EK-1
BİLKENT CYBERPARK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

I. Genel Açıklamalar
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan sonra ‘Kanun’ olarak anılacaktır)
ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra ‘veri sahibi’ olarak
anılacaktır), Kanunun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar
tanınmıştır. Kanunun 13. maddesinin bir numaralı fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olarak
addedilen Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Bundan sonra ‘Bilkent
CYBERPARK’ olarak anılacaktır) nezdinde bu haklara ilişkin yapılacak başvuruların yazılı
şekilde veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle
tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

II. Başvuru Yolları
Bilkent CYBERPARK’a “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak tablodaki
yöntemlerden biri ile yapılacaktır.
Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki
açıklamalara dikkat edilmelidir.
Başvurunun Yapılacağı
Adres
Noter vasıtasıyla veya iadeli Cyberpark, Cyberplaza B Blok
taahhütlü mektup yoluyla Kat 1 06800, Bilkent, Ankara
başvuru

Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi
Zarfın/Tebligatın üzerine
“Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
Şahsen başvuru
Cyberpark, Cyberplaza B Blok Zarfın üzerine “Kişisel
Verilerin
Korunması
Kat 1 06800, Bilkent, Ankara
Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile ankara.cyberpark@hs02kep.tr
Eposta’nın konu kısmına
imzalanarak
Kayıtlı
“Kişisel
Verilerin
Elektronik
Posta
(KEP)
Korunması
Kanunu
yoluyla başvuru
kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.
E-posta yoluyla başvuru
kisiselverilerim@cyberpark.com.tr E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması
(Teyit edilmek üzere)
Kanunu
Bilgi
Talebi”
yazılacaktır.
Başvuru Yöntemi

Kimliğini tanımlamak ve
talep sahibinin gerçekten bu
başvuruyu
yapıp
yapmadığını
belirlemek
üzere
ilgili
kişiyle
kayıtlı/belirtilen
telefon
üzerinden
iletişim
kurulacaktır.

Bilkent CYBERPARK’a iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13. maddesinin iki
numaralı fıkrası gereğince, talebinizin içerdiği hususlar dikkate alınmak suretiyle
talebinizin Bilkent CYBERPARK’a ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç
otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır.
Yanıtlarımız Kanunun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan
tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve
belgelerin eksiksiz ve doğru olarak Bilkent CYBERPARK’a ulaştırılması gerekmektedir.
İstenilen bilgi ve belgelerin noksan ya da gereği gibi olmaması durumunda Bilkent
CYBERPARK tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde
yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Bilkent CYBERPARK’ın kanuni
hakları saklıdır. Dolayısıyla ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgi ve
belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

III. Veri ̇ Sahibine İlişkin İletişim Bilgileri
Veri Sahibi’nin başvurusunun Bilkent CYBERPARK tarafından sonuçlandırılması ve
sonuçların Veri Sahibi’ne iletilmesini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin Veri Sahibi
tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.
Adı ve Soyadı*
T.C Kimlik Numarası*
Adres*
Telefon Numarası*
E-posta Adresi*
Bilkent CYBERPARK İle
Arasındaki İlişki*

Bölgede Yer Alan Firma Sahibi
Bölgede Yer Alan Firma Personeli
Ziyaretçi
Bölgeye Başvuru Yapan Firma/Kişi
Çalışan Adayı (İş başvurusu/özgeçmiş paylaşımı yapan
kişiler)
Başvuru Tarihi: ………………………………………………..
Diğer: (Lütfen belirtiniz)
……………………………………………………………….

Bilkent CYBERPARK İle
Olan İlişkisinin Devam
Edip Etmediği
İletişim Adresi Tercihi*

Devam ediyor
Sona erdi

*Doldurulması zorunlu alanlar.
Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
…………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………..
Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun kapsamındaki talebinizin
değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla Bilkent
CYBERPARK kayıtlarına işlenmektedir.
Talebiniz internet ortamında yer alan bir içerikle ilgiliyse lütfen URL adresini belirtiniz:
............................................................................................................................................
Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebiniz ile ilgili özel bir veri türüne dair bilgi
almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.
............................................................................................................................. ...............
Talebiniz internet ortamında yayımlanan bir resmi ilan ile ilgiliyse lütfen ilan
numarasını belirtiniz.
............................................................................................................................... .............

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebiniz ile ilgili başkaca bir bilgi varsa lütfen
detaylı olarak belirtiniz:

IV.

Başvuru Taleplerinin Sonuçlandırılması

Veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini Bilkent CYBERPARK’a Kanun’un 13.
Maddesi doğrultusunda yazılı olarak ve bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle
iletmeleri durumunda, Bilkent CYBERPARK olarak, talebin niteliğine göre talebin tarafımıza
ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracağız. Bilkent CYBERPARK
olarak olumlu veya olumsuz yanıtımız gerekçelendirilmiş bir şekilde yazılı veya elektronik
ortamda veri sahiplerine iletilecektir.
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Başvuruma ilişkin sonucun posta aracılığıyla adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli
vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
İşbu başvuru formu, Bilkent CYBERPARK ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Bilkent
CYBERPARK tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili
başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka
aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf
edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti
için Bilkent CYBERPARK ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep
etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz talebinize ilişkin bilgilerin
doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Bilkent CYBERPARK,
söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul
etmemektedir.

V. Veri Sahibi Beyanı
Kanun uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun yukarıda belirttiğim talep(ler)
çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza intikal
ettirmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
Adı Soyadı
Başvuru Tarihi
İmza

