ile kamera görüntüleri. 

Zorunlu olduğunu (yani sağlamanız gerektiğini) size belirttiğimiz kişisel verileri 

sağlamamanız halinde bu, talep ettiğiniz hizmeti size sağlayamayacağımız veya size karşı 

tüm yükümlülüklerimizi yerine getiremeyeceğimiz anlamına gelmektedir.  

Ayrıca, hakkınızda başka kaynaklardan da kişisel veri elde etmekteyiz. Dolaylı yollardan elde 

etmiş olduğumuz veriler aşağıdaki hususları kapsamaktadır: 

 Anlaşmalı olduğumuz donanım veya yazılım servisleri aracığıyla ya da internet 

sitelerimizi ziyaretlerinizde tarayıcılar üzerinden elde ettiğimiz reklam kimlik bilgileriniz 

ya da çerezler ile elde ettiğimiz internet sitemiz ya da mobil uygulamalarımızı nasıl 

kullandığınıza dair bilgiler,  bu alanlarda ziyaret ettiğiniz sayfalar, çevrimiçi davranış ve 

tercihlerinize ilişkin veriler (hassas verileriniz üçüncü şahıs ve kurumlar ile 

paylaşılmamaktadır.) 

 Bizimle irtibata geçtiğinizde edindiğimiz veriler (örneğin sosyal medya aracılığıyla), 

 İşlem güvenliğinizi sağlamak amacıyla Bankamızın internet bankacılığı gibi dijital 

ortamlarını kullanımınız sırasında lokasyon bilgileriniz, cihazınızın bağlı olduğu IP 
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adresi, internet bankacılığına giriş ve çıkış bilgileriniz, kullandığınız cihazın türü, işletim 

sistemi türü bilgileri, şifre ve parola bilgileriniz, 

 Hesaplarınızı kullanma yönteminizle ilgili bilgiler – bu konudaki bilgiler arasında; 

yaptığınız veya aldığınız ödemelerin tarihi, tutarı, para birimi ile kime ödeme yaptığınız 

veya kimden ödeme aldığınız (örneğin perakendeciler veya diğer kişiler) gibi bilgiler yer 

almaktadır, 

 Bankamızdan almış olduğunuz ürün ve hizmetleri kullanıp kullanmadığınız ile ilgili 

bilgiler, 

 Pazarlama bilgileri, örneğin; alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya 

çalışmasıyla elde edilen bilgiler, 

 Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi hukuki işlem 

bilgileriniz. 

3. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri 

 

Bizden talep ettiğiniz hizmet ve ürünleri size sunmak ve ilginizi çekebilecek hizmetlerle ilgili 

sizinle bilgi paylaşmak için, sizin hakkınızda bilgileri topluyor, kullanıyor, paylaşıyor ve 

muhafaza ediyoruz. 

Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir: 

(i) Kişisel Verilerinizin Sizden Elde Edilme Yöntemleri; 

Otomatik olmayan yöntemlerle;  

 Genel müdürlük birimlerimizi, şubelerimizi, kiosklarımızı, ziyaret ederek (örneğin 

güvenlik uygulamaları nedeniyle şube, bölge müdürlüğü ve genel müdürlük binalarımızı 

ziyaret ettiğinizde CCTV kamera görüntüleriniz kaydedilmektedir.) veya telefon 

hizmetlerimizi kullanarak, 

 Ürün ve hizmetlerimize başvurarak, 

 Tahsilat ve ödemelerinizi gerçekleştirmek için bankamız şube ve kanalları üzerinden 

işlem yaparak, 

 Bize yazarak, (örneğin kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, 

posta, faks, kısa mesaj, sosyal medya yöntemleri ile diğer yazılı veya sözlü iletişim 

kanallarını kullanarak), 

 Yarışmalara veya promosyonlara katılarak, 

 Hesaplarınızı yöneterek (hesabınıza yapılan ödemelerin tarihi, tutarı ve para birimi gibi 

bilgileri alabiliriz) ve 

 Sosyal medya aracılığıyla olanlar dâhil olmak üzere, herhangi bir zamanda bize bilgi 

vererek.  

Kısmen otomatik yöntemlerle: 

 Mobil uygulamalarımızdan herhangi birini indirerek, kiosklarımızı, ATM’lerimizi veya 

internet sitelerimizi ya da dijital hizmetlerimizi kullanarak – bu durumda, IP adresiniz ve 

kullandığınız cihaz ya da yazılımla ilgili bilgiler gibi, bu hizmetlere nasıl erişim 
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sağladığınızı ve bunları nasıl kullandığınızla ilgili bilgi toplayabiliriz (başka taleplerde 

de bulunabiliriz veya bilgilerinizi nasıl kullandığımızla ilgili daha fazla detayı size 

sunabiliriz; örneğin civardaki hizmetleri bulabilmek için lokasyonunuzu sorabiliriz). 

 

(ii) Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerden Elde Edilme Yöntemleri: 

Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar veya kişiler aracılığıyla hakkınızda kısmen otomatik 

yöntemlerle bilgi toplayabiliriz: 

 Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, veya en az beş banka ya da finansal kuruluş 

tarafından kurulan şirketler ve suç gelirlerinin aklanması, terörün finansmanı, yolsuzluk, 

rüşvet, dolandırıcılık ile mücadele eden kurumlar, kamu veya özel veri tabanlarındaki 

bilgileri sağlayan resmi ve özel kurumlar – (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım 

Sistemi, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, Gelir İdaresi 

Ticaret Sicil Müdürlükleri kayıtları, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Kredi Kayıt Bürosu, 

Bankalararası Kart Merkezi, WorldCheck, Swift KYC, Bankers Almanac, Orbis vb)  

 Elimizde tuttuğumuz kişisel verileri iyileştirmemize ve size daha alakalı ve ilgi çekici 

ürün ve hizmetler sunmamıza yardımcı olan kuruluşlar  

 Üye işyerleri ve Pos cihazları 

 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, PTT, fatura üreten 

kurumlar ve ödemeleriniz /tahsilatlarınız için ilişki içinde olduğunuz kişi ve kuruluşlar 

 SWIFT gibi uluslararası para transferi aracıları 

 Faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi Bankanın faaliyetlerinin tamamlayıcısı 

veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek 

hizmeti ve dış hizmet kuruluşları ile bayi ve satış ofisleri 

 Diğer bankalar ve mali kuruluşlar (örneğin, onların hesaplarını bizim platformlarımızda 

görüntülememizi istediğinizde, hatalı ödemeleri incelemek için bilgi aldığımızda)  

 Medyada yer alan haberler ve çevrimiçi kayıtlar veya dizinler gibi kamuya açık kaynaklar 

 

Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar veya kişiler aracılığıyla hakkınızda otomatik olmayan 

yöntemlerle bilgi toplayabiliriz: 

 Ticaret ve esnaf odaları gibi birlik ve dernekler 

 Ortak hesap sahipleri 

 Sizin adınıza hareket etmek üzere atanmış kişiler 

 Size ait olan veya bağlantılı olduğunuz işletmeler – yatırım şirketleri, ortaklıklar veya iş 

ortaklıklarının yanı sıra söz konusu işletmelerin direktörleri, ortakları, mütevellileri, 

yetkilileri veya vekilleri 

 İşverenler 

 Sosyal Güvenlik Kurumu 

 Aracılık ve acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler 
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Bize, başka kişiler hakkında kişisel veri vermeniz (örneğin aileniz veya ortak hesap sahipleri 

gibi) veya bu kişilerin kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmamızı istemeniz halinde, söz 

konusu kişilerin, bilgilerini nasıl kullanacağımız konusunda bu Aydınlatma Metni konusunda 

bilgilendirmiş ve burada yer alan bilgilendirmeleri anladıklarını teyit etmiş olursunuz.  

4. Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri ve Amaçları 

 

Kişisel verilerinizi işlemek için yasal bir dayanağımızın (hukuki sebep) olması gerekir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizi işlediğimiz zaman, 

işleme için belirlenmiş hukuki sebeplerden en az birini karşılamak zorundayız. 

Gerçekleştirmekte olduğumuz faaliyetlerimiz için birkaç farklı hukuki sebebimiz bulunmakta 

olup bu hukuki sebepler ve verilerinizi işleme amacımız aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.  

 

Kişisel verilerinizi işleme amacımız Hukuki sebepleri 

Bankacılık hizmetleri, sermaye piyasası işlemleri, 

yatırım ürünleri hizmetleri, nakit yönetim 

işlemleri, dış ticaret hizmetleri, kredi sağlama 

hizmetleri, sigorta, emeklilik ve diğer acentelik 

hizmetleri, aracılık hizmetleri başta olmak üzere 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 4. maddesinde 

sayılan faaliyetler ile bankacılık, yatırım, 

sigortacılık ve finans ürünlerinin sunulması, açık 

bankacılık servisleri ve tüm sayılanlara dair 

işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, 

geliştirilmesi, operasyonel süreçlerin 

yürütülmesine ilişkin tüm hizmetlerimizi size 

sunmak ve bu ürün ve hizmetlerin tarafınıza 

sunulması için sizinle akdettiğimiz yahut bu ürün 

ve hizmetleri size sunabilmek için üçüncü kişilerle 

akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin icrası için 

KVKK madde 5/2(a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi 

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması 

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

KVKK madde 5/2(f)* uyarınca müşterilerimizin 

yüksek standartta bir hizmet alabilmesi, müşteri 

hesaplarımızın iyi yönetilmesini sağlamak, ticari 

çıkarlarımızı ve müşterilerimizin çıkarlarını korumak 

bizim meşru menfaatimizdir. 

 

 

Ürünümüz veya hizmetimiz hakkında yahut yasal, 

mevzuata ilişkin hususlar ile hizmet sağlama 

amaçlarıyla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek 

için 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

Müşteri ilişkileri, tecrübe, memnuniyet, şikâyet, 

itiraz, talep, öneri gibi bildirimler dahil tüm talep 

ve şikayetlerin yönetimi ile tüm hukuki süreçlerin 

takibi ve yürütülmesi için 

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, 

kullanılması veya korunması için veri işlemenin 

zorunlu olması  

KVKK madde 5/2(f)* uyarınca şikâyetlerin 

incelenmesini sağlamak bizim meşru menfaatimizdir. 
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(Böylelikle müşterilerimiz yüksek standartlarda 

hizmet alabilir ve gelecekteki şikayetleri ortaya 

çıkmadan önleyebiliriz.) 
 

Bize verdiğiniz talimatları kontrol etmek, 

hizmetlerimizi analiz etmek, değerlendirmek,  

iyileştirmek ve eğitim ve kalite amaçlarıyla 

kullanmak için 

 

(bu amaçlarla, telefon görüşmeleri dahil olmak 

üzere sizinle aramızda olan her türlü iletişimi 

izleyebilir veya kaydedebiliriz) 

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

KVKK madde 5/2(f)* uyarınca bize verdiğiniz 

talimatları kontrol etmek, dolandırıcılığı ve diğer 

suçların önlemek ve tespit etmek, müşterilerimize 

sunduğumuz hizmetleri analiz etmek, 

değerlendirmek ve iyileştirmek, bunları eğitim 

amaçlarıyla yapmak, müşterilerimize sunduğumuz 

hizmetlerimizi iyileştirmek bizim meşru 

menfaatimizdir. 

  

Bankanın tabi olduğu Suç Gelirlerinin Aklanması 

ve Terörün Finansmanının Engellenmesi ile kitle 

imha silahlarının yayılmasının finansmanının 

önlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca yayımlanan 

ulusal ve uluslararası listeleri kontrol edebilmek, 

kimlik tespiti ile müşterini tanı yükümlülüklerini 

yerine getirebilmek, kimlik ve adres tespiti ile 

teyidi başta olmak üzere iş meslek, gelir durumu, 

işlem yapma amacı şeklindeki bilgilerin 

kaydedilmesi, yabancı mevzuat gereği uyum 

süreçlerinin icrası için 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması 

KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca dolandırıcılık, suç 

gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının 

engellenmesi ile diğer suçların tespit edilmesi, 

önlenmesi ve incelenmesi ile Bankamızı korumak 

için kimliğinizin doğrulanması bizim meşru 

menfaatimizdir. 

Size bankacılık, sigortacılık, emeklilik, finans ve 

yatırım dahil sermaye piyasası faaliyetlerine konu 

ürünlerimiz ve hizmetlerimizi, ayrıca DenizBank 

Finansal Hizmetler Grubunun diğer şirketlerinin 

veya işbirliği içerisinde bulunduğumuz, aracılık 

ettiğimiz ya da acentesi olduğumuz kuruluşlarla 

birlikte sunulan ürün ve hizmetlerini anlatmak, 

iletişime geçmek, teklif sunmak, tanıtım, 

pazarlama, promosyon, çapraz satış ve kampanya 

faaliyetlerini gerçekleştirmek ve size özel 

pazarlama ve tanıtım aktivitelerinin tasarlanması 

için 

 

KVKK madde 5(1) uyarınca açık rızanızın olması  

 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için, hizmet ve 

ürün önceliği hesaplamalarında, hizmet alınacak 

nokta belirleme çalışmalarında kullanmak için 

(örneğin sıramatik kullanımı sırasında) 

KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca müşterilerimizin 

yüksek standartta bir hizmet alabilmesi bizim meşru 

menfaatimizdir. 

 

Sizinle akdetmiş olduğumuz herhangi bir 

sözleşme tahtında borç tahsilatı yapmak ve başka 

haklarımızı kullanmak için; ayrıca mülkiyet 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi halinde 

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 
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haklarımıza ve çıkarlarımıza gelebilecek zararlara 

karşı kendimizi korumak için 

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca Bankamıza olan 

borçların tahsil edilmesini sağlamak ve aktiflerimizin 

korunduğundan emin olmak bizim meşru 

menfaatimizdir. 

 

Bankamızın acente sıfatıyla aracılık ettiği sigorta, 

yatırım, finans ürünleri ve rehin ve alacaklı 

sıfatına sahip olduğu sigorta ürünleri ile ilgili 

hizmetlerin verilebilmesi ve/veya bunlara ilişkin 

işlemlerin yerine getirilmesi için 

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca size sigorta ürünleri 

sunabilmek ve bu ürünler için fiyat teklifi almak 

bizim meşru menfaatimizdir. 

 

Diğer Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarında bulunan 

hesaplarınız için ödeme başlatma ve hesap bilgi 

hizmetleri taleplerinize karşılık vermek için yahut 

bizim nezdimizde mevcut olan hesaplarınız için 

hesap bilgi ve ödeme başlatma hizmetlerini size 

sunabilmeleri için (üçüncü taraf bir sağlayıcıdan 

ihtiyaç duydukları bilgiyi bizden talep etmesini 

istemeniz halinde) 

 

Para transferi,çek, fatura ödemesi vb ürünler 

vasıtasıyla tahsilat veya ödeme ilişkisi içinde 

bulunduğunuz, bankamızda hesap sahibi 

müşteriler ve/veya bunların yetkilendirdiği aracı 

kuruluşlar tarafından hesap hareketlerine dair 

bilgiler istendiğinde (örneğin hesap hareketi 

entegrasyonu ürünümüz vasıtasıyla) karşı tarafa 

dolaylı olarak verileriniz (örneğin tckn / vkn) 

iletilmiş olur.  

 KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

 

  

 

 

 

Banka sistem ve operasyonları ile Banka şube, 

ATM gibi yerleşkeleri ile tesislerinin güvenliğinin 

temini ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, 

denetimi veya icrası ile dolandırıcılık, suç 

gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ve 

diğer suçları (kimlik hırsızlığı gibi) önlemek ve 

tespit etmek için 

 

(örneğin, kurum binalarımızda ve çevresinde, 

görüntü veya ses (veya her ikisi de) kaydı izlemek 

ve/ veya toplamak için kapalı devre kamera 

sistemi kullanabiliriz.) 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca dolandırıcılık, suç 

gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının 

engellenmesi ile diğer suçların önlenmesi ve 

incelenmesi ile kurumumuzu korumak için 

kimliğinizi kontrol etmek ve tabi olduğumuz 

kanunlara uymak bizim meşru menfaatimizdir. 

 

 

 



09/21 F-GEN.143 B 1.3 

9 
 

Tabi olduğumuz kanun ve yönetmeliklere uymak 

ve düzenleyici kuruluşlar ile kolluk kuvvetleri ile 

işbirliği yapmak için (Bankacılık Kanunu, Banka 

Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Ödeme ve 

Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 

Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları 

Hakkında Kanun ve yönetmelikler ile Banka’nın 

tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi ile Suç Gelirlerinin Aklanması 

ve Terörün Finansmanının Engellenmesine ilişkin 

mevzuata ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata 

uyum) 6563 sayılı Elektronik Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve buna dayanak 

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 

Hakkında Yönetmelik uyarınca ticari elektronik 

ileti onayı alınması, reddetme hakkının 

kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin 

yönetilmesine imkân tanıyan sistemin (“İYS 

Sistemi”) kullanılması için, 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 

Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası, MASAK, Türkiye Bankalar 

Birliği, KOSGEB, Gelir İdaresi Başkanlığı, 

Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Hazine ve 

Maliye Bakanlığı Kredi Kayıt Bürosu, Risk 

Merkezi, TBB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer 

otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, 

bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması için, 

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik 

Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te 

düzenlenen kimlik ve erişim yükümlülüklerimizin 

yerine getirilmesi için 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca kurumumuzu 

korumak bizim meşru menfaatimizdir. 

 

 

 

 

 Tarafınıza sunulacak uygun ürün ve hizmetlerin 

belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik kredi, 

davranış skorlama ve pazar araştırması, anket, 

istatistiki çalışmalar da dahil olmak üzere, 

çalışmalar yapılması ile elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi ve analiz edilmesi 

 

 

 

 

KVKK madde 5(1) uyarınca açık rızanızın olması  

Aldığınız pazarlama amaçlı mesaj/reklamları sizin 

için daha alakalı ve ilgi çekici hale getirmek, 

reklam, pazarlama takibi ve mobil 

uygulamalarımız ve internet sitemizde sizlerin 

deneyimlerini iyileştirmek için 

 

 

KVKK madde 5(1) uyarınca size pazarlama mesajları 

göndermek için açık rızanızın olması gerekir. 

Aynı zamanda KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca 

müşterilerin içinde oldukları koşullarla daha alakalı 

bilgiler sunmak bizim meşru menfaatimizdir.  

 

İnternet erişiminin kullanılması durumunda 5651 

Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi 
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Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 

(“Kanun”) uyarınca trafik bilgilerinin log’ların 

tutulması; haberleşmenin, iletişimin, işlemlerin 

kaydedilmesi ve denetlenmesi için 

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 42. maddesi 

gereği ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına 

ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik madde 17 hükmü 

ve Banka’nın tabi olduğu diğer mevzuat uyarınca 

bilgi ve belgelerinizin Bankamızca on yıl süre ile 

saklanması yasal zorunluluğu çerçevesinde 

Elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık, 

Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, kiosklar, 

ATM'ler, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri 

diğer tüm kanalları aracılığıyla vs.) veya kâğıt 

ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve 

belgelerin düzenlenmesi ile saklanması için 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

 

Bankacılık Kanunu’nun 73/4. maddesi uyarınca 

ana ortaklıkların konsolide finansal tablo 

hazırlama çalışmalarında ve bu çerçevede ana 

ortaklıkla olan ilişkilerin planlanması veya icrası 

ile risk yönetimi ve değerlendirilmesi 

çalışmalarında Bankacılık Kanunu ve ilgili 

mevzuatta belirtilen çerçevede, iştiraklerle birlikte 

yürütülen risk, denetim, operasyonel hizmetler ve 

BDDK’nın faaliyet genişletme izni çerçevesinde 

verilen destek hizmetlerinin gerçekleştirilmesi 

için  

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması 

Bankacılık Kanunu’nun 73/4. maddesi uyarınca 

doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla 

sermayelerinin yüzde onunu ve daha fazlasını 

temsil eden paylarının satışı amacıyla muhtemel 

alıcıların yapacakları değerleme çalışmalarında 

veya kredileri de dahil varlıklarının ya da bunlara 

dayalı menkul kıymetlerin satışı amacıyla 

yapılacak değerleme çalışmaları için 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

 

Bankacılık Kanunu’nun 73/4. maddesi uyarınca 

değerleme, derecelendirme ile bağımsız denetim 

faaliyetleri için 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

Müşterimiz olmasanız dahi, Bankacılık 

mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak 

kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk 

grubunun belirlenebilmesi, kullandırılacak kredi 

sınırlarının tespiti, izlenebilmesi, 

raporlanabilmesi, kontrol edilmesi için 

(Bankacılık Kanunu’nun 49. maddesinde risk 

gruplarının belirlenmesine ilişkin açıklama 

bulunmaktadır. Bunların yanı sıra risk grubu 

kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca kurumumuzu 

korumak bizim meşru menfaatimizdir. 
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T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu’nca belirlenir.)  

Talebiniz halinde web sitemiz veya 

uygulamalarımızda lokasyonunuza en yakın 

şube/ATM’lerin bildirilmesi; bulunduğunuz 

yerdeki hava durumunun bildirilmesi, sorularınızı 

yanıtlamak veya işlemlerinizi gerçekleştirmek için 

müşteri temsilcisiyle uygulama üzerinden 

yapılacak video görüşmeleri veya ses ile çalışan 

chatbot gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve 

kullanımınıza sunulması için 

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması 

KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, 

kullanılması veya korunması için veri işlemenin 

zorunlu olması  

 KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca müşterilerimizin 

kullanmak isteyecekleri ürün ve hizmetleri sunmaya 

devam edebilmemiz için ürün ve hizmetlerimizi 

geliştirmek ve iyileştirmenin yanı sıra, rekabetçi 

olmayı sürdürmek de bizim meşru menfaatimizdir. 

Sizinle posta, telefon, kısa mesaj, e-posta, ATM 

ve diğer dijital yöntemlerle iletişim kurmak için. 

Bunun amacı aşağıdakilerden biri olabilir: 

 Hesaplarınızı yönetmenize yardımcı 

olmak, talimat ve doküman onaylarınızı 

almak 

 Yasal yükümlülüklerimizi yerine 

getirmek, 

 Hesabınızla veya sizinle olan ilişkimizle 

ilgili size hesap özeti ve diğer bilgileri 

vermek için 

 Nezdimizde sahip olduğunuz ürün ve 

hizmetlerle ilgili olarak sizi 

bilgilendirmek ve ilginizi çekebilecek 

ürünler, hizmetler, ödüller, teklifler, 

promosyonlar ve yarışmalar hakkında size 

bilgi göndermek için. 

 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca sizinle alakalı ya da 

sizin için faydalı olabilecek ürün ve hizmetlerle ilgili 

olarak sizinle bilgi paylaşmamız bizim meşru 

menfaatimizdir. 

KVKK madde 5/1 gereği nezdimizde sahip 

olduğunuz ürün ve hizmetlerle ilgili olarak sizi 

bilgilendirmek ve ilginizi çekebilecek ürünler, 

hizmetler, ödüller, teklifler, promosyonlar ve 

yarışmalar hakkında size bilgi göndermek için açık 

rızanızın olması 

Size pazarlama mesajları gönderdiğimizde, bunları 

artık almak istemediğinizi bize dilediğiniz zaman 

iletebilirsiniz. 
 

Herhangi bir DenizBank Finansal Hizmetler 

Grubu şirketinin veya borcunun yeniden 

yapılandırılması, satışı veya satın alınması 

sonrasında, hesabınızın devredildiği veya 

devredilebileceği herhangi bir organizasyona 

bilgilerinizi transfer etmek veya bu 

organizasyonla paylaşmak için 

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca kurumumuzun bir 

kısmının veya herhangi bir DenizBank borcunun 

yeniden yapılandırılması veya satılması bizim meşru 

menfaatimizdir. 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine İlişkin 

Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında 

Yönetmelik 5. maddesi gereğince; DenizBank 

Finansal Hizmetler Grubu’nun uyum 

programının, finansal grup bazında 

uygulanmasının yanı sıra müşterinin tanınmasına, 

hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup içinde 

paylaşımını sağlamak için 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca dolandırıcılık, suç 

gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının 

engellenmesi ile diğer suçların tespit edilmesi, 

önlenmesi ve incelenmesi ile kurumumuzu korumak 



09/21 F-GEN.143 B 1.3 

12 
 

için kimliğinizin doğrulanması bizim meşru 

menfaatimizdir.  

Bilgilerinizi, Türkiye veya diğer ilgili vergi 

makamlarıyla, Türkiye Bankalar Birliği Risk 

Merkezi veya en az beş banka ya da finansal 

kuruluş tarafından kurulan şirketler ile 

dolandırıcılıkla mücadele eden kurumlarla ve 

Türkiye’deki düzenleyici kuruluşlar ve otoritelerle 

paylaşmak için 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca sorumlu ticari 

kararlar alabilmek için belirli kredi kontrolleri 

yapmak bizim meşru menfaatimizdir. Sorumlu bir 

organizasyon olarak, ürünlerin uygun olduğu 

durumlarda, şirketlere ve bireylere yalnızca belirli 

ürünler sunduğumuzdan ve sunduğumuz hizmetleri 

yönetmeye devam ettiğimizden emin olmak 

zorundayız.  

Dolandırıcılığın ve diğer suçların önlenmesine ve 

tespit edilmesine yardımcı olmak bizim meşru 

menfaatimizdir. 

Bankaların kanun ve yönetmeliklere uygun 

çalışmasını sağlamak için onları izleyen Türkiye ve 

Türkiye dışındaki düzenleyici kuruluşlara yardımcı 

olmak bizim meşru menfaatimizdir. 

Destek Hizmeti / Dış Hizmet sağlayıcıları, iş 

ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin ve 

süreçlerin yönetimi, planlanması ve 

gerçekleştirilmesi için 

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması  

KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca adımıza bazı 

hizmetleri sağlamak üzere başka organizasyonları 

kullanmak bizim meşru menfaatimizdir. 

Bankamız iç sistemleri, bilgi teknolojileri, 

operasyon, denetim, iç kontrol, risk izleme, risk 

yönetimi, etik faaliyetleri ve finansal risk 

süreçlerinin planlanması veya icrası için 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  

Bankamız nezdinde, hesaba bağlı olan veya 

olmayan herhangi bir işlem yapan gerçek kişi veya 

herhangi bir müşterinin temsilcisi veya vekili 

olmanız halinde, işlemin yerine getirilmesi için 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması 

Herhangi bir ticari müşteri tarafından kredi 

ve/veya yatırım ürünü talep edildiğinde, talebin 

değerlendirmeye alınması kapsamında anılan 

ticari müşterinin gerçek kişi olan sahibinin, 

ortağının ve yöneticisinin kredi geçmişi, 

kredibilitesi ve kredi koşullarına ilişkin diğer 

bilgilerin değerlendirilmesi için 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması  
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KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca Bankamızın ihtiyatlı 

bir biçimde ve aktiflerimizin korunduğundan emin 

olmak bizim meşru menfaatimizdir.  

Kredi ve teminat değerlendirmesi yapılması, 

istihbarat ve bilgi araştırmaları yapılması ile kredi 

satış, tahsis, kullandırma, takip ve izleme 

süreçlerinin yürütülmesi için 

 

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi  

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması  

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması 

KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca Bankamız 

aktiflerinin korunduğundan emin olmak bizim meşru 

menfaatimizdir. 

 

 

*KVKK madde 5/2 (f) yer alan veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması hukuki sebebine dayanmamız halinde temel hak ve özgürlüklerinize zarar 

vermemek kaydıyla veri işleme faaliyetini gerçekleştirmekteyiz. 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, 

kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve 

güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.  

Özel Nitelikli Kişisel verileriniz aşağıdaki hallerde tarafımızca işlenebilir:  

Özel nitelikli kişisel verilerinizi işleme 

amacımız 

Hukuki Sebepleri 

Önceki tabloda belirtilen amaçlardan bazıları 

için biyometrik verilerinizi kullanabiliriz.  

Uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşterimiz olmak 

için başvuru yapmanız halinde, görüntülü konuşma 

yaparken biyometrik verilerinizi KVKK m. 6 (2) 

gereği açık rızanızı almamız halinde işleyeceğiz. 

Biyometrik verilerinizi KVKK m. 6 (3) gereği 

sadece kanunlarda öngörülen hâllerde açık rızanızı 

aramaksızın işleyeceğiz. 

 

Önceki tabloda belirtilen amaçlardan bazıları 

için sağlık verilerinizi kullanabiliriz (örneğin, 

sigortacılık ürünleri veya fiyat teklifi sunmak 

için, sistem geliştirmesi yapıldığında hesap 

özetlerini Braille alfabesi ile alma ihtiyacı gibi 

özel durumları işaretlemek için, sağlık/hayat 

sigortası ve/veya bireysel emeklilik ürünleri 

satın almanız halinde (ve/veya tahsis edilen 

herhangi bir kredi limitinin teminatı olarak 

gerekli görülmesi halinde) sigorta poliçesi 

taslağının hazırlanması için) 

KVKK m. 6 (2) gereği açık rızanızı almamız 

halinde işleyeceğiz. 
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Tabi olduğumuz kanun ve yönetmeliklere 

uymak ve düzenleyici otoriteler ve kolluk 

kuvvetleriyle işbirliği yapmak için. (Örneğin, 

kimliğinizin bir kopyasını muhafaza etmekle 

kanunen yükümlü olduğumuzdan kimlik 

belgenizde yer alan tüm verileriniz 

işlenebilecektir.) 

KVKK m. 6(3) gereği kanunlarda öngörülmüştür.  

 

5. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ile paylaşılmaktadır:  

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Kuruluşları.  

Kişisel verileriniz Bankamızın dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilere, 

Bankamızın yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştiraklerine, Bankamız ana hissedarı dahil 

diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına, çalışanlarına, şirket görevlilerine, hukuk, mali ve vergi 

danışmanlarına ve denetçilerine: Bankacılık Kanunu’nun 73/4. maddesi çerçevesinde bunlar 

tarafından ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve 

değerlendirilmesi çalışmaları ile iç denetim uygulamalarında ana hissedarımız nezdindeki merkezi 

bilgi sistemine işlenmesi; Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine 

İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik 5.maddesi gereği DenizBank Finansal 

Hizmetler Grubu’nun uyum programının, finansal grup bazında uygulanmasının yanı sıra müşterinin 

tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup içinde paylaşımı; BDDK’nın Bankamıza 

vermiş olduğu faaliyet genişletme izinleri çerçevesinde verilen destek hizmetlerinin 

gerçekleştirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel 

verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde işlenebilecektir. 

Bankamızın yurtiçi ve uluslararası iştirakleri, ana hissedarımıza, ana hissedarlarımızın holding 

şirketlerine ve iştiraklerine ve risk grubumuza ilişkin unvan, ülke ve adres bilgilerine 

https://www.denizbank.com/kvk/deniz-ve-destek-hizmeti-kuruluslari.aspx linki üzerinden 

erişebilirsiniz.  

Ödeme işlemi hizmet sağlayıcıları ve ödemelerinizi işlememize yardımcı olan diğer kurumlar ile 

ödeme programı üyesi olan veya belirli ödeme türlerinde gerekli olan ödeme yapma işinde yer alan 

diğer mali kuruluşlar ile bizden almış olduğunuz ürün ve hizmetleri sunabilmek amacıyla 

paylaşılabilecektir.  

(Europay INT.SA, Moneygram Grubu (Moneygram Payment Systems Inc. ve Moneygram Turkey 

Ödeme Sistemleri A.Ş.), Mastercard INT.INC., Visa INC., JCB CO., LTD., Maestro, Electron, dahil 

uluslararası ya da yurtiçinde kurulu 6493 sayılı Kanun’da ve ilgili sair mevzuatlarda yer alan kartlı 

ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları) 

Ödeme Yapan Üçüncü Taraflar. Ödemenin doğru hesaba yapıldığını teyit etmek için gerekmesi 

halinde, hesabınıza para ödeyen kimselerle sadece bu amacı gerçekleştirmeye yönelik bilgileriniz 

paylaşılabilecektir.  

Diğer Bankalar ve Finans Kuruluşları ile Üye İşyerleri: Eğer bir ödeme sehven sizin hesabınıza 

geçerse, sizinle ve yanlış ödemeyle ilgili detayları ödemeyi gönderen bankaya sağlayabiliriz, böylece 

söz konusu tutarı tahsil edebilirler. Bankalar aracılığı ile ve/veya swift sisteminin kullanılması 

suretiyle gerçekleştirilecek işlemler dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı hesaplara yapılacak her türlü 

para transferlerine ilişkin elektronik transfer mesajları, dış ticaret işlemleri, güvenli finansal işlem 

mesajlarının paylaşılması; dünya genelindeki ödeme ve kredi işlemleri ve elektronik işlemler, yurtiçi 

ve uluslararası teminat işlemlerinin ve ödeme işlemlerinin tasfiye edilmesi ve tüm bu işlemlerle bağlı 

https://www.denizbank.com/kvk/deniz-ve-destek-hizmeti-kuruluslari.aspx
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işlemler için gerekli olan kişisel verileriniz muhabir bankalara, uluslararası ya da yurtiçinde yerleşik 

bankalara, üye işyerlerine ve finansal kuruluşlara aktarılabilecektir. 

Sizin (veya adınıza talimat vermeye yetkilendirilmiş üçüncü kişilerin) bilgi paylaşmamızı istediğiniz 

bağımsız üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar (örneğin ödeme başlatma veya hesap bilgi hizmeti 

sağlayıcıları). Bilgilerinizi bu üçüncü taraflarla paylaşmamız durumunda, onların bu bilgileri 

kullanımı üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Sizin (veya hesabınızla ilgili yetkisi olan 

kişinin) bu durumda doğrudan ilgili üçüncü taraf ile mutabık kalmanız gereklidir. 

DenizBank hesabınızdan ödeme yaptığınız ve ödemeyi onlar nezdindeki hesabınıza 

uygulayabilmek için yardımımızı isteyen (Kamu hizmeti veren şirketler gibi) şirketler  

Örneğin vergi borcu ödemeleriniz için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, fatura ödemeleriniz için 

fatura üreten kurumlar, şans oyunu ödemeleriniz için şans oyunu firmaları, köprü/otoyol geçişleriniz 

için Karayolları Genel Müdürlüğü, PTT ve özel yap/işlet/devret kuruluşları, ödemeleriniz / 

tahsilatlarınız için ilişki içinde olduğunuz kişiler ve kurumlar ile kişisel verileriniz paylaşılabilecektir. 

Hizmet sağlayıcılarımız ve acentelerimiz (bunların alt yüklenicileri dahil olmak üzere). 

Banka'nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, destek hizmeti 

kuruluşları, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar, tedarikçiler, dış hizmet kuruluşları, bulut 

bilişim hizmeti sağlayıcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş mobil 

servis sağlayıcıları, avukatlar, hukuk büroları, noterler, mutemetler, şirket denetçileri, bağımsız 

denetim, derecelendirme ve değerleme şirketleri veya diğer profesyonel danışmanlar ve anlaşmalı 

kuruluşlar ile kişisel verileriniz paylaşılabilecektir. 

 

Verileriniz, internet tabanlı araçların ve uygulamaların tasarlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi; 

uygulama veya altyapı (bulut gibi) hizmetlerinin alınması; pazarlama faaliyetleri veya etkinlikleri ve 

müşteri iletişimlerinin yönetilmesi; raporların ve istatistiklerin hazırlanması, iletişim bilgilerinizin 

doğruluğunun teyidi ve tespiti; materyallerin basılması ve ürünlerin tasarlanması; uygulamalarda, 

web sitelerinde reklamların verilmesi; hukuk, denetim hizmetleri veya diğer özel/uzmanlık gerektiren 

hizmetlerin alınması; hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi; faaliyetlerimizin mevzuata 

uygunluğunun denetlenmesi; acentelerimiz tarafından posta hizmeti verilmesi; fiziki kayıtların 

arşivlenmesi; menkul kıymetleştirme düzenlemelerinin yürütülmesi; aracı tahsilat hizmetlerinin 

sunulması veya alınması gibi amaçlar ile bu kişiler ve kurumlar ile paylaşılabilecektir. 

Destek Hizmeti Kuruluşları kategorik bazda arşiv hizmeti, bilgi sistemleri, operasyonel 

hizmetler, çağrı merkezi, pazarlama, tahsilat yönetimi, güvenlik olarak sınıflandırılabilir ve bu 

kuruluşlara https://www.denizbank.com/kvk/deniz-ve-destek-hizmeti-kuruluslari.aspx linki 

üzerinden erişebilirsiniz. 
 

Kişisel verileriniz, birlikte hizmet sunduğumuz iş ortaklarımızla, hesabımıza hareket eden veya 

sigorta gibi, tarafımızla müştereken ürün ve hizmet sunan acenteler ve brokerler ile ve aracılık, 

acentelik faaliyetlerinden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla aracılık, acentelik 

sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve/veya kuruluşlar ile paylaşabilecektir. (Örneğin 

otel veya havayolu iş ortağı, kart programı veya size sunduğumuz kredi kartı veya banka kartında adı 

veya logosu bulunan iş ortakları). İş ortaklarımız adına hizmet veren diğer hizmet sağlayıcıları ve 

acentelerle de bilgileriniz paylaşılabilecektir.  

Sigortacılar, hasar uzmanları ve diğer ilgili üçüncü taraflar dahil olmak üzere sigorta 

sağlayıcıları. Bir sigorta tazmin talebinde bulunduğunuzda, bize veya sigorta edene verdiğiniz 

bilgiler tazmin taleplerinin bulunduğu bir kayıt defterine geçirilebilir. Bu, diğer sigorta edenlerle 

paylaşılabilecektir. 

Milli Piyango Genel Müdürlüğü: Bankamız tarafından sunulan herhangi bir kampanyaya veya 

piyangoya katılacak olmanız halinde Milli Piyango Genel Müdürlüğü ile verileriniz paylaşabilecektir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları: Kanunen zorunlu olmamız halinde Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu / Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği, KOSGEB, Gelir İdaresi 

Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, 

https://www.denizbank.com/kvk/deniz-ve-destek-hizmeti-kuruluslari.aspx
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bakanlıklar, yargı mercileri, emniyet, cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler ve tahkim / arabuluculuk 

organları gibi adli makamlar/soruşturma makamları gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel 

kurum/kuruluşları ile Bankacılık Kanunu madde 73 hükmünde belirtilen kişi ve kuruluşlar ile 

bilgileriniz paylaşabilecektir. 

Herhangi bir DenizBank Finansal Hizmetler Grubu şirketinin veya borcunun yeniden 

yapılandırılması, satışı veya satın alınması sonrasında, üçüncü taraflar, muhtemel alıcılar ve 

varlık yönetim şirketleri ile alacaklarımızın satışı veya paylarımızın satışında değerleme çalışmaları 

yapılabilmesi amacıyla, kişisel verileriniz paylaşılabilecektir. 

Bizimle olan herhangi bir sözleşmedeki şart ve koşullar tahtında izin verilen şekilde, haklarımızı ve 

yükümlülüklerimizi devrettiğimiz veya tevkil ettiğimiz (veya devredebileceğimiz veya tevkil 

edebileceğimiz) herhangi biri ile verileriniz paylaşılabilecektir. 

Sizi temsil etmesi için yetkilendirdiğiniz danışmanlarınız (muhasebeciler, avukatlar ve diğer 

profesyonel danışmanlar gibi) veya sizin adınıza talimat vermeye, hesabı, ürün ve hizmetleri 

kullanmaya yetkili olduğunu bize belirttiğiniz herhangi başka biri ile (örneğin vekâletname ile) 

verileriniz paylaşılabilecektir. 

Suçların önlenmesi (doğrudan veya kredi kayıt büroları gibi üçüncü taraflar aracılığıyla) gibi 

görevlerle bağlantılı olarak veya sosyal veya ekonomik istatistiki araştırmaların yapılması amacıyla, 

Türkiye ve Türkiye dışındaki düzenleyici otoriteler, kolluk kuvvetleri ve yetkili merciler ile 

verileriniz paylaşılabilecektir. Paylaşılan veriler arasında, ödeme detayları yer alabilir (ödemeye dahil 

olan diğer taraflarla ilgili bilgiler dahil olmak üzere). 

Dolandırıcılıkla mücadele eden kurumlar: Bize yanlış veya sahte bilgi vermeniz durumunda, bunu 

daima dolandırıcılıkla mücadele eden kurumlara bildireceğimizi belirtiriz. Bunlar, kolluk kuvvetleri 

de dahil olmak üzere diğer organizasyonların da (Türkiye veya Türkiye dışında), dolandırıcılığı veya 

diğer suçları önlemek ve tespit etmek için, bu bilgiyi kullanmalarını mümkün kılacaktır. 

Risk merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketler 

(Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu vb): Risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin 

yönetilmesi amacıyla kişisel verileriniz paylaşılabilecektir. 

ABD ve/veya AB kurum ve kuruluşları: ABD ve/veya AB menşeli gerçek ya da tüzel kişi olmanız 

halinde veya ABD ve/veya AB piyasalarında işlem yapmakta veya ABD ve/veya AB vergi yasalarına 

tabi olmanız durumunda veya sair kanuni gereklilikler nedeniyle hesap numarası, kimlik bilgileri, 

adres, iştigal konusu dahil her türlü hesap, işlem ve verileriniz, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

Dodd Frank (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) ve FATCA (Foreign 

Account Tax Compliance Act), ISDA (International Swaps and Derivatives Association) ve Avrupa 

Birliğinde (AB) EMIR (European Market Infrastructure Regulation) ve CRS (Common Reporting 

Standard) yasaları ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler kapsamında, U.S. Internal Revenue Service 

(IRS), Avrupa Sermaye Piyasası Otoritesi (ESMA) ve/veya ilgili tüm diğer ABD ve/veya AB kurum 

ve kuruluşlarına aktarılabilecek ve bu amaçla işlenebilecektir. 

 

Kanun veya yönetmelikler, hesaplarınızla ilgili bilgileri, doğrudan veya yerel vergi makamı 

aracılığıyla, ilgili vergi makamlarıyla paylaşmamızı zorunlu kılabilir. Bilgileri paylaştığımız vergi 

makamı, daha sonra söz konusu bilgileri diğer uygun vergi makamlarıyla paylaşabilir. 

Verileriniz herhangi bir bağışta bulunmanız halinde, vakıf ve dernekler ile paylaşabilecektir. 

Açık rızanızın bulunduğu durumda veya talebiniz ile diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. 

Sigortalı ve Sigorta Ettirenler: Bankamız veya Bankamızın dahil olduğu şirketler topluluğu içinde, 

başka bir şirket aracılığıyla bir sigorta ürünü alırsanız, kişisel verileriniz ilgili sigorta şirketleriyle 

paylaşılabilecektir. 

Sigorta iş ortaklarımızın, verilerinizi nasıl kullanacağı ile ilgili detaylar (onlara sizin bizzat 

vereceğiniz kişisel veriler dahil olmak üzere), ilgili sigorta şirketlerinin aydınlatma metinlerinde yer 

almaktadır. 

Yurtiçi ve yurtdışı bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları ve konu hakkında 

bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlar: Denetim, derecelendirme ve kredi yapılandırma süreçlerinde, 
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mali durum tespiti ve yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme faaliyetlerinin 

yürütülmesi amaçlarıyla verileriniz paylaşılabilecektir. 

Bankamızdan kullandığınız kredi, dolaylı olarak başka bir yurtdışı finansal kuruluş (Avrupa 

Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, GGF, EFSE, IFC, EIF, AFD, Proparco; AIIB,) 

kaynağından bizim vasıtamızla tarafınıza tahsis ediliyorsa ya da Türkiye Kalkınma Bankası, Türk 

Eximbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası gibi yurtiçi finansal kuruluşların yurtdışından temin 

ettiği kaynak, aracı finansal kuruluş olarak bankamıza aktardıkları fonlamalara istinaden tarafınıza 

tahsis ediliyorsa, söz konusu finansal kuruluş ile ve bu kuruluşların bilgi vermek zorunda olduğu 

üçüncü kişi ve kurumlar ile iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, risk izleme, kredi kullandırım ve 

kredi yapılandırma faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, kişisel verileriniz paylaşılabilecektir. 

 

6. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi  

 

Sizinle ilgili kredi ve kimlik kontrollerini, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi veya en az 

beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketler (Bankalararası Kart Merkezi, 

Kredi Kayıt Bürosu vd) ve dolandırıcılıkla mücadele eden kurumlar ile birlikte 

gerçekleştiriyoruz. Bunu yapmak için, ilgili kurumlara kişisel verilerinizi sağlamaktayız ve 

onlar da bize sizinle ilgili bilgi vermektedirler. 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği’nin 3. maddesinin h bendinde Risk 

Merkezi, 6111 Sayılı Kanun ile Bankacılık Kanunu'nun ek 1. maddesinde öngörülen; kredi 

kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini 

toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya 

da onay vermeleri koşuluyla gerçek veya tüzel kişiler ile de paylaşılmasını sağlamak üzere, 

Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kurulan, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan merkez olarak 

tanımlanmıştır.  

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği’nin 9. maddesinde Risk Merkezi’ne 

üyelerce verilecek bilgilerin kapsam, biçim ve içeriği düzenlenmiş olup, Risk Merkezi ile 9. 

maddede yer alan bilgilerinizi paylaşıyoruz. Risk Merkezi’nden ise, aynı yönetmeliğin “Risk 

Merkezi nezdindeki bilgilerin üyeler ile paylaşımı” başlıklı 10. maddesinde düzenlenen 

bilgilerinizi almaktayız.  

Müşterimiz olmasanız dahi, Bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak 

kredi sınırlarının tespiti için, dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, kullandırılacak 

kredi sınırlarının tespiti, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi (Bankacılık 

Kanunu’nun 49. maddesinde risk gruplarının belirlenmesine ilişkin açıklama bulunmaktadır. 

Bunların yanı sıra risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenir) amacıyla kişisel verileriniz 

işlenebilmektedir.  

7. Bilgilerinizin Saklanması 

 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 42. maddesi ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına 

ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17. maddesi 

uyarınca, tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin, Bankamızca on yıl süre ile saklanması, yasal 



09/21 F-GEN.143 B 1.3 

18 
 

zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini talep etmeniz halinde, 10 yıllık saklama 

süresinin sonunda, bankamızdan aktif olarak hizmet almamanız durumunda ve verilerinizin 

işlenmesini gerektiren tüm şartların ortadan kalkması halinde, kişisel verileriniz silinecek, 

yok edilecek veya anonimleştirilecektir. 

8. Otomatik İşleme 

 

Hizmetlerimizle ilgili olarak, kişisel verileri analiz etme yöntemimiz içerisinde, profilleme 

de yer alabilir. Profilleme, kişisel verilerinizi değerlendirerek, risk ve sonuç tahmininde 

bulunan yazılımlar kullanarak, kişisel verilerinizi işleyebileceğimiz anlamına gelmektedir. 

Aşağıdaki hallerde profilleme veya diğer otomatik yöntemler kullanabiliriz: 

 Başvurunuzun kabul edilip edilmeyeceğinin tespiti amacıyla, kredi ve ödeme gücü 

kontrolleri için, 

 Tarafınızla sözleşme akdetmek için, otomatik işleme bizim için gerekli ise (Örneğin, 

kredi geçmişiniz ve sizinle ilgili toplamış olduğumuz diğer mali bilgilere dayanarak, size 

hizmetlerimizi sunmamaya karar verebiliriz veya sizin için hangi hizmetlerin uygun 

olduğuna ve ürünlerimizi size satacağımız fiyata karar verebiliriz), 

 Kredi limitlerine karar vermek için, 

 Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve finansal yaptırımların kontrolleri için, 

 Hesap açma amacı ve talep edilen ürün ve işlemin amacı hakkında bilgi edinmek, hesap 

açma talebinin uygunluğunu değerlendirmek ve kabul etmek, kimlik, müşterini tanı ve 

adres kontrolleri için, 

 Hesabınızın dolandırıcılık ve diğer mali suçlar açısından izlenmesi –sizin bu suçları 

işlemenizi engellemek veya sizin böyle bir dolandırıcılık suçunun kurbanı olmanızı 

engellemek– için, 

 Bir hesabın atıl (artık kullanılmayan) olup olmadığına karar verilmesi, atıl ise kapatılması 

için, 

 Kredi ve ödeme gücünüzün değerlendirilerek, açık rızanızın varlığı halinde, kredi 

geçmişiniz ve nezdimizdeki hesaplarınızı ve ürünlerimizi nasıl kullandığınız gibi çeşitli 

faktörlere dayanarak, kişiselleştirilmiş teklifleri, indirimleri veya tavsiyeleri size 

göndermek üzere seçmek için, 

 Harcamalarınızı kategorize edip, size bu bilgiyi farklı şekillerde sunarak, finansal 

durumunuzu yönetmenize yardımcı olmak için, 

 Banka olarak genel kredi riskimizi belirlememize yardımcı olmak için, 

 Ürün fiyatlarını belirlememize yardımcı olmak için. 

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması 

Sözleşmesi ve KVKK kapsamında, otomatik karar vermeyle ilgili haklarınız mevcuttur. 

KVKK 11(g) maddesi gereği, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla 

analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına, itiraz edebilirsiniz. Bu 

hakkınızı kullanmak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

9. Çerezler  

 

Web sitelerimizde ve uygulamalarımızda, aynı zamanda e-postalarımızda, çerezler ve benzer 

teknolojileri kullanabiliriz. Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, internet 
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tarayıcılarında sakladığı küçük miktarlarda bilgileri toplayan metin dosyalarıdır. Çerez 

politikamıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

https://www.denizbank.com/hakkimizda/cerez-politikasi.aspx 

10. Haklarınız 

 

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz: 

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

d) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel 

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz, buna itiraz etme, 

h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, 

zararınızın giderilmesini talep etme. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin 

haklarınızı, https://www.denizbank.com/bilgi-limani/bildirimde-bulunacagim.aspx linkinde 

yer alan, “Şikayet – Bireysel Bankacılık - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Şikayet 

Bildirimleri” alt başlıkları seçildiğinde çıkan formu doldurarak veya aşağıdaki kanallardan 

herhangi biri vasıtasıyla kullanabilirsiniz: 

 Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe - İSTANBUL adresinde bulunan genel 

müdürlüğümüze veya şubelerimizden herhangi birine bizzat başvurmak suretiyle veya 

noter kanalıyla yazılı olarak;  

 Kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak denizbank.haberlesme@hs04.kep.tr adresine 

başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek; 

 Güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olan kişisel e-posta adresinizi veya 

sistemimize kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresini kullanarak 

oncemusteri@denizbank.com adresine e-posta göndererek; 

 Bankamız İletişim Merkezini 0850 222 0 800 numaralı telefonumuzdan arayarak; 

 Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirtilen 

başka bir yöntemi kullanarak. 

 

Başvuruda: 

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,  

b) (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için) T.C. kimlik numaranız, (yabancılar için) 

uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,  

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız ve 

d) Talep konusu bulunmalıdır.  

 

https://www.denizbank.com/hakkimizda/cerez-politikasi.aspx
https://www.denizbank.com/bilgi-limani/bildirimde-bulunacagim.aspx
mailto:denizbank.haberlesme@hs04.kep.tr
mailto:oncemusteri@denizbank.com
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Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılır. 

Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından 

belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir. 
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1. Purpose and Scope 

 

This Data Privacy Notice (‘Notice’) has been prepared in accordance with the Law on 

Protection of Personal Data (LPPD) numbered 6698 in order to inform you on your personal 

data processed by DenizBank A.Ş., methods of collecting your personal data, legal basis and 

purpose of processing your personal data, persons/institutions to where your personal data 

are transferred, purpose of transfer and rights on natural persons whose personal data are 

processed. 

As DenizBank A.Ş. we act as the Data Controller as per LPPD and take necessary measures 

on processing and keeping your personal data.  

The table below shows information of our bank that processes your personal data. 

 

Title  
DENİZBANK A.Ş. 

Address Büyükdere Cad. No:141 Esentepe 34394 Şişli / ISTANBUL 

Central Registry 

System / Registry 

No. 

0292-0084-4960-0341 / 368587   

 

This Notice is valid for the natural persons indicated below: 

• All our current and potential customers (“Customers”): Certain parts of the Notice may 

only be valid for our customers who have certain accounts and products within our bank. 

These circumstances have been explicitly stated in this Notice to inform you. 

• Persons who are not our customers: Persons who are not our customers refer to any person 

who transacts through our bank whether or not through an account, natural persons who 

are/will be party to any collateral allocated/to be allocated in favor of our bank (guarantor, 
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assignee/pledge debtor, spouses where sought by legislation), natural persons who visit our 

bank website, headquarter or branch, natural persons who are shareholders, final real 

beneficiaries, Board members or representatives/authorized persons of any companies that 

are our customers, natural persons who carry out other transactions with our bank or our 

customers. 

DenizBank Financial Services Group (DFSG) under this Notice refers to direct and indirect 

domestic and foreign subsidiaries of DenizBank and other shareholders including the 

shareholder together with their sister companies and subsidiaries. 

2. Your Processed Personal Data 

 

Your processed personal data are those directly given by you or indirectly collected from 

relevant bodies due to your transactions. Your personal data processed by our bank are given 

below in data categories: 

 Your personal details (for instance; your name, surname, mother’s maiden name, date 

and place of birth, marital status, passport information, driver’s license or ID number and 

other identification documents), 

 Your contact information (for instance your phone number, e-mail address, residence 

address, work address or mobile number), 

 Biometric data (for instance your biometric photo and image we process when you call 

our call center to become a customer through remote identification), 

 Transaction details (for instance the payments you make and receive, banking, customer 

and legal transaction fees, call center records, invoices, promissory notes, check 

information, information on teller slips, shopping history information, survey, cookie 

records, information from campaign studies etc.), 

 Financial information (for instance, bank account number, credit or debit card numbers, 

financial history, balance sheet, financial performance information, credit and risk 

information, assets) 

 Information required to complete collection and payments (for instance invoice 

subscription number, ID number, tax number, license plate, tax accrual number), 

 Demographics (for instance; job- occupation, level of education and income (payroll or 

income certificate) – (Data that the bank processes for identification and know-your 

customer principles), 

 Health data (for instance these are processed if you purchase health / life insurance and / 

or private pension products), information on any disability, any devices or prosthetics, 

 Information on DenizBank products, services and credit cards you currently have, you 

have applied for or you used to have 

 Visual or audio records and camera records for your office/branch visits or telephone and 

video calls as much as laws permit. 

If you do not provide personal data that we tell you is mandatory (that is, which you must 

provide), it may mean that we cannot provide you with the service you want or meet all our 



09/21 F-GEN.143 B 1.3 

23 
 

obligations to you. Also, we collect your personal data from other sources. The data we 

collect indirectly are provided hereunder: 

 Advertisement ID information we obtain through scanners or cookies during your internet 

website visits or those obtained through our contracted hardware or software services 

which show how you use our internet website or mobile applications, pages you visit in 

these fields, data on your online behavior and preferences (sensitive data are not shared 

with third parties). 

 Data we obtain when you contact us (for example, through social media),  

 Location, IP address of your device, internet banking log in and log out data, device type, 

operating system type, passwords that are used in digital channels such as internet 

banking, in order to secure your transactions, 

 Data on how you use your accounts – these are; date, amount, currency of the payments 

you made and received, who you paid or who paid you (for example; retailers or other 

persons),  

 Data on whether or not you use the products and services you received from our bank, 

 Marketing data, for instance; shopping history, survey, cookie records, campaign studies,  

 Legal data such as data in correspondences with legal authorities, information in lawsuit 

files. 

3. Methods of Collecting Your Personal Data 

 

We collect, use, share and keep your information in order to provide you required products 

and services and share information on services that may attract you. 

Your personal data may be collected through the methods below: 

(i) Methods of collecting your personal data from you; 

Non-automatic methods;  

 Through your visits to our head office units, branches, kiosks (for instance, your camera 

records are logged through CCTVs when you visit our branches, regional offices and 

head office for security reasons) or our phone services 

 By applying for our products and services, 

 By making transactions through our bank's branches and channels in order to make your 

collections and payments 

 By writing to us (registered e-mails, electronic notifications, electronic mail, postal, fax, 

short messages, social media methods and other written or audio channels), 

 By  joining our contests or promotions, 

 By managing your accounts (date, amount, currency of the payments made to your 

account),  

 Or by informing us any time including social media channels. 

Semi-automatic methods: 
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 By downloading any of our mobile applications, using our kiosks, ATMs or internet 

website or digital channels – in such case, your IP address and your device and its 

software, how you access these services and how you use them can be collected (we can 

make other requests or give more detail on how we use your data; for instance we can ask 

for your location to search for nearby services). 

 

(ii) Methods of CollectingYour Data From Third Parties: 

We can semi-automatically collect your information through the below institutions or 

persons: 

 Turkish Banks Association Risk Center, or companies established by at least five banks 

or financial institutions and institutions that combat laundering proceeds of crime, 

financing of terrorism, corruption, bribery, fraud, private and public institutions that 

provide information from public or private databases – (ID Sharing System, Address 

Sharing System, Centralized Registry System, National Judicial Network IT System, 

Income Administration, Trade Registry Office Records, Title Deed Registry Systems, 

Credit Bureau, Interbank Card Center, WorldCheck, Swift KYC, Bankers Almanac, 

Orbis etc.) 

 Enterprises that help us improve your personal data and enable us to offer more relevant 

and attractive products and services, 

 Merchants and POS devices 

 R.T. Ministry of Treasury and Finance, General Directorate of Highways, Postal 

Services, invoice production companies and persons and institutions you interact with for 

your payments/collections 

 International money transfer intermediators like SWIFT 

 Parties that the bank receives complementary or extended services such as fax, postal, 

cargo or courier, contracted companies and support services and outsource companies 

and dealers and sales offices, 

 Other banks and financial institutions (for instance, when you want to see their accounts 

in our platforms or when we query wrong payments)  

 Publicly available data such as media news and online records or sequences 

 

We can collect data through the institutions and persons below through non-automatic 

methods: 

 Unions and associations such as trade and artisan chambers 

 Joint account holders 

 Persons assigned to act on your behalf 

 Companies you own or you are associated with – investment companies, partnerships or 

business partnerships along with their directors, shareholders, trustees, authorized 

persons or proxies  

 Employers 
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 Social Security Institution 

 Companies whose activities we carry out via intermediation and agency 

 

If you give us personal data about other people (such as your family or joint account holders), 

or you ask us to share their personal data with third parties, you confirm that they understand 

the information in this notice about how we will use their personal data. 

4. What we use your personal data for and the legal basis for doing so 
 

We must have a legal basis (lawful reason) to process your personal data. In scope of the 

LPPD, when we process your personal data, we need to fulfill at least one legal basis defined 

for processing. There are a few different legal basis for our evolving activities and these 

reasons and their purposes for processing are given hereunder. 

What we use your personal data for The legal basis for doing so 

Primarily for banking services, capital market 

transactions, investment products, cash 

management services, foreign trade services, 

loan procurement services, insurance, pension 

and other agency services and intermediary 

services; to offer you all our services as per 

transactions given under article 4 of Banking 

Law numbered 5411 and those in relation to 

banking, investment, insurance and finance 

products, fulfil open banking services and all 

transactions therein, to carry out, improve and 

execute operational process and also for the 

execution of agreements we enter into with third 

parties in order to offer you these products and 

services 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing is 
clearly provided for by the laws  

According to the article 5/2 (c) of LPPD processing 
of personal data belonging to the parties of a contract, is 
necessary provided that it is directly related to the 
conclusion or fulfilment of that contract.  

According to the article 5/2 (ç) of LPPD  processing 

is;mandatory for the controller to be able to perform 

his legal obligations 

According to the article 5/2 (f)* of LPPD  

According to the article 5/2 (f)* of LPPD it is in our 

legitimate interests to make sure that 

our customer accounts are well-managed, so that 

our customers are provided with a high standard of 

service, and to protect our business interests and 

the interests of our customers . 

 

To contact you about your products or services 

or about legal or legislative issues 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws  

According to the article 5/2 (c) of LPPD processing 

of personal data belonging to the parties of a 

contract, is necessary provided that it is directly 

related to the conclusion or fulfilment of that 

contract.  

According to the article 5/2 (ç) of LPPD  processing 

is mandatory for the controller to be able to perform 

his legal obligations 

To manage all complaints and requests 

including customer relations, experience, 

satisfaction, complaint, objection, request and 

proposal along with follow u and execution of 

legal processes 

According to the article 5/2 (ç) of LPPD  processing 

is mandatory for the controller to be able to perform 

his legal obligations According to the article 5/2 (e) 

of LPPD  data processing is mandatory for the 

establishment, exercise or protection of any 

right According to the article 5/2 (f)* of LPPD it is 

in our legitimate interests to make sure that 

complaints are investigated (for example, so that 
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our customers receive a high standard of service 

and we can prevent complaints from arising in 

the future).  

To check your instructions to us, to analyse, 

assess 

and improve our services, and for training and 

quality purposes 

(We may monitor or record any communications 

between you and us, including phone calls, for 

these purposes.) 

According to the article 5/2 (ç) of LPPD  processing 

is mandatory for the controller to be able to perform 

his legal obligations According to the article 5/2 

(f)* of LPPD it is in our legitimate interest to check 

the orders you place at our bank, to prevent and 

detect fraud and other crimes, analyze, assess, 

improve  our services, to do these for training 

purposes and improve the services offered to 

customer  

To check national and international lists as per 

legislation on the prevention of laundering 

proceeds of crime and financing of terrorism 

along with the prevention of weapons of mass 

destruction that our bank is subject to, to fulfil 

know-your customer principle by identification, 

recording occupation, income and transactions 

to confirm ID and addresses, execute 

compliance processes as per foreign legislation 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws  

According to the article 5/2 (c) of LPPD processing 

of personal data belonging to the parties of a 

contract, is necessary provided that it is directly 

related to the conclusion or fulfilment of that 

contract.  

According to the article 5/2 (ç) of LPPD  processing 

is mandatory for the controller to be able to perform 

his legal obligations According to the article 5/2 

(f)* of LPPD it is in our legitimate interest to detect, 

prevent and analyze fraud, anti-money laundering, 

terrorism financing and other crimes and verify 

your ID to protect our bank  

To offer our products and services in scope of 

capital market activities including banking, 

insurance, pension, finance and investment 

along with products and services of other 

companies of DFSG or institutions we 

collaborate with, intermediate for or act as 

agency, to contact you, make offers, carry out 

promotion, marketing, cross sell and campaign 

activities and design tailored marketing and 

promotion activities for you 

 

Having your explicit consent as per article 5(1) of 

LPPD 

 

 

To use the data to provide better services for 

you, calculate product and service priority and 

determine points of service (for instance, use of 

Q-matics) 

It is in our legitimate interest for our customers to 

receive high standard services as per article 5/2 (f)* 

of LPPD 

 

 

To make debt collection and exercise our other 

rights as per any agreements we enter into with 

you; also to protect ourselves against possible 

damages to our property rights and interests 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws  

According to the article 5/2 (c) of LPPD processing 

of personal data belonging to the parties of a 

contract, is necessary provided that it is directly 

related to the conclusion or fulfilment of that 

contract.  

According to the article 5/2 (ç) of LPPD  processing 

is mandatory for the controller to be able to perform 

his legal obligations According to the article 5/2 
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(f)* of LPPD it is in our legitimate interest to make 

sure we can recover the debts owned to us, as well 

as making sure our assets are protected. 

To offer services related to insurance, 

investment and finance products the bank 

intermediates for as agency and insurance 

products it offers with the capacity of pledge and 

creditor and/or fulfil services in relation to these 

According to the article 5/2 (c) of LPPD processing 

of personal data belonging to the parties of a 

contract, is necessary provided that it is directly 

related to the conclusion or fulfilment of that 

contract.  

According to the article 5/2 (ç) of LPPD  processing 

is mandatory for the controller to be able to perform 

his legal obligations According to the article 5/2 

(f)* of LPPD it is in our legitimate interest to offer 

you insurance products and receive price quotes on 

these products. 

 

To respond to your payment initiation and 

account information service requests for your 

accounts at other payment service providers or 

to offer account information and payment 

initiation service for your accounts at our bank 

(if you request information from us that a third 

party provider needs) 

 

When information is requested on account 

movements by account holder customers at our 

bank and/or intermediaries they authorize with 

whom you have collection or payment relations 

via products such as money transfer,check, bill 

payment  (for instance, your data (such as ID 

number/tax number) are indirectly sent to the 

counterparty through our account movement 

integration product) 

According to the article 5/2 (c) of LPPD processing 

of personal data belonging to the parties of a 

contract, is necessary provided that it is directly 

related to the conclusion or fulfilment of that 

contract.  

According to the article 5/2 (ç) of LPPD  processing 

is mandatory for the controller to be able to perform 

his legal obligations  

  

 

 

 

To prevent and detect fraud, anti-money 

laundering, terrorism financing and other crimes 

(identity theft etc.) through planning, auditing or 

executing information security processes and 

ensuring the security of locations such as bank 

branches and ATMs along with bank systems 

and operations 

 

(for instance, we can use CCTV systems to 

monitor and/or collect visuals or audio records 

(or both) outside our office buildings or 

perimeters) 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws  

According to the article 5/2 (ç) of LPPD  processing 

is mandatory for the controller to be able to perform 

his legal obligations According to the article 5/2 

(f)* of LPPD it is in our legitimate interest to check 

your ID and keep to currently enforced laws in 

order to protect our organization by preventing and 

detceting fraud, anti-money laundering, terrorism 

financing and other crimes  

 

 

 

To keep to with currently enforced laws and 

regulations and collaborate with regulatory 

authorities and police department (to fulfil 

obligations arising from Banking Law, Bank 

Cards And Credit Cards Law, Laws And 

Regulations On Payment And Securities 

Reconciliation Systems, Payment Services And 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws According to the 

article 5/2 (ç) of LPPD  processing is mandatory for 

the controller to be able to perform his legal 

obligations According to the article 5/2 (f)* of 

LPPD it is in our legitimate interest to protect our 

organization  
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Electronic Money Institutions and legislation 

our bank is subject to and to keep to legislation 

on AML and Preventing Terrorism Financing 

besides domestic and international legislation) 

to utilize the system (“İYS”) that enable to 

receive commercial electronic notification 

approvals as per Law on Regulation of 

Electronic Trade numbered 6563 and the 

underlying Regulation on Commercial 

Communication and Commercial Electronic 

Notifications, to exercise right to refuse and 

manage complaint processes, 

To comply with information safekeeping, 

reporting and notification obligations foreseen 

by the BRSA (Banking Regulation and 

Supervision Agency ),CMB, CBT (Capital 

Markets Board of Turkey), CBT (The Central 

Bank of the Republic of Turkey),, MASAK 

(Financial Crimes Investigation Board) , TBB 

(Banks Association of Turkey), KOSGEB, 

Income Administration, Under-secretariat of 

Treasury, SSI, Central Registry Agency, 

Turkish Ministry of Treasury and Finance, 

Credit Bureau, Risk Center, TBB and other 

authorities, 

To fulfil our identification and access 

obligations regulated under Regulation on Bank 

Information Systems and Electronic Banking 

Services 

 

 

 

 

 

To evulate and analyze data by assessing and 

analyzing data including credits, behavior 

scoring, market research, survey and statistic 

studies to improve, offer and develop products 

and services  

 

 

 

 

Having your explicit consent as per article 5(1) of 

LPPD 

 

To make the marketing messages/ads you 

receive to be more attractive and to improve 

your experience in our advertisement marketing 

follow up, mobile applications and internet 

website 

 

 

We need your explicit consent to send you 

marketing messages as per article 5(1) of LPPD 

According to the article 5/2 (f)* of LPPD it is in our 

legitimate interest to offer information on 

conditions of customers  

Keeping traffic information log as per the Law 

on Regulating Online Publications and 

Combating Crimes Through these Publications 

numbered 5651 in case internet access is used; 

to record and audit communication, 

correspondence and transactions 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws According to the 

article 5/2 (ç) of LPPD  processing is mandatory for 

the controller to be able to perform his legal 

obligations  
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As per article 42 of Banking Law numbered 

5411 and in accordance with article 17 of 

Regulation on Terms and Conditions of 

Accounting Principles of Banks and 

Safekeeping of Documents and based on other 

legislation the bank is bound by; for arranging 

and safekeeping all electronic (SWIFT, 

internet/mobile banking, head office units, 

branches, kiosks, ATMs, internet branch, call 

center and all other similar channels) and paper 

records and documents associated with 

transactions based on the legal obligation of our 

bank to keep them for 10 years,  

According to the article 5/2(a) of LPPD 

processing is clearly provided for by the 

laws According to the article 5/2 (ç) of 

LPPD  processing is mandatory for the 

controller to be able to perform his legal 

obligations  

To carry out the support services given as per the 

permission of BRSA on extending services and 

the risk, audit and operational services 

conducted with subsidiaries in accordance with 

Banking Law and other legislation for planning 

relations or risk management with shareholders 

along with preparing consolidated financial 

statements for main shareholders as per article 

73/4 of Banking Law 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws According to the 

article 5/2 (ç) of LPPD  processing is mandatory for 

the controller to be able to perform his legal 

obligations  

For valuation studies to be made by possible 

buyer for the purpose of 10% or more of shares 

in capital which are acquired directly or 

indirectly as per article 73/4 of Banking Law or 

for valuation studies to be made for assets or 

asset backed securities including loans 

According to the article 5/2(a) of LPPD 

processing is clearly provided for by the 

laws According to the article 5/2 (ç) of 

LPPD  processing is mandatory for the 

controller to be able to perform his legal 

obligations  

For valuation, rating and independent audit 

activities as per article 73/4 of Banking Law 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws   

According to the article 5/2 (ç) of LPPD  processing 

is mandatory for the controller to be able to perform 

his legal obligations 

Even if you are not a customer; to define your 

risk group for determining loan thresholds to be 

lent to a risk group as per banking legislation, to 

determine loan thresholds, to report and control 

(article 49 of banking law explains defining risk 

groups. Besides, other natural and legal persons 

to be included in risk groups are determined by 

the Turkish BRSA) 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws According to the 

article 5/2 (ç) of LPPD  processing is mandatory for 

the controller to be able to perform his legal 

obligations According to the article 5/2 (f)* of 

LPPD it is in our legitimate interest to protect our 

organization  

To notify the closest branch/ATM to your 

location through our website or other 

applications upon your request; to notify 

weather forecast for your location, video calls 

you make with agents to answer questions or 

carry out transactions or to develop and offer 

you new technologies like voice activated 

chatbot 

According to the article 5/2 (c) of LPPD processing 

of personal data belonging to the parties of a 

contract, is necessary provided that it is directly 

related to the conclusion or fulfilment of that 

contract.  

According to the article 5/2 (e) of LPPD  data 

processing is mandatory for the establishment, 

exercise or protection of any 
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right According to the article 5/2 (f)* of LPPD it is 

in our legitimate interest to sustain our competitive 

edge besides improving and developing our 

products and services in order to continue offering 

these products and services to customers  

To contact you through mail, phone, SMS, e-

mail, ATM and other digital methods. The 

purpose may be the following: 

 To help you manage your accounts, to 

get your order and document approvals 

 To fulfil our legal obligations, 

 To provide your account statements and 

other information linked to your 

account or our relationship 

 To notify you on our products and 

services you own and to send you 

information on products, services, 

awards, offers, promotions and contests 

that may be of interest 

 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws According to the 

article 5/2 (c) of LPPD processing of personal data 

belonging to the parties of a contract, is necessary 

provided that it is directly related to the conclusion 

or fulfilment of that contract. According to the 

article 5/2 (ç) of LPPD  processing is mandatory for 

the controller to be able to perform his legal 

obligations According to the article 5/2 (f)* of 

LPPD it is in our legitimate interest to share 

information with you on products and services that 

could be beneficial or to your interest  

To have your explicit consent to inform you on 

products and services you own and to send you 

information on products, services, awards, offers, 

promotions as per article 5/1 of LPPD 

When we send you marketing messages, you can 

always inform us you do not wish to receive them. 
 

After the restructuring, sale or purchasing of any 

DFSG companies or debts; to transfer your 

information to the organization to where your 

account is/will be transferred or to share these 

with that organization 

According to the article 5/2 (ç) of LPPD  processing 

is mandatory for the controller to be able to perform 

his legal obligations According to the article 5/2 

(f)* of LPPD it is in our legitimate interest for any 

part of our organization or any DenizBank debt to 

be restructured or sold  

As per article 5 of Regulation on Compliance 

Program towards Obligations on Preventing 

Laundering Proceeds of Crime and Financing of 

Terrorism; to ensure that the compliance 

program of DFSG is applied across the financial 

group and to share information on know-your 

customer, account and transactions within the 

group, 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws Explicitly 

According to the article 5/2 (ç) of LPPD  processing 

is mandatory for the controller to be able to perform 

his legal obligations According to the article 5/2 

(f)* of LPPD it is in our legitimate interest to detect, 

prevent and analyze fraud, anti-money laundering, 

terrorism financing and other crimes and verify 

your ID to protect our bank  

To share your information with Turkish or other 

related tax authorities, Turkish Banks 

Association Risk Center and companies founded 

by at least five banks or financial institutions, 

companies that combat fraud, regulatory bodies 

and authorities in Turkey 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws According to the 

article 5/2 (ç) of LPPD  processing is mandatory for 

the controller to be able to perform his legal 

obligations According to the article 5/2 (f)* of 

LPPD it is in our legitimate interest to make certain 

credit controls to take responsible commercial 

decisions. As a responsible organization, we need 

to ensure that we only offer appropriate products 

and services for individuals and that we continue to 

manage our services. 

It is in our legitimate interest to help prevent and 

detect fraud and other crimes. 
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It is in our legitimate interest to help domestic and 

foreign regulatory authorities to ensure banks keep 

with laws and regulations. 

For the management, planning and execution of 

relations and processes with support/outsource 

service providers, business partners or suppliers 

According to the article 5/2 (c) of LPPD processing 

of personal data belonging to the parties of a 

contract, is necessary provided that it is directly 

related to the conclusion or fulfilment of that 

contract. According to the article 5/2 (f)* of LPPD 

it is in our legitimate interest to use other 

organizations for them to offer services on our 

behalf. 

For planning or execution of internal systems, 

IT, operations, audit, internal control, risk 

monitoring, risk management, ethics and 

financial risk processes of our bank 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws According to the 

article 5/2 (ç) of LPPD  processing is mandatory for 

the controller to be able to perform his legal 

obligations 

To carry out a transaction if you are a 

representatives/authorized person for any 

natural or other person to transact with or 

without a bank account, 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws According to the 

article 5/2 (c) of LPPD processing of personal data 

belonging to the parties of a contract, is necessary 

provided that it is directly related to the conclusion 

or fulfilment of that contract. According to the 

article 5/2 (ç) of LPPD  processing is mandatory for 

the controller to be able to perform his legal 

obligations 

When any commercial customer requests a loan 

and/or investment product; to assess the loan 

history, credibility and loan conditions of the 

owner, partner and manager of the natural 

person commercial customer in order to assess 

the request 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws According to the 

article 5/2 (c) of LPPD processing of personal data 

belonging to the parties of a contract, is necessary 

provided that it is directly related to the conclusion 

or fulfilment of that contract. According to the 

article 5/2 (ç) of LPPD  processing is mandatory for 

the controller to be able to perform his legal 

obligations According to the article 5/2 (f)* of 

LPPD It is in our legitimate interest to make sure 

our assets are prudently protected. 

To assess loans and collaterals, research 

intelligence and information and manage loan 

sales, allocation, lending, follow up and 

monitoring processes 

 

According to the article 5/2(a) of LPPD processing 

is clearly provided for by the laws According to the 

article 5/2 (c) of LPPD processing of personal data 

belonging to the parties of a contract, is necessary 

provided that it is directly related to the conclusion 

or fulfilment of that contract. According to the 

article 5/2 (ç) of LPPD  processing is mandatory for 

the controller to be able to perform his legal 

obligations According to the article 5/2 (f)* of 

LPPD it is in our legitimate interest to make sure 

our bank assets are protected. 

 

*We carry out data processing activities on condition that we do not harm your fundamental 

rights and freedom, as long as there is a compulsory legal reason to process the data as the data 

controller, as per article 5/2 (f) of LPPD. 
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Special Categories of Personal Data 

Race, ethnicity, political opinion, philosophical belief, religion, sect and other beliefs, clothing 

style, association, foundation or union membership, health, sexuality, criminal conviction and 

data on security measures along with biometric and genetic data are considered to be under 

special category. 

Your data categorized as special may be processed in the following events: 

What we use your special categories of 

personal data for 

Legal basis for doing so  

We may use your biometric data for the 

purposes indicated in the above table. 

If you apply to become a customer through remote 

identification, we will process your biometric data 

while the video call if we get your explicit consent 

as per article 6(2) of LPPD. 

We will process your biometric data regardless of 

seeking your explicit consent as per article 6(3) of 

LPPD, only for conditions stipulated by law. 

 

We may use your health data for purpose 

indicate in the above data (for instance, to offer 

insurance products or price quotes, to select 

special conditions such as Braille alphabet for 

account statements when system developments 

are made, to prepare an insurance policy draft 

when you buy health/life insurance and/or 

private pension products (and/or if needed as 

collateral for a loan that is allocated) 

We will process the data if we receive your explicit 

consent as per article 6(2) of LPPD. 

 

To comply with laws and regulations and 

cooperate with regulatory authorities and police 

departments (for instance, all your data in your 

ID can be processed as we are legally obliged to 

keep a copy of your ID) 

It is stipulated by law as per article 6(3) of LPPD.  

 

5. Who we will share your personal data withAnd For What Purposes 

 

Your personal data is shared with the below parties, for the below reasons: 

DenizBank Financial Services Group Enterprises  

Your personal data may be processed as per conditions set forth in article 9 on transfer of personal 

data abroad and article 8 on transferring personal data under LPPD in order to be used in consolidated 

financial statement preparations, risk management and assessment studies and registered in central 

information system of our shareholder for internal audit practices as per article 73/4 of banking law; 

to disseminate the compliance program of DFSG as per article 5 of Regulation on Compliance 

Program for Obligations to Prevent Anti-Money Laundering and Terrorism Financing across the 

financial group as well as to know-the-customer and share information on accounts and transactions 

in the group and for support services realized as per extension permissions granted by the BRSA; by 
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companies and persons within the company group our bank is included in, direct and indirect 

subsidiaries of our bank both domestic and abroad, main shareholder and other shareholders of our 

bank and their affiliates, employees, company officers, legal, financial and tax consultants and 

auditors. 

You can access domestic and foreign subsidiaries of our bank, our main shareholder, holding 

companies and subsidiaries of our main shareholder and our risk group along with titles, countries 

and address information on https://www.denizbank.com/_files/denizbank-financial-services-group-

support-services-organizations.pdf  

Data can be shared with payment transaction service providers and other institutions that help us 

carry out payments and other companies that are members of payment programs or offer payments in 

certain payment types in order to offer you products and services you receive from us. 

(Including Europay INT.SA, Moneygram Group (Moneygram Payment Systems Inc. ve Moneygram 

Turkey Ödeme Sistemleri A.Ş.), MasterCard INT.INC., Visa INC., JCB CO., LTD., Maestro, 

Electron and card payment system companies that are established abroad or domestically and ar 

included in Law numbered 6493 and other legislation) 

Third Party Payment Providers. If there is need to confirm that the payment is made to the correct 

account, your (only) data related to this purpose can be shared with persons who paid into your 

account. 

Other banks and Financial institutions and merchants: If a payment is made to your account by 

mistake, details about you and the wrong payment can be shared with the sender banks to they can 

collect the said amount. Your personal data can be transferred to correspondent banks, international 

or domestic banks, merchants and financial institutions for sharing electronic transfer messages, 

foreign trade transactions, secure financial transaction messages linked to all kinds of money transfers 

to be made domestically or internationally including inter-bank and/or swift systems; for global 

payment and loan transactions and electronic transactions, domestic and international collateral 

transactions and liquidation of payment transactions and those associated with these proceedings. 

Independent third party service providers with whom you ask us to share data with (or third parties 

authorized to give orders on your behalf) (for instance service providers to start payments or provide 

account information). If we share your data with these third parties, we do not have any control on 

the use of them by these parties. You (or third parties authorized to give orders on your behalf) would 

have to settle directly with these third parties. 

Companies to which you made payments through your DenizBank account and need our help to 

make the payment to your account at their organization (like companies that offer public services). 

For instance, your personal data can be shared with Ministry of Treasury and Finance for your tax 

debts, invoice production companies for invoice payments, companies offering games of chance for 

lottery payments, General Directorate for Highways for bridge/toll payments, Postal Services and 

private build/operate/transfer companies for collections. 

Our service providers and agencies (including their sub-contractors). Your personal data can be 

shared with support services companies, contracted consultants, institutions, parties, suppliers, 

outsource providers, cloud service providers, mobile service providers authorized by IT and 

Communications Authority, attorneys, law offices, notaries, company auditors, independent audit, 

rating and valuation companies and other professional consultants and contracted companies that 

complement our bank services or act as an extension.  

 

Your data can be shared with these persons and companies in order to design, develop and sustain 

internet based tools and applications; receive application or infrastructure (cloud) services; manage 

marketing activities or events and customer communication; prepare reports and statistics; confirm 

and detect contact information; printing materials and designing products; advertisements in 

applications and websites; receive legal, audit services or other specialized services; follow up and 

manage legal processes; audit our activities for legislative compliance; give postal services by our 

https://www.denizbank.com/_files/denizbank-financial-services-group-support-services-organizations.pdf
https://www.denizbank.com/_files/denizbank-financial-services-group-support-services-organizations.pdf
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agencies; archive physical records; manage securitizations; offer or receive intermediary collection 

services. 

 

Support Service Institutions can be classified categorically as archive services, information 

systems, operational services, call center, marketing, collection and security and you can reach 

them via https://www.denizbank.com/_files/denizbank-financial-services-group-support-services-
organizations.pdf  
 

Your personal data can be shared with our business partners who offer services with, agencies and 

brokers who act on our behalf or who we provide products and services collectively such as insurance 

and intermediary, agency companies to fulfil our obligations arising from intermediary, agency 

activities. (for instance, hotel or airline business partners, business partners for card programs or those 

that have their name or logos on our credit cards or bank cards). Your data can be shared with other 

service providers and agencies that serve on behalf of our business partners. 

Insurance providers including insurers, damage consultants and other related third parties. 

When you request an insurance compensation, information you give to us or the insurer can be logged 

in records. This data can be shared with other insurers. 

Head Office of the National Lottery: Your personal data can be shared with the Head Office of the 

National Lottery if you join any campaigns or raffles offered by our bank. 

Public Bodies and Authorities: If we are legally obliged, your data will be shared with BRSA, PPD 

Authority, CMB, CBT, MASAK, Banks Association of Turkey, KOSGEB, Income Administration, 

Under-secretariat of Treasury, SSI, IT and Communications, ministries, judicial bodies, police, public 

prosecutors, courts and arbitration/intermediary organs that are legally authorized public or private 

bodies and persons indicated in article 73 of banking law.  

Your personal data can be shared for the sale of our receivables or for valuation studies of our shares 

with third parties, possible buyers and asset management companies after any DFSG company 

or debt is restructured, sold or acquired. 

Your personal data can be shared with anyone we transfer or assign (or may transfer and assign) 

our rights and obligations, as much as permitted by terms and conditions in any of your agreements 

signed with us.  

Your personal data can be shared with the consultants you authorized to represent you (accountants, 

attorneys and other professionals) or any other person you indicate as authorized to place orders on 

your behalf and utilize accounts, products and services (with Power of attorney). 

Your personal data can be shared with Turkish and foreign regulatory authorities, police 

department and authorized bodies in relation to combating crimes (directly or through third parties 

like the credit bureau) or for social and economic statistical research. Payment details may also be 

shared (including information on other parties’ party to the payment). 

Institutions that combat fraud: If you give us wrong or fake information, we will notify this to 

institutions that combat fraud at all times. This will enable other organizations (within and outside of 

Turkey) including the police department to use this information to prevent and detect fraud and other 

crimes. 

Risk center or companies established by at least five banks or financial institutions (interbank 

card center, credit bureau etc.): Your personal data can be shared to manage risk management and 

monitoring activities. 

US and/or US Corporations: If you are a natural or legal person from the USA and/or EU or if you 

transact in USA and/or EU  markets or if you are subject to USA and/or EU tax laws or for all other 

legal necessities, your account number, address, ID, occupation, account, transaction and data can be 

shared with the USA Dodd Frank (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) ve 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ISDA (International Swaps and Derivatives 

Association) and the European Union (EU) EMIR (European Market Infrastructure Regulation) and 

CRS (Common Reporting Standard) laws and other regulations, U.S. Internal Revenue Service (IRS), 

https://www.denizbank.com/_files/denizbank-financial-services-group-support-services-organizations.pdf
https://www.denizbank.com/_files/denizbank-financial-services-group-support-services-organizations.pdf
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European Capital Markets Association (ESMA) and/or all other US and/or EU companies and 

enterprises and be processed by them.  

 

Laws and regulations may oblige us to share your account information with tax authorities directly 

or through local tax offices. These tax offices may share the said information with other suitable tax 

authorities. 

If you make any donations, your data can be shared with associations and foundations. 

Your personal data can be shared with other third parties if you give explicit consent or upon your 

request. 

Insured and Insurer: If you buy an insurance products within our Bank or our company group or 

through another company, your data can be shared with relevant insurance companies. 

Details on how our insurance business partners will use your data (including the personal data you 

will directly give them) are given in the explanations provided by insurance companies. 

Domestic and international independent audit companies, rating agencies and specialized 

enterprises; Your data can be shared for audit, rating and credit restructuring processes and for 

executing assessments on the applicability of restructuring and detecting financial conditions. 

If a loan you utilize from our bank is allocated to you through us indirectly from a foreign financial 

institution (EIB, EBRD, GGF, EFSE, IFC, EIF, AFD, Proparco; AIIB) or if funds that domestic 

financial institutions TKB, Turkish Eximbank, TSKB secure from abroad are allocated to you 

through us as an intermediating financial institution; your personal data can be shared with these 

financial institutions and the third parties they are obliged to give information in order to carry out 

internal audit, internal control, risk management, risk monitoring, credit lending and credit 

restructuring activities. 

 

6. Risk Centre of the Banks Association of Turkey  

 

We conduct credit and ID controls about you together with the Risk Centre of the Banks 

Association of Turkey or companies established by at least five banks or financial institutions 

(Interbank Card Centre, Credit Bureau, etc.) and fraud prevention institutions. To do this, we 

provide the said entities with your personal data and they provide us with information about 

you.  

In sub-paragraph h of article 3 of the Regulation on Risk Centre of the Banks Association of 

Turkey, Risk Centre has been defined as the centre not having a separate legal personality, 

established as part of the Banks Association of Turkey, in order to gather risk information 

about customers of crediting institutions and other financial institutions to be deemed fit by 

the Board, and to share such information with the said institutions and with natural persons 

or legal entities themselves or subject to prior consent, as stipulated in the Law numbered 

6111 and Supplementary Article 1 of the Banking Law. 

Article 9 of the Regulation on Risk Centre of the Banks Association of Turkey stipulates the 

scope, format and contents of information to be provided by members to the Risk Centre. We 

share your information stipulated in article 9 with the Risk Centre. From the Risk Centre, we 

receive your information stipulated in article 10 entitled “Sharing of Information Held by the 

Risk Centre with Members” of the same regulation. 
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Even if you are not our customer, to determine the credit limits that can be lent to a risk group 

as per the banking legislation, your personal data can be processed to identify the risk group 

which you will be included in, to determine, monitor, report and control the credit limit to be 

lent (Article 49 of the Banking Law explains identification of risk groups. Besides those, the 

Banking Regulation and Supervision Agency of the Republic of Turkey shall identify other 

natural and legal persons that will be included in the risk group).  

7. Keeping Your Information 

 

Pursuant to Article 42 of the Banking Law numbered 5411 and Article 17 of the Regulation 

on Principles and Procedures Pertaining to Accounting Practices of Banks and Retention of 

Documents, it is legally mandatory for our Bank to retain your information and documents 

for a period of ten years. In the event that you request that your personal data to be erased, 

your personal data shall be erased, destructed or anonymised at the end of a 10-year retention 

period, if you no longer receive services from our bank actively and all the conditions 

requiring processing of your data have disappeared. 

 

8. Automated Processing  

 

The way we analyse personal data relating to our services may involve profiling. This means 

that we may process your personal data using software that can evaluate your personal 

circumstances and other factors to predict risks or outcomes. We may also use profiling, or 

other automated methods, to make decisions about you that relate to the following: 

 Credit and affordability checks to see whether your application will be acceptedIf 

automated decisions are necessary for us to enter into a contract. For example, we may 

decide not to offer our services to you, or we may decide on the types of services that are 

suitable for you, or how much to charge you for our products, based on your credit history 

and other financial information we have collected about youTo determine credit limits, 

 For controls related to prevention of laundering proceedings of crime, and checks related 

to financial sanctions, 

 To be informed about the purpose of account opening and purpose of the requested 

product and transaction, consider and accept the suitability of account opening request, 

for ID checks, customer due diligence and address controls, 

 Monitoring your account for fraud and other financial crime, either to prevent you 

committing fraud, or to prevent you becoming a victim of fraud  

 Deciding whether an account is dormant (not used anymore) or not, to close if dormant, 

 If we have your explicit consent, to select customised offers, discounts or 

recommendations to send to you, based on various factors such as your credit history and 

how you use your accounts and products at our institution, by making an assessment on 

your credit and solvency,  

 To help you manage your financial situation by categorising your expenditures and 

presenting such information to you in different ways,  

 To help us determine our overall credit risk as a bank,  

 To help us specify product prices. 

Pursuant to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 

Processing of Personal Data and Personal Data Protection Law, you have rights related to 
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automated decision making. As per article 11(g) of the Personal Data Protection Law, you 

may object to a consequence against you that occurs due to analysis of your personal data 

exclusively by automated systems. You can contact us to exercise this right.  

9. Cookies 

 

We may use cookies and similar technologies on our websites and applications as well as in 

our e-mails. Cookies are text files collecting small amounts of information stored in web 

browsers when you visit a website. You may access our cookies policy through the following 

link: https://www.denizbank.com/en/about-us/cookie-policy.aspx 

10. Your Rights 

 

Pursuant to article 11 of the Personal Data Protection Law, you have the following rights 

related to your personal data:  

 

a) to learn whether your personal data are processed or not,  

b) to request information if your personal data are processed,  

c) to learn the purpose of your data processing and whether this data is used for intended 

purposes,  

d) to know the third parties to whom your personal data is transferred at home or abroad,  

e) To request correction if your personal data were processed incompletely or inaccurately 

and to request that third persons, to whom your personal data are transferred, get notified 

about the transactions carried out within this scope, 

f) Despite being processed as per the provisions of the Law numbered 6698 and other 

relevant laws, in the event that reasons requiring the processing have disappeared, to 

request the erasure or destruction of your personal data and to request that third persons, 

to whom your personal data are transferred, get notified about the transactions carried out 

within this scope, 

g) to object to the processing, exclusively by automatic means, of your personal data, which 

leads to an unfavourable consequence for you.,  

h) to request compensation for the damage arising from the unlawful processing of your 

personal data. 

Pursuant to the Personal Data Protection Law numbered 6698, you can exercise your rights 

related to your personal data by filling out the form by choosing the sub-headings “Complaints 

– Retail Banking – Report Personal Data Protection Law Complaints” available at the link 

https://www.denizbank.com/en/bilgi-limani/CustomerSatisfaction.aspx or through one of the channels 

below: 

 By applying in person to our Head Office located in Büyükdere Cad. No: 141 34394 

Esentepe – ISTANBUL or any of our branches or via notary in writing,  

 By sending your application by e-mail to denizbank.haberlesme@hs04.kep.tr, using your 

registered e-mail address, 

 By sending an e-mail to oncemusteri@denizbank.com, using your personal e-mail 

address with secure electronic signature or mobile signature or the e-mail address you 

used to register our system,  

 By contacting our Bank’s Call Centre at 0850 222 0 800, 

 By using another method specified within the scope of the Communiqué on the Principles 

and Procedures for the Request to Data Controller 

 

Your application must include the following: 

https://www.denizbank.com/en/about-us/cookie-policy.aspx
https://www.denizbank.com/en/bilgi-limani/CustomerSatisfaction.aspx
mailto:denizbank.haberlesme@hs04.kep.tr
mailto:oncemusteri@denizbank.com
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a) Your name, surname, and signature if your application is in writing,  

b) (For Republic of Turkey citizens) Your Republic of Turkey ID Number, (for 

foreigners) your nationality, passport number or ID number, if any, 

c) Your residential or work address that is the basis for the notification, 

ç) Your e-mail address, telephone number, fax number, if any, that is the basis for such 

reporting, 

d) Subject matter of the request.  

Your request shall be finalised as soon as possible and within thirty (30) days at the latest, 

free of charge. If transactions pertaining to your request entail a separate cost, a fee may be 

charged from you as per the tariff stated by the Authority. 

 

 

 

 

 

 


