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Sayın İlgili, 

Dünya Sağlık Örgütü’ nün (“DSÖ”) Corona Virüs (COVİD-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı 

hastalığı hakkında “Pandemi” ilan etmesi dolayısıyla işbu pandemi döneminde fabrikamız içerisinde 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” içerisinde yer alan 

önlemleri almak durumundayız.  

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 141821 sicil numarasında kayıtlı, Eğitim Mah. Adım Sk. Orjin İş 

Merkezi No.10-18 K.3 D.39-49 Hasanpaşa/ Kadıköy adresinde bulunan SARBAK METAL TİCARET 

VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“SARBAK METAL”) unvanlı şirketimiz, pandemi sürecinde 

almak durumunda kaldığı sağlık önlemlerine maksimum seviyede, tam ve eksiksiz bir şekilde uyum 

sağlamak amacıyla tarafınıza ait kişisel verilerinizin bir bölümünü Veri Sorumlusu sıfatıyla 

işlemektedir. 

SARBAK METAL çalışanları ve SARBAK METAL bünyesine fiilen ziyaret gerçekleştiren tüm 

gerçek kişiler için oluşturulan işbu Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ("KVKK") hükümleri gereğince kişisel verilerinizin toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme 

amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.  

Çalışan olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz, 

 Adınız soyadınızı, HES kodunuzu, HES kodu ile yapılan sorgulama sonucunda risk grubunda olup 

olmadığınıza ilişkin bilginizi, herhangi bir ağrı kesici alıp almadığınız bilgisini, boğaz ağrınızın var olup 

olmadığı bilgisini, öksürüp öksürmediğiniz bilgisini, kusma ve/veya ishal durumu bilginizi, nefes darlığı 

veya hızlı nefes alıp verme bilginizi, kas ağrısı veya hızlı nefes alıp almadığınıza ilişkin bilginizi, üşüme 

ve titreme geçirip geçirmediğinize ilişkin bilginizi, gözde iltihaplanma veya kaşınma olup olmadığı 

bilginizi, baş ağrınız olup olmadığının bilgisini, yeni başlayan tat ve koku kaybı hissinizin var olup 

olmadığı bilgisini, amirinizin kontrol ve gözetime dayalı olarak sizi sağlık kuruluşuna gönderip 

göndermediği bilgisini ve ateş ölçümü bilginizi içermektedir. (Ateş ölçümü sonucu kayıt altına 

alınmamaktadır.) 

Ziyaretçi olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz, 

HES kodunuzu, HES kodu ile yapılan sorgulama sonucunda risk grubunda olup olmadığınıza ilişkin 

bilginizi ve ateş ölçümü bilginizi içermektedir. (Ateş ölçümü sonucu kayıt altına alınmamaktadır.) 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

SARBAK METAL, kişisel verilerinizi, şirket içerisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin şirket 

politikalarının uygulanması ve koruyucu tedbirlerin alınması, şirkete fiilen gelindiğinden dolayı DSÖ  
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ve T.C. Sağlık Bakanlığının uyulmasını uygun gördüğü sağlık tedbirlerinin uygulanmasının sağlanması 

(şirkete girerken ateş ölçümü yapılması, el hijyeni ve sosyal mesafenin önemine ilişkin 

bilgilendirmelerin yapılması, öksürük, solunum yolu rahatsızlığına ilişkin tıbbi bilgilerin açık rıza ile 

alınması),  alınan koruyucu tedbirlerin eksiksiz bir şekilde yürütülmesi amacıyla ve pandemi halinin ve 

iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli olan azami süre kadar (aksi bir durumun olmaması 

halinde, HES kodları 2 hafta; çalışandan toplanan sair bilgiler ise 1 hafta) kişisel veri ve özel nitelikli 

kişisel verileri işleyebilmektedir.  

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle ve bu Aydınlatma 

Metninde belirtilen işleme amaçlarla, gerekmesi halinde açık rızanız alınarak fiziki ve elektronik 

ortamlarda, yukarıda belirtilen süre ile sınırlı olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması: 

Toplanan kişisel verilerinizin bir kısmı; yukarıda belirtilen işleme amaçlarıyla (örn, şirket içerisinde iş 

sağlığı ve güvenliğine ilişkin şirket politikalarının uygulanması ve koruyucu tedbirlerin alınması); 

KVKK’nın 28. maddesi kapsamında Sağlık Bakanlığı’na ve kanunen yetkili kamu sağlık kuruluşlarına 

ve ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirme yapılması gereken sair kurum ve kuruluşlara ve gerekmesi 

halinde kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Ek olarak belirtmek gerekir ki, Şirketimizce talep edilen bilgiler sonucunda COVİD-19 şüphesi bulunan 

kişiler için yapılan duyuru esnasında, kimlik tespitinin doğrudan sağlanacağı detaylar ve kişisel veriler 

Şirket içerisindeki kişilere paylaşılmayacaktır. 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız: 

Tarafınıza ait kişisel verilerin: 

(i)   İşlenip işlenmediğini öğrenme,  

(ii)   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

(iii)   Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  

(iv)   Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

(v)   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  

(vi)   Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,  

(vii)   Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 
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(viii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

(ix)   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi ve itirazlarınızı aşağıdaki posta adresimize veya e-posta 

adresimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle 

Şirketimize iletebilirsiniz. 

Posta Adresi: Eğitim Mah. Adım Sk. Orjin İş Merkezi No.10-18 K.3 D.39-49 Hasanpaşa Kadıköy 

İstanbul 

E-posta adresi: sarbakmetalas@hs02.kep.tr 
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