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KİRA SERTİFİKASI YATIRIMCILARINA YÖNELİK 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE  

AÇIK RIZA FORMU 

 

A-) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA 

 

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Yatırım Kuruluşu/Oyak”) ; 14.05.1982 tarihinde 

kurulan ve yürürlükteki Seri: III No: 39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları 

Hakkında Tebliğ ve sair mevzuata göre faaliyet gösteren, Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. 

Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No.7 C Kat.18 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim ve 

kurumsal website adresi www.oyakyatirim.com.tr olan bir anonim şirkettir. 

 

TF Varlık Kiralama A.Ş. (“İhraççı/TF VKŞ”); 11.02.2013 tarihinde paylarının tamamı 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’ye ait olarak kurulan, yürürlükteki Seri: III No: 61.1 

Kira Sertifikaları Tebliğ ve sair mevzuata göre faaliyet gösteren, Saray Mah. Sokullu Cad. 

No.6 17. Kat Ofis No.42 Ümraniye İstanbul adresinde mukim ve kurumsal web site adresi 

www.tfvarlikkiralama.com.tr olan bir anonim şirkettir. 

 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş (“Fon Kullanıcı/TFKB”); 03.10.1991 tarihinde kurulan 

ve yürürlükteki bankacılık, sermaye piyasası, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin 

finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat ve sair mevzuata göre faaliyet gösteren, Saray 

Mah. Sokullu Cad. No.6 Ümraniye İstanbul adresinde mukim ve kurumsal website adresi 

www.turkiyefinans.com.tr olan bir anonim şirkettir. 

 

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak’ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve 

TFKB; ihraççısının TF VKŞ ve fon kullanıcısının TFKB olduğu halka arz edilerek veya arz 

edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, Türk Lirası 

cinsinden, kira sertifikası türünde menkul kıymet ihraçlarını, finansal ve resmi rapor ve 

denetimlere yönelik çalışmaları, bu ihraçların doğası gereği veya kanuni yükümlülüğü olan 

yan işlemleri bizzat ve/veya resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflarla temasa geçerek 

yürütmektedir/yürütebilecektir. 

 

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak’ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve 

TFKB; bu faaliyetlerinin gerektirmesi halinde ve gerektirdiği ölçüde; kira sertifikası 

yatırımcılarının kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini; tamamen ve/veya 

kısmen, otomatik olan ve/veya olmayan yollarla; elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza 

etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hale 

getirme, sınıflandırma veya kullanılmasını engelleme vb. yöntemleri beraber ve/veya ayrı ayrı 

kullanmak ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak suretiyle işlemektedir/işleyebilecektir. 

 

Bu anlamdaki kişisel veriler/özel nitelikli kişisel veriler; ad-soyadı, kimlik bilgileri, adres 

bilgileri, imza, yönetim ve temsil yetkisi bilgileri; kimliğin tespitine yönelik belgelerde yer 

alması nedeniyle din, kan grubu gibi sağlık, biyometrik bilgiler, sermaye piyasası yasal 

düzenlemeleri gereği talep toplama ve talep toplama ile ilgili diğer bilgi ve belgeler, dağıtım 

http://www.oyakyatirim.com.tr/
http://www.tfvarlikkiralama.com.tr/
http://www.turkiyefinans.com.tr/
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listeleri ve beyanlarda bulunması mutad olan kira sertifikası yatırım ve yatırımcı bilgileri, vb. 

olmaktadır/olabilecektir. 

 

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak’ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve 

TFKB; bu kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri; verileri işlenen kişilerin 

kendilerinden doğrudan toplamakta olduğu/toplayabileceği gibi, yetkilisi oldukları 

şirketlerden (birimlerinden, yetkililerinden, grup şirketlerinden) veya resmi ve özel nitelikli 

üçüncü taraflarla temasa geçerek dolaylı olarak da toplamaktadır / toplayabilecektir. 

 

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak’ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve 

TFKB bu kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri; birbirlerine, sermaye piyasası işlemleri 

ile ilgili olan Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., 

Kamuyu Aydınlatma Platformu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. yanı sıra Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu, Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mali müşavirlik şirketleri, 

hukuk danışmanlık şirketleri, denetim şirketleri, derecelendirme şirketleri, Vergi Müdürlükleri 

ve vergi sorgusu yapan kuruluşlar, mahkemeler ve bu kurum ve kuruluşlarla sınırlı olmamak 

üzere mevzuat gereği bilgi paylaşımının zorunlu olduğu diğer resmi ve özel nitelikli üçüncü 

taraflara aktarmaktadır/aktarabilecektir.  

 

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak’ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve 

TFKB; bu kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri; sahibi oldukları çağrı merkezi, 

websitesi ve mobil uygulamalar aracılığı ile toplayabileceği / talep edebileceği gibi bunların 

yanısıra yukarıda sayılan resmi ve özel nitelikli üçüncü tarafların sahibi olduğu benzer 

platformlarda kullanmaktadır / kullanabilecektir. 

 

Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlenen/ işlenebilecek kişiler, müşterek veri 

sorumlusu olan Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak’ın emir iletimine aracı kuruluşları, 

TF VKŞ ve TFKB’ye başvurarak kendisiyle ilgili; 

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteme, 

e) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerin resen veya kişinin 

talebi üzerine silinmesini, yok edilmesini, anonim hale getirilmesini isteme, 

f) d) ve e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara 

bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
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ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde 

zararın giderilmesini talep etme, 

 

haklarına sahiptir. 

 

Kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlenen/işlenebilecek kişiler; kişisel 

verilerinin işlenmesi ile ilgili talep ve şikâyetlerini (kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler 

ile) Türkçe dilinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre;   

 

 Oyak’ın oyakyatirim@oyakyatirim.com.tr e-posta adresine veya Ayazağa Mah. 

Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No.7 C Kat.18 Sarıyer, İstanbul 

adresine iadeli taahhütlü posta , noter kanalı veya elden teslim yolu ile, 

 

 TF VKŞ’nin tfvarlikkiralama@tfvarlikkiralama.com.tr e-posta adresine veya Saray 

Mah. Sokullu Cad. No.6 17. Kat Ofis No.42 Ümraniye, İstanbul adresine iadeli 

taahhütlü posta, noter kanalı veya elden teslim yolu ile,  

 

 TFKB’nin turkiyefinans@hs03.kep.tr e-posta adresine veya Saray Mah. Sokullu Cad. 

No.6 Ümraniye, İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta, noter kanalı veya elden 

teslim yolu ile  

 

göndererek iletebilirler. 

 

Kişisel verileri ve / veya özel nitelikli kişisel verileri işlenen/işlenebilecek kişiler yukarıda 

belirtilen konularda hiçbir şüpheye mahal vermemek üzere bilgilendirildiğini kabul ve beyan 

eder. 

 

AD SOYAD :    

İMZA  : 

   

 

 

TARİH :  

              

mailto:oyakyatirim@oyakyatirim.com.tr
mailto:tfvarlikkiralama@tfvarlikkiralama.com.tr
mailto:turkiyefinans@hs03.kep.tr
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B-) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE AÇIK RIZA 

 

Bu aydınlatma formu ile bilgilendirilen kişiler; Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak’ın 

emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB’nin faaliyetleri kapsamında kişisel 

verilerinin ve / veya özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine / işlenebileceğine ve belirtilen 

kurum ve kuruluşlarla sınırlı olmamak üzere aktarılmasına / aktarılabileceğine hiçbir şüpheye 

mahal vermemek üzere açık şekilde rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. 

 

 

AD SOYAD :    

İMZA  : 

 

 

   

TARİH :  


