
DBI Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme San. Ve Tic. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

6698  Sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu’nda  (“KVK”)  ilgili  kişi  olarak
tanımlanan kişisel veri  sahiplerine (“Başvuru Sahibi”),  KVK’nun 11’inci maddesinde
kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK
‘nın  13’üncü  maddesinin  birinci  fıkrası  uyarınca;  veri  sorumlusu  olan  DBI  Yazılım
Teknolojileri  Araştırma Geliştirme San. Ve Tic.  A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) bu haklara
ilişkin  olarak  yapılacak  başvuruların  yazılı  olarak  veya  Kişisel  Verilerin  Korunması
Kurulu  (“Kurul”)  tarafından  belirlenen  diğer  yöntemlerle  tarafımıza  iletilmesi
gerekmektedir.

Bu  çerçevede  “yazılı”  olarak  Şirketimize  yapılacak  başvurular,  işbu  formun  çıktısı
alınarak;

Başvuru  Sahibince  imzalanarak  Şirket  kayıtlı  elektronik  posta  adresine  gönderilmek
suretiyle Veri Sorumlusuna iletilebilecektir.

1. Veri Sorumlusu’na İlişkin Bilgiler

Unvan : DBI  Yazılım  Teknolojileri  Araştırma  Geliştirme
San. Ve Tic. A.Ş.

Kayıtlı  Olduğu  Ticaret  Sicil
Müdürlüğü/ Ticaret Sicil No : 

Merkez-133010-K-11072

Vergi Dairesi/ Vergi Kimlik No: Urla Vergi Dairesi / 271 052 12 64
MERSİS No: 0271 0521 2640 0011
Telefon numarası : +90 850 255 0324
e-posta  : info@dbisoft.com

Adres  : Gülbahçe Mah. Gülbahçe Cad. İYTE Sitesi 
A10 Blok No:1/40/25 Urla/İZMİR

2. Başvuru sahibi hakkında bilgiler

Aşağıdaki bilgiler ilgili kişiyi inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvuru
sonuçlarını iletmek amacıyla talep edilmektedir.

A. Tanımlayıcı Bilgiler (Lütfen okunaklı biçimde doldurunuz)
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Ad : *
Soyad : *
T.C. Kimlik numarası / Uyruk ve
pasaport numarası : *
Vergi  Kimlik  No:  (Başvuru
sahibinin  DBI  Yazılım
Teknolojileri  Araşt.  Gelişt.  San.
Ve  Tic.  A.Ş.  ürünlerini
kullanması halinde)
Telefon numarası :
e-posta  :

İkamet veya İşyeri Adresi : *

B. Şirket ile olan ilişki (Lütfen işaretleyiniz)

□ Ziyaretçi □ Mevcut Çalışanım
□ Tedarikçi/Müşteri □ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı 

Yaptım
Tarih:

□ Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar: 

□ Diğer:

□ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon 
bilgisini belirtiniz

Kurum içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:
Konu:

3. Başvuru Nedeni

No Talep konusu Seçim
(seçiminiz  ile
ilgili  bölümü
işaretleyin,
birden  fazla
işaretleme
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yapabilirsiniz)
1 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme - KVKK m.11/1-a
2 Kişisel  verileriniz  işlenmiş  ise  buna  ilişkin  bilgi  talep  etme  -

KVKK m.11/1-b
3 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme - KVKK m.11/1-c
4 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişileri bilme - KVKK m.11/1-ç
5 Kişisel  verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde

bunların düzeltilmesini isteme - KVKK m.11/1-d
6 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş

olmasına rağmen, işlenmesi gereken sebeplerin ortadan kalkması
dahilinde  kişisel  verilerinizin  silinmesini  veya  yok  edilmesini
isteme - KVKK m.11/1-e

7 Kişisel  verilerinin  düzeltilmesi,  silinmesi  ya  da  yok  edilmesi
halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme - KVKK m.11/1-f

8 İşlenen  kişisel  verilerinin  münhasıran  otomatik  sistemler
vasıtasıyla  analiz  edilmesi  durumunda  aleyhine  bir  sonucun
ortaya  çıkması  halinde  bu  sonuca  itiraz  etme  -
KVKK m.11/1-g

9 Kişisel verilerinin Kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple
zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme - KVKK
m.11/1-ğ

Bu kapsamda kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz.

4. Başvuru sahibinin talep beyanı 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun
13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirtmiş olduğum yöntem ile bilgi verilmesini
talep ederim.

Başvuruda bulunan ilgili kişi (Kişisel veri sahibi)

Adı Soyadı :
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Başvuru Tarihi :
İmza :
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