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SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, 

 

Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize 

sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve Kiralanandan azami yararın elde 

edilebilmesi amacıyla açıklayıcı bilgileri ve 6361 sayılı Kanunu’nun bir kısım hükümlerini içerdiğini önemle bildiririz.  

Finansal kiralama işlemlerinin temelde bir finansman yöntemi olduğunu, Kiracının işletmesinde kullanacağı, ihtiyaç 

duyduğu malları ve ekipmanları, teknik özelliklerini iradesi ile belirleyerek, bir piyasa araştırması sonucu bulunduğu 

Satıcı, Satıcılardan, Satıcı ile aralarında anlaşarak inceleyerek satın aldığını, ancak finansal kiralama yöntemi gereği ve 

yasal zorunluluk nedeniyle  faturanın, finansal kiralama şirketi adına tanzim edildiğini hatırlatırız. Kiracı, Kiralananın 

toplam maliyetini kararlaştırılan ödeme planı çerçevesinde ödeyerek kendisine sağlanan finansmandan 

yararlanabilmekte, sözleşme süresinin sonunda Kiralananın mülkiyetini de kazanabilmektedir. 

Finansal kiralama işlemlerinde temel olarak 6361 sayılı Kanunu ve ilgili Mevzuat hükümleri uygulama alanı 

bulacağından, bu Kanun ve ilgili Yönetmeliğin metinlerini de internet sitemizde bulabilir, inceleyebilirsiniz. 

Şirketimizin internet sitesinden serbestçe elde edebileceğiniz finansal kiralama sözleşmesi ve eklerini, gerekli görmeniz 

halinde hukuk danışmanınız ile birlikte değerlendirmenizi, anılan siteden alacağınız çıktılarda, çıktı tarihinin de yer 

almasını özellikle duyuruyoruz. Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak 

Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. 

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

  

I-TANIMLAR 

1.Maddede ve sözleşmenin giriş kısmında, sözleşmede sıkça kullanılan kavramlar tanımlanmıştır. Kiracı ve Müteselsil 

Kefillerin ad ve soyadlarına, ticaret unvanlarına, ticaret merkezlerine, yerleşim yerlerine, sözleşmenin konusu mala, “Ek-

1 Özel Şartlar”da yer verilmiştir.  

II-YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ 

2.Madde hükmünde, taraflar arasında akdolunacak Finansal Kiralama Sözleşmesinin yürürlüğe girebilmesi için 

gerçekleşmesi gerekli şartlar sayılmıştır. 

III-KİRALAMANIN GENEL HÜKÜM ŞARTLARI 

3.Madde hükmünde kiralama süresini tanımlanmış, kiralama süresine, Ek-1 Özel Şartlar’da yer verildiği açıklanmıştır. 

4.Madde hükmünde, Kiralananın mülkiyetinin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca finansal kiralama şirketine ait olduğu ve 

mülkiyet hakkının korunması ile ilgili olarak yapılması gereken temel esaslar düzenlenmiştir. 

5.Madde hükmünde, Kiralayanın hukuki durumu anlatılmakta olup, Kiralayanın, Kiracıyı bir mali kurum olarak 

kredilendirdiği ve kiralama yolu ile finansman sağladığı, Kiralayanın Kiralanan malın satıcısı, imalatçısı, aracısı, 

komisyoncusu, işleteni olmadığı ve Kiralananın teslimine, taşınmasına, cins ve özelliklerine, kullanılmasına, iadesine ait 

yükümlülüklerin buna göre değerlendirileceği açıklanmaktadır. 

6.Madde hükümde, Kiracı tarafından işletmesi için ihtiyaç duyduğu ekipmanın en iyi şekilde değerlendirerek tespit ve 

Satıcısının da temininden sonra, Kiralananın satıcısından işletmesine nakli, kuruluşu, çalıştırılması ve kiralama süresince 

gerekli tüm faaliyetlerin, izin, ruhsat, kayıt gibi işlemlerinin kendisi tarafından alınması, yenilenmesi gerektiği, tüm 

vergi, harç, resimlerin ve her türlü giderlerin tarafına ait olacağı, Kiracı, Kefillerin Kiralananla ilgili olarak gerek kendi 

nam ve hesaplarına, gerek Kiralayan namına gerçekleştirecekleri işlemlerde kullanacakları belgelerin, verecekleri bilgi ve 

beyanların gerçek olmaması halinde tüm sorumlukların kendilerine ait olacağı, Kiralananın CE uygunluk belgesi işareti 

taşıyacağı, Kiralananla ilgili olarak 4703 sayılı yasa, yönetmelik vs. hükümlerine aykırı bir durumun ortaya çıkması 

halinde tüm yükümlülüklerin tarafına ait olacağı hususu düzenlenmiştir. 

7.Madde hükmünde, Kiralayanın, kiralananın mülkiyetini ve işbu sözleşmeyi bütün hak ve borçları ile birlikte bir başka 

finansal kiralama şirketine devir ve temlik etme hakkına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

8.Madde hükmünde, Kiracının, Kiralananı üçüncü şahıslara bedelli ya da bedelsiz kullandırmaması, devir etmemesi, 

yararlandırmaması gerektiği belirtilmiş olup, böylece Kiralayanın malik sıfatının korunması amaçlanmaktadır. Madde 

devamında kiracının, sözleşmeden doğan alacaklarını veya kiracılık sıfatını izin almadan üçöüncü kişilkere 

devredemeyeceği belirtilmektedir. 

9.Madde hükmünde, Kiracının, Kiralananın mülkiyet hakkının devrine ilişkin talep hakkının doğmasının, 

kullanabilmesinin şartları, usulü ve Kiracının bu yükümlülüklerine, şartlara aykırılığının sonuçları ve Kiralanan’ın tescile 

tabi mallardan olması ve, Kiracının satın alma hakkını kullanmaması durumunda Kiralayanın tek taraflı olarak 

Kiralananın mülkiyetini, Kiracıya devredebilmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

IV-KİRALANANIN SATIN ALINMASI İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

10., 11., 12.ve 13.Madde hükmünde, Kiralananın satın alınması esasları, yurtiçinden veya yurtdışından temin edilecek 

Kiralananla ilgili yapılacak anlaşmalarda bulunması gerekli hususlar, bu konuda sağlanacak mutabakatın Kiralayana 

bildirilmesi, satımın Kiracının kabulü şartına bağlı gerçekleşeceğinin sözleşmeye kaydı nedeniyle aynı zamanda 

Kiracının satıcıya karşı korunmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, Kiralananın satıcıdan teslim alınmasına, Kiralanandaki 

eksiklik ve ayıpların tespitine ilişkin bu hükümler, Satıcıya karşı talep haklarının nasıl kullanılacağı, açılacak davaların 

takibi, Kiralananın ve satıcının, Kiracı tarafından belirlenmesi, Kiralanan konusunda Kiracının uzmanlık ve 

deneyimlerinin bulunduğu, bulunması gerektiği temel esasına dayanmaktadır. İşletmesinin gerektirdiği şartları ve buna 
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uygun Kiralananı, satıcısını da en iyi şekilde değerlendirerek tespit eden, etmesi gereken Kiracının, söz konusu satıcı ve 

ekipmanla ilgili riskleri taşımasına, sonuçlarına katlanmasına ilişkin bu hükümlerde, sadece bir finansal kuruluş olan 

finansal kiralama şirketlerinin Kiralanan ve Kiracının işletmesinin niteliğini, özelliğini, spesifikasyonlarını değerlendirme 

imkanı da bulunmadığından, mala ve satıcıya ait olabilecek rizikolardan, zararlardan sorumlu tutulamayacağı yer 

almaktadır. 

14., 15.ve 16.Madde hükmünde, Kiralayanın zilyedliğinin kiracıya devri, buna ilişkin şartlar, sözleşmenin imzalanması 

ile birlikte Kiralananın ziya ve hasarına ilişkin her türlü sorumluluğun Kiracıya ait olduğu hususu açıklanmaktadır. 

 

V-KİRALAMA BEDELİ VE ÖDENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

17., 18. ve 19.Madde hükmünde, ödeme planı ve kiralama bedelinin belirlenmesi, kiralama bedellerine esas alınan baz 

maliyetin ne şekilde oluşturulacağı, Kiralananı ve satıcısını tespit ederek, finansal kiralama şirketi tarafından satın 

alınmasına sebep teşkil eden Kiracının, Kiralanandaki her türlü ayıp ve eksiklikten sorumlu olması gerektiğine dayalı 

olarak kiralama bedellerini ödemekten kaçınmayacağı, sözleşmenin imzası tarihinden sonra maliyeti etkileyen 

kalemlerde, vergilerde meydana gelecek tüm artışların da kira bedeline yansıtılacağı ya da ayrıca ödenmesinin talep 

edilebileceği, çok sayıdaki finansal kiralama şirketi arasından, Kiracı tarafından piyasa şartları araştırıldıktan sonra 

seçilecek şirkete karşı, ileride uyarlama davasının açılması hakkında, basiretli tacir olan Kiracının feragati, kira 

bedellerinin vadelerinden önce kısmen ya da tamamen ödenmesi ihtimalinde finansman borcundan indirim 

yapılmayacağı, Kiracının, Kiralayandan her ne suret ve sebep ile meydana gelirse gelsin mevcut veya ileride doğacak 

alacaklarını kira bedelinden mahsup edemeyeceği, Kiralayanın Takas –Mahsup yetkisi yolunda düzenlemeler mevcuttur. 

20. ve 21.Madde hükmünde Kiracının temerrüdünün sonuçları, temerrüt halinin başlangıç tarihi, uygulanacak temerrüt 

faizi, oranlarının hesabı ve  tarzı hususu düzenlenmektedir. 

 

VI-KİRALANANIN KULLANILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

22., 23. ve 24.,  Madde hükümlerinde, Kiralanandaki fiili hakimiyetin en geniş şekilde Kiracıda olması ve Kiralanandan 

iktisadi faydayı sağlama yetkisinin Kiracı’da bulunması nedeniyle, Kiralananı en geniş şekilde koruma, bakımını ve 

onarımını yaptırma, garanti koşullarına uygun kullanma yükümlülüğünün Kiracıya ait olduğu, bu nedenle doğabilecek 

zararlardan tamamen Kiracının sorumlu olacağı, 6361 sayılı Kanun hükümlerine uygun bir şekilde düzenlenmekte ve 

açıklanmaktadır. Bu kısımda Kiracının Sözleşme ve özel şartların hükümlerine uyması halinde, Kiralayanın kiralama 

süresi içinde Kiracının Kiralananın sözleşme ile güdülen amaca uygun şekilde yararlanmasına müdahale etmeyeceği ve 

Kiracının Kiralananı kullanmasını engelleyici davranışlarda bulunmayacağı özel bir düzenleme ile hüküm altına 

alınmıştır. 

25. ve 26.Madde hükmünde, Kiralayanın, Kiracının Kiralananı kullanmasını bizzat veya görevlendireceği kişiler ile 

denetlemek yetkisine sahip olduğu, Kiracının Kiralananın korunması ve kullanılmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde Kiralayanın Sözleşmeyi sona erdirebileceği ve bu takdirde Kiralayanın bu nedenle uğradığı 

zararların Kiracı tarafından tazmin edileceği ve ödeme planı uyarınca ödemesi gereken tüm kira bedellerini Kiralayana 

ödeneceği hususları açıklanmaktadır. 

 

VII-SİGORTAYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

27., 28., 29., 30., 31., 32.Madde hükümlerinde, Sözleşme süresi boyunca Kiralananın Kiralayan adına tüm rizikolara 

karşı, primleri Kiracı tarafından ödenmek kaydıyla sigorta ettirilmesi gereği, tarafların bu konudaki hak ve 

yükümlülükleri, Kiracının sigorta primlerini ödeme yükümlülüğü, Kiracının sigorta primlerinin ödenmesinde 

temerrüdünün, sigorta tazminatı kaybının sonuçları, rizikonun gerçekleşmesi, rizikonun artması halinde yapılacak 

işlemler ve sigorta tazminatının tahsis tarzı ile Kiracının bu yükümlülüklerini ihlalinin sonuçları düzenlenmekte, 

Kiralayanın bu sebeple sözleşmeyi fesih imkanı yer almaktadır. 

 

VIII-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

33.ve 34.Madde hükmünde, Finansal Kiralama sözleşmesinin sona ermesi, Kiralananın Kiracıya satılması ile son 

bulması, Kiralananın satışı yapılmadan son bulması halleri düzenlenmektedir. 

35.Madde hükmünde, Kiralayanın sözleşme süresinden önce fesih etme hakkı bulunduğu hallere yer verilmiş olup, bu 

haller 6361  sayılı Kanunu’nun 31/2 maddesi hükmü kapsamında mütalaa edilmiştir. 

36., 37., 38.ve 39.Madde hükümlerinde, Kiracının kiralama bedellerini veya diğer borçlarını işbu Sözleşme ve ödeme 

planı hükümleri dairesinde ödemede temerrüde düşmesi ve kendisine verilen (60) altmış günlük mehil içinde de ödemede 

bulunmaması veya mükerrer temerrüde düşmesi hallerinde, Kiralayan sözleşmeyi derhal fesih etmek hakkına sahip 

olacağı belirtilmiştir. Kiralanan malın tam hasara ve ziyaa uğraması halinde Kiralayanın sözleşmeyi feshedebileceği, 

sözleşmenin konusunu birden fazla Kiralananın teşkil etmesi halinde, Kiralananlardan her hangi birinin tam hasara 

uğraması veya her ne sebeple olursa olsun sözleşmenin kapsamı dışında kalması durumunda, sözleşme herhangi bir tadile 

ihtiyaç olmaksızın diğer Kiralananlar hakkında aynen uygulanacağı ve sözleşmenin geçerliliğini sürdüreceği 

açıklanmıştır. 

40.ve 41.Madde hükmünde, sözleşmenin kiralayan tarafından feshi veya sözleşmenin belirtilen şartlar altında sona 

ermesi halinde Kiracının Kiralananı iade borcu, usulü, bu konudaki yükümlülükleri ve kira bedellerinin tamamnın 

muaccel hale gelmesi düzenlenmektedir. 

 

IX-KİRALANANIN KİRALAYANA İADESİ VE TESLİMİ 

42., 43., 44.ve 45.Madde hükümlerinde kiralananın iadesi borcu doğduğu hallerde Kiracının Kiralananı sözleşme ile 

eklerinde yer alan hükümler uyarınca ve Kiralayanın kendisine bildireceği yer ve zamanda Kiralayana iade ve teslim ve 



 

3 

aynı zamanda Kiralananın üzerindeki zilyetliğini devir ile yükümlülüğünü ve bu hususa ilişkin ortaya çıkan Teknik 

Kontrol, malların teslim yer ve anına kadar geçen sürede ortaya çıkacak hertürlü sorumluluğun ve iade ile ilgili olarak her 

türlü masraf sorumluluğunun Kiracıya ait olduğu hususları düzenlemiştir. 

 

X- KİRALANANIN TESLİMİNİN GERÇEKLEŞMEMESİ HALİ VE SONUÇLARI 

46. Madde hükmünde, Kiralanın tesliminin gerçekleşmemesine bağlı sonuçların düzenlendiği bu hükümlerde, 

sözleşmenin sona ereceği haller ile Kiralananın Kiracıya tesliminden sonra, fiili hakimiyetinin kalktığı ya da hükümde 

yer alan sair hallerde Kiracının sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri ifadan kaçınmayacağı belirtilmektedir. , Kiracının 

yasal düzenlemeler çerçevesinde, faaliyetleriyle çevreyi kirletmemek için gereken tedbirleri alacağı, çalışanlarının ve 

toplumun sağlığını korumaya ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapacağı, çalışanlarına karşı İş Hukuku'ndan 

kaynaklanan sorumluluklarını yerine getireceği hususları yer almaktadır. 

47. Madde hükmünde Kiralananın kullanılması veya işletilmesi sırasında vereceği her türlü zarardan dolayı tüm 

sorumluluğun Kiracıya ait olduğu,  Kiralananın motorlu taşıt olması halinde Kiracının, 2918 Sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu anlamında işleten olduğu, verdiği her türlü zarar ve hasardan dolayı doğrudan sorumlu olduğu belirtilmiştir.  

 

XI- MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

48. Madde hükmünde, Kiracının sözleşmeye ilişkin tüm işlemlerde, kendi nam ve hesabına hareket ettiği ve bir başkası 

hesabına işlem yapmadığı, Kiralayan tarafından ilgili mevzuatın gerekleri hakkında bilgilendirildiği, 5549 sayılı Suç 

Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a herhangi bir aykırılığın olması halinde ise Kiralayana yazılı 

bildirimde bulunması gerektiği, Kiracının sözleşme ekinde yer alan kendisine ait imza sirküleri ve beyanların güncel ve 

geçerli olması gerektiği, aksi takdirde bundan dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğu açıklanmaktadır. 

49. Madde hükmünde, Kiracının yasal düzenlemeler çerçevesinde, faaliyetleriyle çevreyi kirletmemek için gereken 

tedbirleri alacağı, çalışanlarının ve toplumun sağlığını korumaya ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapacağı, 

çalışanlarına karşı İş Hukuku'ndan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getireceği hususları yer almaktadır. 

50. Madde hükmünde, Sözleşmenin finansmanının Dünya Bankası, IBRD, IFC, EFSE, Avrupa Yatırım Bankası veya 

Finance In Motion ve benzeri kaynaklardan sağlanan kredilerle gerçekleştirilmesi halinde Kiracının, Kiralayan tarafından 

kendisine bildirilen ilgili kredilerin tahsis koşullarına uymayı, faaliyetlerini teknik, mali ve idari standartlara uygun 

olarak yürütüleceğini, her türlü yolsuzlukla mücadele edeceğini, Kiralayanın veya uygun gördüğü kişilerin bu amaçla 

Kiracının tesislerine yapacakları ziyaretler ile ilgili her türlü kolaylığı sağlamaya  yönelik taahhüdü ve  kredi başvurusu 

sırasında  Kiracının verdiği her türlü mali veri ve tabloları, istihdama ilişkin bilgileri,  yatırım projesinin çevresel kanun 

ve standartlara uygunluğuna ilişkin belgeleri   kredi kuruluşuna vermeye yetkili olduğu açıklanmaktadır. 

51. Madde hükmünde, tarafların birbirleri hakkında edindikleri bilgileri açıklama yasağı ile gizli bilgilerin 

açıklanabileceği çevre yer almaktadır. 

52. ve 53. Madde hükmünde, kiracının sözleşmeden doğan borçlarının teminatını teşkil etrmek üzere Kiralayana teminat 

vermekle yükümlü olduğu, mevcut teminatların yetersiz kalması halinde ilave teminat istenebileceği, kiracı ve kefillerin 

mali tablolarını vermekle yükümlü oldukları, Kiralayana ek teminat ya da mevcut teminatların değiştirilmesi talep 

hakkını veren haller ve buna ilişkin sonuçlar düzenlenmektedir. 

54. Madde hükmünde sözleşmeyi müteselsil kefil sıfatı ile imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişilerin kefaletten doğan 

sorumluluklarının kapsamını ve Borçlar Kanunu’nun 596.maddesinde belirtilen, Kiralayana ifada bulunduğu ölçüde, 

Kiralayanın haklarına halef olmasına ilişkin, haklarını kullanabilmesi uyulması gereken usulleri açıklamaktadır. 

55.ve 56.Madde hükmünde, sözleşme kapsamında taraflara yapılacak tebligatların usulü ve uygulanacak esaslar ile faks 

talimatları hakkındaki düzenlemeler açıklanmaktadır. 

57. Madde hükmünde, Kiralayan’ın alacaklarının tahsili için kanuni yollara başvurma hakkına, Kiracı’nın bu konudaki 

sorumluluklarının kapsamına, teminatların paraya çevrilmesine ilişkin hükümleri içermektedir. 

58. ve 59. Madde hükmünde, Kiralayanın işbu sözleşmeyi ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat ederek tek taraflı olarak 

tescil ve şerh ettirmeye yetkili olduğu, Kiralayanın işbu sözleşmeden doğan hak, yetki ve defilerinin bir veya bir kaçını 

kullanmamış olmasının söz konusu haklar, yetkiler veya defilerden feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacağını 

belirtmektedir. 

60., ve 61. Madde hükmünde sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 6361 sayılı Kanunu  ile ilgili mevzuat 

uygulanacağını, sözleşmeden doğan borç ve taahhütlerin ifa yerinin münhasıran İstanbul olduğu belirilmektedir. 

62. ve 63. Madde hükmünde taraflar arasında uyuşmazlık çıkması halinde, Kiralayanın defter, kayıt ve müstenidatlarının 

kesin delil teşkil edeceği yolundaki H.M.K’nun 193.maddesi çerçevesinde delil anlaşması ve taraflar arasında çıkabilecek 

uyuşmazlıklarda, yetkili mahkemenin belirlenmesine ilişkin yetki anlaşması belirtilmektedir. 

 

EK-1 ÖZEL ŞARTLAR 

Finansal Kiralama Sözleşmesinin “EK-1 ÖZEL ŞARTLAR” başlığını taşıyan bu ekinde, Kiracı ve Müteselsil Kefillerin 

ad ve soyadları, ünvanları, ticaret merkezleri, yerleşim yerleri, tebligat adresleri, kayıtlı elektronik posta adresleri, 

Sözleşme süresi, Satıcı, Kiralananın tanımı ve sözleşmenin süresi içinde bulundurulacağı yer, mülkiyeti devir bedeli, kira 

bedeli ödeme yeri, banka hesap numaraları, kiralama bedellerinin hesaplanmasında esas alınan maliyetin kapsamı, 

yönetim gideri, masraf ve giderlerin tutarı, ödeme şekli,  yer almaktadır. 

 

EK-2  ÖDEME TABLOSU 

Finansal Kiralama Sözleşmesinin “EK-2 ÖDEME TABLOSU” başlığını taşıyan bu ekinde, Ödeme tablosu ve bu hususa 

ilişkin düzenlemeler belirtilecektir. 



Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu 

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK 

SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ. 

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, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri 

Sorumlusu sıfatıyla QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ("QNB FİNANS LEASİNG ") tarafından 

işlenecektir. "Kişisel Verilerinizin işlenmesi" ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza 

edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, 

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade 

etmektedir. 

QNB FİNANS LEASİNG olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz 

tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam 

ettiğimizi belirtmek isteriz. Kişisel verilerinizin finansal kiralama işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın 

gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir. 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: 

Bankacılık Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat 

kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak; faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek,bu kapsamda her türlü iş ve 

işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak 

nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, şirketimiz nezdindeki işlemlerinize ilişkin tüm bilgileriniz, 

biyometrik ve sağlık verilerinizi, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik 

ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve 

idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB gibi) öngörülen bilgi saklama, 

raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 

Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında şirketimizce sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi 

sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru 

menfaatlerimizi yerine getirmek olarak sıralanabilecektir. 

Kişisel verilerinizin aktarılması: 

Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Şirketimiz  nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu 

kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. 

maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişilere, BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, 

KKB gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, ana hissedarımız ve onun iştiraklerine, 

yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, finansal kiralama faaliyetlerimizi 

yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı 

bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı 

olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki 

zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi: 

Kişisel verileriniz 5411 sayılı Bankacılık Kanunu,6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 

Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca  onay ve/veya imzanızla tanzim edilen finansal kiralama işlemlerine ilişkin 

tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, 

Genel Müdürlük, Bölgeler, Şubeler,şirketimize ait web sitesi, Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya 

elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası 

olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi 

kurumlar, yurtiçi/yurtdışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından da elde edilebilecek 

şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. 

Kanun'un 11. maddesi uyarınca haklarınız: 



Şirketimize  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. 

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu: 

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 Kat:22 

34394 Şişli/Istanbul Mersis No: 0388002321300091  

Tel 0850 222 77 00 kvkk_bilgi@qnbfl.com  www.qnbfl.com 

 

Yukarıda yer alan açıklamaları okudum, anladım, bilgilendirildim. Kişisel verilerimin Form’ da belirtilen 

kapsamda işlenmesini kabul ederim/ederiz. 

mailto:kvkk_bilgi@qnbfl.com
http://www.qnbfl.com/

