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PBS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.  

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

 

PBS Bilgi Teknolojileri ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli 

kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine çok büyük önem vermekteyiz.  

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ile 

öngörülen aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde, Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerin 

ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini büyük bir hassasiyetle yürütmekteyiz. 

1. Başvuruya İlişkin Genel Esaslar  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi 

uyarınca kişisel veri sahibi (“Veri Sahibi”) olarak PBS Bilgi Teknolojileri ve Bilişim 

Hizmetleri A.Ş.’Ye (“Şirket”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:  

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenmek, 

• Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,  

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini istemek,  

• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin 

silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, 

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararın giderilmesini talep etmek.  

İşbu Başvuru Formu, yapmış olduğunuz başvuru üzerine Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit 

etmek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirlemek ve 

başvurunuza doğru, eksiksiz ve süresi içinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Adınıza 

yapılmış yetkisiz ve izinsiz başvuruların önlenmesi, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde 

üçüncü kişilerle veri paylaşımının engellenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin 

sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek bilgi ve belge talep etme 

hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin 

bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, 

söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumlu 

tutulamayacaktır. 
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2. Başvuru Yöntemi 

Başvuru hakkınız kapsamındaki taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesi ile Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince Şirketimize 

iletebilirsiniz.  

Başvuru sahiplerince bu çerçevede şirketimize yapılacak başvurular, işbu başvuru formu 

doldurulduktan sonra, Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sokak Flora 

Rezidans No:1 Daire:86/702 Ataşehir/İstanbul adresinde yer alan İnsan Kaynakları birimine 

bizzat teslim edilerek veya kvkk@pbsbilisim.com e-posta adresine gönderilerek 

yapılabilecektir. 

Şirketimiz KVK Kanunu’nun 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en 

kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracak ve cevabımız yazılı olarak veya 

elektronik ortam üzerinden tarafınıza ulaştırılacaktır.  

3. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz 

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki 

alanları doldurunuz. 

 

BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Adı Soyadı  

TC Kimlik Numarası 
(Diğer ülke vatandaşları için Pasaport 

Numarası) 
 

E-Mail Adresi  

Telefon Numarası  

Tebligata Esas Ev/İşyeri Adresi 

 

 

 

 

Şirketimiz ile İlişkiniz: 
(Müşteri, Çalışan, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, 

İş Ortağı, Ziyaretçi, Pay Sahibi, Diğer) 
 

Başvurunuza dair cevap ve açıklamalarımızın tarafınıza bildirilme yöntemini 

seçmenizi rica ederiz. 

    Adresime gönderilmesini istiyorum. 

   E-posta adresine gönderilmesini istiyorum. 
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4. Başvurunuza İlişkin Detaylı Bilgi 

Başvurunuzu hızlı bir şekilde cevaplayabilmemiz için kişisel verilerinize ilişkin 

talebinizi aşağıda açıkça ve detaylı olarak yazmanızı rica ederiz. Varsa talebinize 

ilişkin bilgi ve belgeleri de başvurunuza ekleyebilirsiniz. Şirketimiz içerisinde iletişime 

geçmiş olduğunuz birimler varsa bunları da belirtebilirsiniz. 

  

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVK 

Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.  

İşbu başvuruda Şirketinize sağlamış olduğum bilgilerin ve belgelerimin doğru ve güncel 

olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve 

ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 

ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.  

 

Başvuru Sahibi  

Ad-Soyad:  

Başvuru Tarihi:  

İmza: 


