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Ticari ve Finansal Bilgi Derneği 

 
İş Etiği İlkeleri 

 
 
TFBD’nin Amacı 

Türkiye’de, ticari ve finansal bilgi sektörünün gelişmesine ve ticari ve finansal veri 

üretiminin ve kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, ticari ve finansal bilgi 

toplama, depolama, işleme, dağıtım ve kullanım faaliyetlerinin ilgili yasalar, uluslararası 

normlar ve genel kabul görmüş ilkeler doğrultusunda yürütülmesine ve ticari ve finansal 

bilgi üreten ve kullanan kurumların en üst düzeyde hizmet vermelerini ve/veya 

almalarını sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

 

TFBD Üyeleri 

TFBD’nin üyeleri faaliyet konuları gereği gerçek ve tüzel kişiler hakkında ticari ve 

finansal veri toplayan, depolayan, işleyen, dağıtan ve kullanan şirketlerdir. Ticari ve 

finansal bilgi sektörü; sigorta ve kredi sigortası kurumlarının, her türlü konuda üretim ve 

iç/dış ticaret faaliyeti gösteren şirketlerin, varlık ve alacak yönetimi yapan şirketler dahil 

tüm finansal kurumların, kamu kuruluşlarının ve benzeri kurum ve şirketlerin finansal ve 

ticari kararlarını desteklemektedir. 

 

Temel İlke 

TFBD üyeleri faaliyetlerini yasalara ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütecekler ve 

dürüst, adil ve basiretli birer tüccar olarak hareket edeceklerdir. TFBD üyeleri Dernek 

Tüzüğünde zikredilen esasları kabul etmişler ve bu esaslar doğrultusunda faaliyetlerini 

sürdüreceklerini beyan etmişlerdir. Dernek üyeleri çalışanlarına gerekli eğitimi 

sağlayacaklar ve onların iş etiği kurallarına uygun davranmalarından sorumlu 

olacaklardır. 

 

Etik İlkeler 

 

 TFBD üyeleri hakkında bilgi depoladıkları kişilerin temel haklarına istinaden, 

üstlenmiş oldukları görevin önemi ve sorumluluklarını bilmektedirler. Bu bilgiler 

doğru, adil ve yasalara uygun şekilde toplanacak, depolanacak, işlenecek, 

dağıtılacak ve kullanılacaktır.  

 

 Bu verilerin ve bilgilerin doğru ve güncel olmasına yönelik tüm uygun adımlar 

üyeler tarafından atılacaktır. Raporlara konu olan kişilere ilişkin veriler ve bilgiler 

bildirilen tarih itibariyle en iyi çaba sarfedilerek güncellenmiş olacaktır. 
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 Dernek üyesinin, bilgi konusu kişi ile bu bilgiyi kullanan taraftan tam bağımsız 

hareket etmesi zorunludur. Üç taraf arasında mutlak bağımsızlık yoksa veya üç 

taraf arasında çıkar ilişkileri söz konusu ise, Dernek üyesi bu kişi hakkında 

hazırlayacağı raporda bu ilişkiyi açıklıkla belirtmek zorundadır.   

 

 Veri sağlayan kaynakların gizliliğine saygı duyulacaktır. 

 

 Yasadışı kullanımlara karşı kişisel verilerin ve bilgilerin korunmasına ilişkin 

gerekli tedbirler alınacaktır. 

 

 Üyeler tüm faaliyetlerinde şeffaflık ilkesine saygı gösterecektir. 

 

 İlgili tarafın talebi ile veya bağımsız olarak bir hatanın fark edilmesi halinde, 

bilgideki hatanın düzeltilmesi, gizlenmesi veya silinmesine yönelik işlem anında 

yapılacaktır. 

 

 Üyelerin yapabileceği ihlalleri gözlemlemek, önlemek, gerekli uyarıları yapmak ve 

üyenin ihraç edilmesi de dahil gereğini yapmak Dernek Yönetim Kurulu’nun 

görevidir. Herhangi bir üçüncü şahıs veya TFBD üyesi Dernek Yönetim Kurulu’na 

tüzük ihlali durumunda yazılı bildirimde bulunabilir.  

 

 Kişisel verilerin arızi veya yasadışı tahribatı, arızi kaybı, izinsiz şekilde 

değiştirilmesi, ifşa edilmesi veya erişimi ve tüm yasadışı işlemlere karşı 

korunmasına yönelik teknik ve organizasyonel tüm önlemler alınacaktır. Bu 

önlemler arasında korunacak verinin niteliğine ve işlenmesine yönelik risklere 

yönelik uygun seviyede güvenlik sağlanacaktır. Çalışanların verilerin güvenliği ve 

gizliliğini sağlamalarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve gerekli 

önlemleri almaları sağlanacaktır. 

 

 

Taahhüt 

 

Tüm TFBD üyeleri yukarıda sıralanan ilkelere mutlak şekilde uyacaklarını kabul ve 

beyan etmişlerdir. 

 

26 Mart 2015 
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KURUCU ÜYELER 
 
 

Crif Enformasyon Derecelendirme ve 
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 

Temsilen 
Yaşar Selim Seval 

 
 

Experian Bilgi Hizmetleri Ltd. Şti. 
Temsilen          

Cenker Özhelvacı 

Collectürk Alacak Yönetimi ve 
Danışmanlık A.Ş.     

Temsilen 
Güray Altın 

CREDITREFORM Turkey Bilgi Servis 
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 

Temsilen 
Mustafa Özkan 

Ultimoo Collect Alacak Yönetimi 
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 

Temsilen 
Burak Alaçam 

DTB Dış Ticaret Bilgi Merkezi İnşaat 
Turizm ve Eğitim Sanayi Ticaret Ltd. 

Şti. 
Temsilen 

Yeşim Sezgingil 
 
 
 
 

Arvato Telekomünikasyon Hizmetleri 
A.Ş. 

Temsilen 
Mahir Tüzün 

Coface Servis Bilgi ve Danışmanlık                                            
Hizmetleri Ltd. Şti. 

Temsilen 
Belkıs Alpergun 

 
 
 
 

 

 


