
FİKRİM VAR YA SONRA PROGRAMI AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10.maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, 

veri sorumlusu sıfatıyla  (“GOSB Teknopark”) tarafından yürütülen FİKRİM VAR YA SONRA Programı 

kapsamında katılımcılara ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahibi 

ilgili kişilerin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.  

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

GOSB Teknopark A.Ş. tarafından yürütülen FİKRİM VAR YA SONRA Programı katılımcılarına ilişkin 

kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

kapsamında, GOSB Teknopark A.Ş. tarafından sunulan proje hizmetlerinin ilgili kişilerin kullanım 

alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan 

aktivitelerin planlanması ve icrası, GOSB Teknopark tarafından sunulan proje hizmetlerinden ilgili 

kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin 

yürütülmesi, GOSB Teknopark A.Ş. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili 

iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, GOSB 

Teknopark A.Ş.'nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve GOSB Teknopark A.Ş.'nin  ve 

GOSB Teknopark A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin 

temini amaçlarıyla işlenmektedir. 

• Proje hizmetlerimizin sürdürülebilmesi için gerekli çalışma süreçlerinin 

yürütülmesi 

• Proje katılım ve çıktılarına ilişkin makale, araştırma raporları, blog yazıları, bülten 

gönderimi 

• Proje katılımcı bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin çalışmaların 

gerçekleştirilmesi 

• Satış ve pazarlama faaliyetleri içerisinde sınıflandırılmış, kişiselleştirilmiş bilgi 

sunumu 

• İş ortakları ile ticari ilişkilerin yürütülmesi 

• Web siteleri erişim analizi (Google Adwords vb.) 

• Hizmetlerimiz ile ilgili gelen bilgi talebi ve önerilerin değerlendirilmesi 

• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan 

haklarımızı kullanmak  

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı 

GOSB Teknopark A.Ş. tarafından yürütülen FİKRİM VAR YA SONRA Programı katılımcılarına ilişkin 

kişisel veriler, Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarımı 

hükümleri çerçevesinde işbu Aydınlatma Metninin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlıklı maddesi 

altında sayılmış kişisel verilerin işlenme amaçlarına uygun olarak yurt içi ve yurt dışındaki GOSB 

Teknopark A.Ş.’nin üçüncü kişi iş ortakları ve programın eğitmenleriyle paylaşılabilecektir. 

 

 

 

 



3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

GOSB Teknopark A.Ş. tarafından yürütülen FİKRİM VAR YA SONRA Programı katılımcılarına ilişkin 

kişisel veriler, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak müşterilerden elektronik ve/veya fiziki ortamlarda 

toplanılmakta ve saklanmaktadır.  

Aşağıda belirtilen kanallar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla kişisel veriler 

toplanabilmektedir: 

• GOSB Teknopark A.Ş. ’nin ve GOSB Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi Blink’in 

sunduğu web siteleri [ www.fikrimvaryasonra.com ] üzerinden yapılan kayıtlar, 

işlemler ve çerezler 

• Web Sitesi, mobil uygulamalar, e-posta dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar 

veya yazılım üzerinden, 

• Yüz yüze yapılan görüşmeler, kartvizit paylaşımı, telefon ile yapılan görüşmeler, 

video eğitim kayıtları 

 

4. Veri Sahiplerinin Hakları  

Kanunun 11.maddesi uyarınca veri sahipleri; veri sorumlusu sıfatını haiz GOSB Teknopark A.Ş. ’den 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

• Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

• Düzeltme, silinme veya yok edilmesi talep edilecekse yapılan işlemlerin, kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

GOSB TEKNOPARK A.Ş.   olarak, Kanun’un sizlere yani veri sahiplerine tanıdığı hakların rahatça 
kullanabilmeniz konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik 
önemleri almaktayız. 

www.gosbteknopark.com web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle 
GOSB TEKNOPARK A.Ş.  ‘ ye  iletebilirsiniz. 
 

Form eksiksiz bir şekilde doldurularak; 

• Merkezimize yazılı olarak teslim edilebilir, 

• İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Gebze Organize Sanayi Bölgesi Kemal Nehrozoğlu Cad. 
420. Sk. No:507  adresine gönderilebilir, 

• Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kvkk@gosbteknopark.com adresine e-posta ile iletilebilir, 

• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından gosbteknopark@hs01.kep.tr adresine KEP ile iletilebilirsiniz. 

http://www.fikrimvaryasonra.com/
http://www.gosbteknopark.com./


GOSB TEKNOPARK A.Ş.  , yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından 
belirlenecek diğer yöntemlerle ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç 
otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde başvurularınız 
ücretlendirilebilecektir. 

Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla GOSB TEKNOPARK A.Ş. tarafından kimliğinizin 

doğrulanması için ve talebinizin netleştirilmesi maksadı ile ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu 

olabilir. Bu  kapsamda, iş bu talebe istinaden istenilen bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde, 

başvuru talebinizin yerine getirilememesine neden olabilir. 

 


