
  
 
                                         KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ  

Arı Finansal Kiralama Anonim Şirketi (Arı Leasing A.Ş.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması 
hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme 
“Veri Sorumlusu” sıfatıyla Arı Finansal Kiralama tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin 
olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah 

edildiği surette ve mevzuat tarafından uyulacak usul ve esaslar çerçevesinde işlemekteyiz. 
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan 
her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere her türlü veri Şirketimiz nezdinde ilgili 
mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler (kimlik, iletişim, adres, finansal, gerçek 
kişi bilgileriniz), sizinle akdedilmesi planlanan finansal  kiralama sözleşmesi kapsamında ilgili ürün ve hizmetlerin 
size sunulabilmesi ve gerekli operasyonel sürecin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz 
ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, 
bunların yanı sıra Şirket faaliyetleri kapsamında yapılan periyodik kontrol faaliyetlerinin yapılması, yasal olarak 
Mali Suçlar Araştırma Kurulu’na (“MASAK”) yapılması gereken Şüpheli İşlem Bildirimleri, risk analizi ve 
değerlendirilmesi, kiralama konusu ürünlerin sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi, 
vekalet/muvafakatname düzenlenmesi, sözleşmeler kapsamında mal/hizmet alımları yapılması, satın alma 
süreçlerinin yönetilmesi, proforma ve varlık takipleri yapılması, resmi merciler nezdinde işlemlerin yürütülmesi, 
Şirket faaliyetleri kapsamında raporlama ve incelemelerin gerçekleştirilmesi ile yasal yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi kapsamında işlenmektedir.   
 
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ("KVKK") kapsamında Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmenin ifası 
gereğince, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, hakkın korunması veya veri sorumlusunun meşru 
menfaati sebepleriyle toplanabilmektedir.  
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, doğrudan tüzel kişi veya gerçek kişi tacir 
müşterilerden veya tarafınızdan telefon, e-mail ile Şirketimiz uygulamaları, Resmi Kurum ve Kuruluş, üçüncü taraf 
şirketler, kanallar ile istihbarat faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan diğer kanallar vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 
6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere 

uygun olarak  İş bu Aydınlatma metni ile belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve  aktarılabilmektedir. 
 
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla aktarılmasını gerektiren 
sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla Resmi Kurumlar (BDDK, MASAK, KKB, TBB, RM, Kredi Garanti 
Fonu, Maliye Bakanlığı, FKB, TÜİK, İşkur.), hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, sigorta şirketleri, 
sözleşme imzaladığı iş ortakları, her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarının gönderildiği kayıtlı 
elektronik posta hizmeti sağlayıcı iş ortaklarımız,  bankalar/finansal kuruluşlar, bağımsız denetim şirketleri, şirket 
faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan şirket içi departmanlar (Kredi Analiz, Risk izleme 
,İç kontrol) ve yasal mevzuatın izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz 
ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da 
proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve 
sair 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer 
grup şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlar, tedarikçileri veya alt yüklenicileri ile 
6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 
paylaşabilmektedir. 
Arı Finansal Kiralama müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkilileri ve potansiyel müşterileri ile gerçekleştirdiği 
işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri, 6361 sayılı Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Mevzuatı 
ve ilgili mevzuatın öngördüğü saklama sürelerinin tamamlanmasını müteakip silinecek, yok edilecek veya 
anonimleştirilecektir. Yukarıda izah edilen Kişi / Kurum ve durum dışında Şirket faaliyetleri ile bağdaşmayan 



herhangi bir kişisel veri aktarımı ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar 
haricinde işlenmeyecek veri sahibinin açık rızası olmaksızın 3.kişiler ile paylaşılmayacaktır. 
 
KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 
 

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip 
işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse 
düzeltilmesini isteme, VI) KVKK' nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini 
isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini 
isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına 
itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
hakkına sahipsiniz. 
 
Bu kapsamda Arı Finansal Kiralama KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin 
niteliğine göre yapılacak kimlik doğrulaması takiben kabul edecek olup en geç 30 (otuz) gün içinde 
sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. 
Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ 

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek 
isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz veya internet sitemizden temin 
edebileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu ile Veri sorumlusu sıfatıyla Arı Finansal Kirama A.Ş.’nin  Dikilitaş 
Mahallesi Yeni doğan Sokak No:36. Sinpaş Plaza 3.Kat Beşiktaş İstanbul adresine bizzat başvuru yapabileceği gibi 
noter kanalı ile ulaştırabilir, arifinansal@hs03.kep.tr adresine elektronik imzalı olarak veri sahibine ait KEP 
vasıtasıyla veya müşteri@arileasing.com.tr e-posta adresinden iletebilirsiniz. Ayrıca tüm başvurularınız için 444 
76 80 numaralı telefon hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.  

Arı Finansal Kiralama A.Ş. KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 
belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 

Saygılarımızla. 

 

ARI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

http://arileasing.com.tr/uploads/docs/kvkkbasvuruformu.pdf
mailto:arifinansal@hs03.kep.tr
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