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BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI 
İZLEYİCİ KARTI BİFOKART GOLD TALEP FORMU
Borusan Sanat (Borusan Kocabıyık Vakfı Kültür Sanat İktisadi İşletmesi), bünyesinde faaliyet 
gösteren Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) etkinlikleri ile ilgili öncelik ve ayrıcalıklar 
sunan izleyici kartları (BİFOKART Klasik ve BİFOKART Gold) sunuyor.

BİFOKART Gold’un avantajları
• Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) seri biletlerini BİFOKART Klasik sahiplerine ve 
 genel satışa sunulmadan önce, belirtilen zaman diliminde doğrudan Borusan Sanat’tan alma imkânı2

• Satın aldığınız seri biletin kurye ile adresinize ücretsiz teslimi
• Özel müşteri temsilcisinden yararlanma imkânı5

• Seri bilet satış döneminde BİFO, Borusan Quartet ve Borusan Müzik 
 Evi konserlerinde %30 oranında indirim imkânı
• Seri bilet satış döneminde 2 (iki) seri satın alma hakkı
• Sezon boyunca BİFO, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi  konserleri 
 için istediğiniz adette bileti %20 indirimli alma imkânı4

• Bostancı–Lütfi Kırdar ICEC arası ücretsiz servis5

• Borusan Sanat etkinlikleri hakkında öncelikli bilgilendirilme6

• Adınızın Borusan Sanat sezon kitapçığındaki teşekkür sayfasında yer alması.
• BİFOKART Gold ücretlidir ve BİFO’nun sezonluk 1 (bir) seri biletini alma koşuluyla verilir. BİFOKART Gold almak isteyenler, kart bedeli
 olarak BİFOKART Gold’unu yenileyen üyeler için 1000 TL (bin Türk Lirası), yeni alan üyeler için 1200 TL’sini (bin iki yüz Türk Lirası) 
 nakit veya kredi kartı ile BİLETİX’e ödemek zorundadır. Kart bir konser sezonu boyunca geçerlidir ve avantajlar bir kişi içindir1

• Emekli, öğretmen, öğrenci, 65 yaş üstü ve engelli izleyicilerimize
 yukarıda belirtilen indirim oranlarına ek olarak bilet alımlarında %10 indirim uygulanır. 

KOŞULLAR
1 BİFOKART Gold avantajlarından yararlanma ancak seri bilet alma koşuluna bağlıdır. Seri bilet, BİFO’nun 17 Ekim 2019’da başlayan ve 14 Mayıs 
2020 tarihinde sona eren konser sezonu içerisinde İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te gerçekleştireceği 11 adet konserin her birinden 1 (bir) adet olmak 
üzere 11 biletlik bir seriyi ifade eder. Seri alma koşulu, Lütfi Kırdar ICEC serisinin satın alınması anlamına gelir. Seri bilet alınmadığı takdirde, kartlar 
geçersiz sayılıp kart bedeli iade edilir ve kart sahibi yukarıdaki avantajlardan yararlanma hakkını kaybeder.
2 BİFOKART Gold sahibi, BİFO sezon konserleri ve Borusan Sanat’ın düzenlediği etkinliklerde, her gösteri için süreyle sınırlı öncelikli satın alma 
hakkına sahip olur. Öncelik hakkı, kart sahibinin konser/etkinlik biletlerini genel satıştan önceki bir tarihte temin edebilme hakkı demektir. Bu 
hakkın süresini belirleme yetkisi Borusan Sanat’a aittir. Borusan Sanat, bu yetkisini her konser ve gösteri için ayrı ayrı kullanabilir.
3 Özel müşteri temsilcisi hizmeti, Borusan Sanat tarafından BİFOKART Gold sahipleri için tahsis edilecek bir telefon numarasından, BİFOKART 
Gold sahibi tarafından  müşteri temsilcisine iletilecek yazılı talepler doğrultusunda BİFOKART Gold’un avantajları içinde sayılan tüm bilet alım ve 
bilgilendirme hizmetlerini kapsar. Bilet alım işlemleri, BİFOKART Gold sahibinin vereceği yazılı talimat doğrultusunda, BİFOKART Gold Müşteri 
Temsilcisi tarafından BİLETİX’ten yapılacak ve alınan biletler BİFOKART Gold sahibine Müşteri Temsilcisi tarafından kurye ile gönderilecektir.
4 Kart hamiline, Borusan Sanat’ın düzenlediği konser ve etkinliklerde indirim uygulanır. İndirim hakkı öncelik hakkından bağımsızdır. Kart sahibi 
öncelik hakkı bulunmadığı dönemlerde dahi indirim hakkından yararlanır. 65 yaş üstü izleyiciler, emekliler, engelliler, öğrenciler ve öğretim 
görevlilerinin %10 oranında indirim hakkı bulunur. Bu hak yalnızca bilet fiyatlarına uygulanır, BİFOKART Gold bedeline uygulanmaz.
5 Bostancı–Lütfi Kırdar ICEC arası servis duyuruları SMS ile yapıldığından, bu hizmet konusunda bilgilendirilmek için iletişim bilgilerinizde cep 
telefonunuzun bulunması gerekir. Servis hizmeti yalnızca konser günü ve konser saatinden 2 saat önce, hem gidiş hem de konser sonrası dönüş 
olarak verilir. Servis hizmeti, servis aracının yolcu kapasitesi ile sınırlı olup, kapasite üzerindeki taleplerden Borusan Sanat veya BİFO sorumlu 
değildir.
6 Kart sahibi, Borusan Sanat’ın düzenlediği konserlerle kültür ve sanat etkinlikleri hakkında öncelikli olarak bilgilendirilir. Bilgilendirme, kart 
sahibinin verdiği iletişim bilgileri doğrultusunda e-posta ve/veya SMS yoluyla gerçekleştirilir.
7 İletişim bilgilerinin yanlış veya eksik verilmesinden kaynaklanabilecek aksaklıklardan Borusan Sanat sorumlu değildir. Bu formla izleyici, 
BİFOKART Gold’un yukarıda maddeler halinde belirtilen avantajlarını öğrendiğini ve kartlardan yararlanma koşullarını kabul ettiğini ve 1 (bir) adet 
BİFOKART Gold talep ettiğini beyan eder.
8 BİFOKART’ın sunulması, BİFOKART avantajlarından ve bu kapsamda sunulan hizmetlerden yararlanılması, hizmet süreçlerinin takp edilebilmesi 
için yukarıda sayılan diğer amaçlarla,  kişisel verileriniz işlenecektir. Ayrıca kişisel verileriniz hizmet alınan kişilerle ve BİFOKART hizmetlerini 
sunan kişilerle paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinize ilişkin olarak, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin 
bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silme veya 
yok etmeye ilişkin yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen 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 uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı 
içeren dilekçeyi Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No: 37 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak 
gönderebilirsiniz.

2018–2019 sezonu için BİFOKART Gold’um var, yenilemek istiyorum (    ) 

2019–2020 sezonu için BİFOKART Gold sahibi olmak istiyorum (    ) 

İsmimin Borusan Sanat sezon kitapçığında yer almasını istiyorum (    )

BİFOKART Gold Talep Eden Kişinin:    

BİFOKART Gold Numarası (mevcut BİFOKART Gold sahipleri için):

Adı
Soyadı
İletişim Adresi

E-posta          
Cep Tel.
Doğum Yılı             

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAYI
Borusan Sanat’tan e-posta aracılığıyla e-bülten almak ister misiniz?
Evet (     )               Hayır (     )

SMS GÖNDERİMİ ONAYI
Borusan Sanat’tan SMS aracılığıyla SMS almak ister misiniz?
Evet (     )               Hayır (     )

Yukarıdaki tüm koşulları okudum. Bu koşulları ve koşullar kapsamında yukarıda 
8. maddede yer alan aydınlatma metni doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.              
(tarih, imza)

Başvuru Teslim Süresi ve Adresi
Bu formu doldurup  BİFO konserlerinin olduğu tarihlerde
İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’teki danışma masalarına bırakabilir,
0212 243 33 76 numaralı faksa ya da cacan@borusansanat.com
adresine gönderebilir veya posta yoluyla aşağıdaki adrese ulaştırabilirsiniz.

Borusan Sanat 
BİFOKART Programı 
İstiklal Caddesi 160A Beyoğlu, İstanbul
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Bu Aydınlatma Metni kapsamında Borusan Kocabıyık Vakfı Kültür Sanat İktisadi İşletmesi (“Borusan Sanat”) veri sorumlusu sıfatına sahip olup; 
kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Borusan Sanat, tarafınıza ait kişisel verileri; Borusan 
Sanat tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hukuksal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin 
yürütülmesi, talep veya başvurularınızın değerlendirilmesi ve işleme alınması, iş sürekliliğinin sağlanması, ödemelerimin gerçekleştirilmesi, 
sözleşme ilişkilerinin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, organizasyon, konser, toplantı, davet, etkinlik gibi 
aktivitelerin ve programların planlanması ve icrası, gerekli ulaşım konaklama hazırlıklılarının gerçekleştirilmesi ve tamamlanması, üyelik, davetiye, 
etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması, sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, 
size özel kampanyalar, promosyonlar planlanması ve icrası, Borusan Sanat tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler 
geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması gibi 
amaçlarla işleyebilmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Borusan Sanat tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve 
muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, bir hakkın tesisi, kullanılması veya 
korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaatler veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi sebeplerinden bir veya 
birkaçına dayalı olarak işlenebilir. Bu sebeplerden birisinin veya diğer yasal sebeplerin bulunmaması halinde sadece açık rızanızın olması halinde 
verileriniz işlenebilir. 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, bize referans olarak 
belirttiğiniz kişilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri 
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.    

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak; 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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 Sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak 
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik 
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak 
işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza 
ilişkin taleplerinizi http://www.borusansanat.com/content/doc/BASVURU%20FORMU%20(VAKIF_IKTISADI%20ISLETMELER).pdf  adresi 
üzerinde yer alan formu kullanarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine 
göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel 
Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


