
 

 

YABİSAK | Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği 

ÜYELİK BAŞVURU FORMU  
KİŞİSEL BİLGİLER        

 

Kurum Adı: ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Temsilci Adı Soyadı: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

TC Kimlik No: ………………………………………………………………………   Doğum Tarihi: ……………………………....……………..……..   

Ünvanı: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……   

Öğrenim Durumu: ……………………………………………………………. Mesleği: …………………………………………………………………. 

E-posta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..  

Telefon:  ………………………………………………………………………. GSM: ………………………………………………………………….………. 

Web:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…    

FİRMA PROFİLİ        

 

Firma Sermayesi: ☐ Yerli       ☐ Yabancı (Lütfen belirtiniz)…………………………………………………………….………………….. 

Sektör: …………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………….………………

  

Alt Sektör:   

☐ İş Zekası  

☐ Nesnelerin İnterneti (IoT)  

☐ Web-Mobil Platformları  

☐ Büyük Veri Analizi  

☐ Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi  

☐ Oyun  

☐ Otomasyon 

☐ Güvenlik Yazılımları  

☐ E-Ticaret 

☐ Gömülü Yazılım  

☐ Sanal/Arttırılmış Gerçeklik  

☐ Dijital Medya  

☐ Outsource Yazılım Geliştirme 

☐ Diğer …………………………………..  



 

 

Kuruluş Yılı: ……………………………………    Çalışan Sayısı: …………………………………………

   

Üretilen Ürünler /Yazılımın Konusu: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

İhracat yapıyor musunuz? ☐ Evet ☐ Hayır   Evet ise, üretiminizin % kaçını ihraç etmektesiniz? % ……..        

İhracat Yapılan Ülkeler: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       

Firmanın Sahip Olduğu Belgeler:  

 

ÜYELİK KOŞULLARI        

• Üyelik Formu ile Birlikte Talep Edilen Belgeler: YABİSAK üyeliğine ve temsile yetkili kişinin 

görevlendirildiğine dair yönetim kurulu kararı kopyası, Ticari Sicil Kaydı kopyası, nüfus cüzdanı sureti, 1 

adet fotoğraf, temsilci kartviziti ve firma/ürün broşürleri, Üyelik Formu ekinde iletilir.  

• Üyelik talebinde bulunan gerçek/tüzel kişinin başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 

Yönetim Kurulu, kararı kabul ya da reddetme hakkına sahiptir.  

• Üye tüzel kişilik ise, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, temsilci değişikliği yapabilir. Temsilcinin firma ile 

ilişkisinin kesilmesi durumunda, yeni temsilcinin bilgilerinin bildirilmesi, ayrıca Dernek veri tabanının 

güncel tutulması üye firmanın sorumluluğundadır. 

• Doldurulan Üyelik Başvuru Formu, firma kaşesi ile kaşelenir ve imzaya yetkili kişilerce imzalanır. 

• Üyelik talebinde bulunan gerçek/tüzel kişi, belirlenen yıllık üyelik aidatını zamanında ödemeyi kabul 

eder. Üyelik aidatı bir sefere mahsus giriş ödentisi 3.000 TL, yıllık üyelik aidatı 1.000 TL olarak 

belirlenmiştir. 

• Üyeliği kabul edilen gerçek/tüzel kişi, Dernek çalışmalarında aktif yer alır, yönetime ve faaliyetlerine 

destek verir. 

Aydınlatma metnini okuduğumu, üyelik formunda sunduğum bilgilerin doğruluğunu beyan eder, üyelik 
talebimin kabulünü ____/_____/_______ tarihinde onayınıza sunarım.    
            BAŞVURU SAHİBİ 

        (İsim, İmza, Kaşe) 

ONAY (YABİSAK tarafından doldurulacaktır .)     

 

Kurumun üyelik talebi _____/_________/_________ tarihinde Yönetim Kurulu kararıyla                          

☐ kabul edilmiştir / ☐ kabul edilmemiştir.   

 



 

 

YABİSAK Üyelik Başvuru Formu, Web Sitesi Abonelik Formu, Web Sitesi Üyelik Formu  

AYDINLATMA METNİ 

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yazılım 
ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği-YABİSAK tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve 
işlenmektedir. 

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Üyelik başvurusu yapan yetkiliye ait 

Ad, soyad, telefon, e-posta, çalıştığı şirket ve ünvan, TC kimlik numarası, doğum tarihi, öğrenim durumu, mesleği 
vb. bilgileri üyelik kayıt işlemlerinin yapılabilmesi, Dernekler Bilgi Sistemi-DERBİS üzerine giriş sağlanabilmesi, 
Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, genel kurul 
toplantıları, çalışma grubu toplantıları, yönetim kurulu toplantıları, diğer üye toplantıları gibi YABİSAK üyeleri veya 
temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi, YABİSAK ile 
üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması vb. amaçlar 
doğrultusunda sınırlı olarak işlenmektedir. 

 

Web sitesi abonelik ve iletişim formu dolduran yetkiliye ait 

Ad, soyad, telefon, e-posta bilgileri YABİSAK hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, Dernek Tüzüğü’nde belirtilen 
amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerden haberdar edilebilmesi vb. amaçlar doğrultusunda sınırlı 
olarak işlenmektedir. 

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde  Dernekler Bilgi Sistemi-DERBİS ile, 
üyelerin iletişim bilgileri (telefon ve e-posta), işbirliklerinin arttırılması amacıyla kullanılabilmektedir.  

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, YABİSAK üyelik başvurusu esnasında fiziki olarak alınan form ve ekleri aracılığıyla, 
www.yabisak.org.tr web sitesi üzerindeki elektronik iletişim formu aracılığıyla, ayrıca dernek ile yapılan çeşitli 
iletişimler kapsamında (telefon veya e-posta) YABİSAK yetkililerine verilen bilgiler aracılığıyla sözlü veya yazılı 
olarak veya elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir. 

Bu kapsamda Kişisel Verileriniz, Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda 
faaliyetlerin yürütülmesi, genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, yönetim kurulu toplantıları, diğer 

http://www.yabisak.org.tr/


 

 

üye toplantıları gibi YABİSAK üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, 
yönetilmesi ve yürütülmesi, YABİSAK ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda 
iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, içi raporlama faaliyetlerinin icrası, idari 
kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya 
mahkemelere sunulması, mevzuat kapsamında YABİSAK tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların 
tutulması ve 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında KVKK’nın 5/2(ç) maddesi gereği veri sorumlusu olan YABİSAK’ın 
hukuki yükümlüğü 

• Yine üyeler ile iletişim kurulabilmesi, YABİSAK’ın tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi 
verilmesi, faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi, içi 
iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, faaliyetler kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi, YABİSAK’a ait 
tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini, veri kayıplarının önlenebilmesi için 
kopyalanması/yedekleme yapılması amaçlarıyla KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği üyelerimizin temel hak 
ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, YABİSAK’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu 
olması, 

• Ek olarak Üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 5/2(e) maddesi gereği hakkın 
tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması için sorumlu olması hukuki 
sebepleri kapsamında işlenmektedir. 

YABİSAK, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmeler, KVKK, ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler 
ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine 
uygun davranmaktadır. 

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları  

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru 
Usul ve Esasları” hakkında tebliğe göre Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Derneği-YABİSAK’ın Zafer Mah. 840 Sokak 
Dış Kapı No: 2 Gaziemir Fuar Alanı Gaziemir, İzmir adresine yazılı olarak veya info@yabisak.org.tr adresine e-
posta yolu ile iletebilirsiniz. 

mailto:info@yabisak.org.tr

