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LEAP YATIRIMCI PLATFORMU ABONELİĞİ 
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 
 
LEAP TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket” veya “LEAP”) olarak 
yatırımcılarımıza ait kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu 
bilinçle, Şirket olarak yatırımcılarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem 
atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” 
sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar 
çerçevesinde işlemekteyiz. 
 
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 
 
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “Cevizlidere Mahallesi Mevlana Bulvarı 
No: 221/104, Çankaya/Ankara” adresinde mukim LEAP tarafından aşağıda açıklanan kapsamda 
işlenebilecektir. 
 
2. Toplanan Kişisel Verileriniz  
 
LEAP, veri sorumlusu sıfatıyla, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak kaydıyla, iş ve 
işlemlerde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla, KVKK ‘ya uygun biçimde işlenmektedir.  
 
2.1. Kimlik: Ad, soyad, T.C. kimlik no, medeni hali, cinsiyet, vesikalık fotoğraf, doğum tarihi ve 

doğum yeri bilgilerini içeren veri grubudur.  
2.2. İletişim: Telefon numarası, mail adresi, nüfusa kayıtlı olunan yer, ev adresi, referans kişi 

bilgisini içeren veri grubudur.  
2.3. Fiziksel mekan güvenliği: Görüntü kayıt, kameralar, giriş çıkış kayıt bilgilerini içeren veri 

grubudur.  
2.4. Finans: Kredi kartı bilgileri, mail order bilgisini içeren veri grubudur.  
2.5. Menkul ve Gayrimenkul Bilgileri: Tapu, banka ekstresi, maaş bordrosunu içeren veri 

grubudur.  
2.6. Sağlık Bilgileri: Kan grubununu içeren veri grubudur.  
2.7. Eğitim Verisi: Okul bilgisini içeren veri gurubudur.  
2.8. Dernek, vakıf ve/veya sendika üyeliği verisi.  
 
3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
 
Toplanan kişisel verileriniz,  
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3.1. Belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,  
3.2. Yatırım toplantıları, yatırım sunumları, etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, 

yönetilmesi ve yürütülmesi,  
3.3. LEAP Yatırım Platformu ile üyeleri arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin 

konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  
3.4. LEAP Yatırım Platformu tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi,  
3.5. LEAP Yatırım Platformu’nun faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, hizmet 

politikalarının yürütülmesi,  
3.6. İletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi,  
3.7. LEAP Yatırım Platformu’nun hukuki süreçlerinin yönetilmesi,  
3.8. LEAP ile ortak faaliyet sürdüren tüzel ve gerçek kişiler arası iş kapasitesinin ve Ar-Ge 

ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla iş birliklerinin kurulması, 
3.9. LEAP tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal 

sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, 
bütçelendirme, sözleşme), LEAP ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,  

3.10. LEAP bünyesinde düzenlenen etkinliğin fotoğraf/görüntü kaydının ANKARA TEKMER 
ve/veya LEAP basılı/görsel yayın organları, sosyal medya hesaplarında, görüntü paylaşım 
platformlarında ve internet sitesinde yayınlanması,  

3.11. LEAP tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli 
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve 
hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek 
önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari 
güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması 
amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde 
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

 
4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
 
LEAP, kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekil ve durumlarda, KVKK tarafından öngörülen 
temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak 
aşağıda belirtilen kişilere aktarabilecektir:  
 
4.1. Kişisel verilerin işlendiği süre boyunca yürürlükte olan herhangi bir mevzuat tahtında 

öngörülmesi veya mevzuat tahtında öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için 
bu verilerin paylaşılmasının da gerekli olması durumunda kişisel verileriniz kanuni veya 
hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için ve bununla sınırlı olarak ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile paylaşılacaktır.  

 
4.2. LEAP bünyesinde düzenlenen genel kurul toplantıları, yatırım toplantıları, zirveler, gündem 

toplantıları, diğer üye toplantıları gibi çeşitli faaliyet ve hizmetlerin sağlanması amacıyla 
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dönem dönem LEAP dışı organizasyon firmaları ile çalışılıyor olup, etkinliklerin 
organizasyonunu sağlamak ve katılımcılara etkinliğe ait kimlik kartları gibi materyelleri 
sağlamak amacıyla söz konusu etkinliğe katılacak kişilerin isim ve soyisim bilgileri LEAP’in 
belirli etkinlikleri açısından yetkilendirdiği ve o iş özelinde veri işleyen sıfatını taşıyacak 
olan organizasyon firması ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri 
sorumlusu olan LEAP’in meşru menfaati kapsamında paylaşılacaktır.  

 
4.3. İlgili firmalara hususi olarak bir veri aktarımı yapılmamakla birlikte, LEAP bünyesinde bilgi 

teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla LEAP dışı bilgi teknolojileri firmaları ile 
çalışılmakta olup, üyelerimizin (veya tüzel kişi üyelerimizin gerçek kişi temsilcilerinin) temel 
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, LEAP’in meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, bu hizmetlerin görülmesi 
kapsamında bu firmalar, teknik destek sağlamak amacı ile zaman zaman LEAP’in 
kullandığı sunucu ve programlara, bu kapsamda dolaylı olarak da bu programlar altında 
olan verilere erişebilmektedir. Ancak bu firmalar tarafından verilerin kendi sistemlerine 
aktarılması veya kendileri tarafından da bu verilerin işlenmesi ve saklanması söz konusu 
olmamaktadır.  

 
4.4. Üyenin hak veya yükümlülükleri veya LEAP Yatırım Platformu nezdindeki üyelik ile ilgili 

herhangi bir uyuşmazlık olması halinde, ilgili uyuşmazlık ile ilgili olduğu ölçüde ve sınırlı 
olarak Kişisel Verileriniz LEAP’in avukatları, danışmanları ve ilgili yargı makamları ve icra 
mercileri ile veri sorumlusu LEAP’in haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için 
zorunlu olması kapsamında paylaşılabilecektir.  

 
4.5. LEAP’in yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ve faaliyetlerini yerine getirebilmesi için 

gerekli olması durumunda, yalnızca bunlarla sınırlı olarak, LEAP’in hizmet, destek ve 
danışmanlık aldığı danışman, mali müşavir, denetçi gibi yurtiçi ve yurtşında yerleşik 
üçüncü kişiler ile LEAP’in haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 
ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan LEAP’in 
meşru menfaati kapsamında paylaşılabilecektir.  

 
4.6. LEAP Şirket içi faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ticari startejilerin belirlenmesi, etkinliklerin 

düzenlenmesi, yatırım toplantıları ile sunum organizasyonlarının planlanması, Ankara 
Tekmer Teknoloji Geliştirme Merkezi (“ANKARA TEKMER”) bünyesinde faaliyet gösteren 
girişimcilere ve start-up şirketlerine yapılması planlanan yatırım süreçlerinin organize 
edilmesi ve icrası süreçleriyle sınırlı olmak kaydı ile, ANKARA TEKMER girişimcisi, genel 
müdürü ve asistanı, proje yöneticisi, muhasebecisi, avukatı, danışmanları ile, yalnızca 
faaliyetin gerçekleştirilme amacına uygun düşen kişisel veriler paylaşılabilecektir.  
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Yukarıda sayılanlara ek olarak, ilgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat 
tahtındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya 
resmi kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek kişisel 
verileriniz ilgili kurum ve kuruluşları ile veya yargı organları ile kanuni veya hukuki 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.  
 
5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, LEAP bağlı birimleri, internet 
sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, firma içerisinde faaliyetlerin 
yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtası ile benzeri vasıtalarla sözlü, 
yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, LEAP ile ilişkiniz devam ettiği 
müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda 
muhafaza altında tutulabilecektir.  
 
Kişisel Verileriniz, LEAP Investment üyelik başvurusu esnasında fiziki olarak veya LEAP 
Investment web sitesi üzerinden doldurulan başvuru formu fiziki olarak sunulan veya elektronik 
ortamda aktarılan belgeler vasıtasıyla, ayrıca yapılan çeşitli iletişimler kapsamında (telefon veya 
elektronik posta ile) sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve 
işlenmektedir.  
 
Bu kapsamda kişisel verileriniz; 
 
5.1. Belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,  
5.2. LEAP Yatırımcı Platformu organizasyon ve yönetim süreçlerinin yürütülmesi, 
5.3. LEAP Yatırımcı Platformu üyeleri ile iletişimin sağlanması,  
5.4. LEAP Yatırımcı Platformu’nun tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi 

verilmesi,  
5.5. LEAP Yatırımcı Platformu faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, hizmet 

politikalarının yürütülmesi,   
5.6. LEAP Yatırımcı Platformu üyelerin bilgilendirilmesi,  
5.7. LEAP’e ait tüm tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini, veri kayıplarının 

önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması amaçlarıyla KVKK’nın 5/2(f) 
maddesi gereği üyelerimizin (veya tüzel kişi üyelerimizin gerçek kişi temsilcilerinin) temel 
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, LEAP’in meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması, ek olarak üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi 
amacıyla KVKK’nın 5/2(e) maddesi gereği hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için 
veri işlemenin zorunlu olması için sorumlu olması hukuki sebepleri kapsamında 
işlenmektedir.  
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Kişisel verileriniz, hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede faaliyetlerimizi yürütmek noktasında 
uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına 
dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu 
hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri 
işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde 
belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
 
6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi  
 
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili tüm 
kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek 
işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni 
süreler esas alınacaktır.  
 
KVKK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş 
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler 
re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine LEAP tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar 
geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.  
 
Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi LEAP’in bağlı olduğu envanterinde 
bulunmaktadır.  
 
7. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları 
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, 
talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, 
işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, 
Şirketimizden; 
 
7.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
7.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
7.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
7.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
7.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 
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7.6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya 
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, 

7.7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

7.8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili 
talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle 
Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. 
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak 
istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVKK’nın 11. maddesinde 
belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere iletmeniz; talebinize 
ilişkin başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır. 
 
 


