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T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM OFİSİ
KURUM TEMSİLCİLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi (“Kurum”) tarafından 
aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Kurum tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; aşağıdaki web adresinde yer alan T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kişisel 
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; Kurum’un ve Kurum’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, sunulan ürün ve hizmetlerden 
istifade edilmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin 
ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan faaliyetlerin planlanması ve icrası için aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartları dâhilinde Kurum tarafından işlenebilecektir:

• Yatırım Ofisi’nin kuruluş, amaç ve görevleri kapsamında yatırımların artırılmasını özendirmeye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütülmesi

• Ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasının takip edilmesi

• Yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması

• Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunların tespit edilerek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması

• Türkiye’de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak bilgi ve verilerin oluşturulması, güncellenmesi ve bu verilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması

• Yatırım ortamının iyileştirilmesi için öneriler geliştirilmesi

• Yatırımcı başvurularının ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesi

• Yatırımlara ilişkin izin ve onay işlemlerinin tamamlanmasına destek sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdindeki işlemlerin takip edilmesi

• Yatırımcılarla ilişkilerin yürütülmesi ve kurumsal olarak takibi

• Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi

• Sunulan hizmetlere ilişkin verimlilik raporlarının ve memnuniyet anketlerinin yapılması

• Talep ve şikâyetlerin takibi ve yönetimi

• Çözüm ortakları ile yürütülen işlerin planlanması ve organizasyonu

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin icrası

• Ürün ve hizmetlerin tanıtımına yönelik süreçlerin yürütülmesi

• Yatırım Ofisi iş organizasyonu ile iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

• Veri güvenliği de dâhil olmak üzere Yatırım Ofisi’nin, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin güvenliğinin sağlanması

https://www.invest.gov.tr/Documents/general-personal-data-protection-policy-tr.pdf
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İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bir üst başlık altında sayılan amaçlarla, Yatırım Ofisi’nin bağlı olduğu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar, kamu kurum 
ve kuruluşları, çözüm ortakları ve kanunen yetkili kurumlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen çerçevede aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız için fiziki ortamda yüz yüze ve elektronik ortamda web sitesi, e-posta ve diğer dijital 
platformlar olmak üzere bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili olma ve Kurumumuzun meşru menfaatine yönelik 
hukuki sebeplere dayalı olarak Kurumumuz tarafından toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 
ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesine Göre Hakları

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıdaki web adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. 
Talebiniz niteliğine bağlı olarak en geç otuz gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Veri Sahibi Başvuru Formu

https://www.invest.gov.tr/documents/data-subject-application-form-tr.pdf



