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SAR MAK İNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
ÇALI ŞAN PERSONEL AYDINLATMA METN İ 

 
 
Sar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAR MAKİNA) 6698 sayılı (K) işisel (V)erilerin (K)orunması 
(K)anunu kapsamında veri sorumlusu olarak siz çalışanlarımızın kişisel verilerine ilişkin haklarınızı 
Anayasal bir özgürlük olarak kabul etmekte ve saygı duymaktadır. 

 

SAR MAKİNA siz çalışanlarının kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, finans, hukuki işlem, mesleki 
deneyim, işlem güvenliği, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, adli sicil kayıtları, dernek 
üyeliği, sendika üyeliği, vakıf üyeliği, din, sağlık ve referans bilgileri veri kategorisinde yer alan kişisel 
verilerinizi işlemektedir.  

 

Bu veriler, iş başvurusu sırasında SAR MAKİNA’ya iletmiş olduğunuz özgeçmiş, işe giriş sırasında 
imzalanmış olan iş akdi ve bu süreçte tarafınızca temin edilen sağlık raporu, insan kaynakları şirketlerine 
bırakılmış olan özgeçmişler, mülakatlar, iş başvurusu sırasında temin edilen kişilik tahlilleri, 
hastalık/istirahat raporları, EBA sistemi, güvenlik kamerası kayıtları, iş akdi sırasında temin etmiş 
olduğunuz rapor/formlar ve bilumum evraklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalar, 
elektronik posta, telefon görüşmeleri, şirketimiz internet bağlantısını kullanmış olmanız halinde temin 
edilen trafik bilgileri ile iş akdi süresince SAR MAKİNA nezdindeki faaliyetler sırasında üretilen her 
türlü bilgi ve dokümanlar vasıtasıyla temin edilmekte ve işlenmektedir. 

 

SAR MAKİNA kişisel verilerinizi, bilgi sistemleri destek taleplerinin karşılanması, dava ve icra takip, 
eğitim ve oryantasyon, envanter yönetimi, finansal kuruluşlar ile ilişkiler, firewall yönetimi, 
fuar/toplantı katılımı, güvenlik, hukuki müşavirlik, idare ve temsil, insan kaynakları bilgi sistemleri ve 
iletişim, iş sağlığı ve güvenliği, ödeme ve tahsilat, özlük ve bordrolama, performans değerlendirme ve 
organizasyonel gelişim, teşhis/tedavi hizmetleri ile sağlık harcamalarının finansmanı ve kontrolü, 
seyahat ve vize işlemleri, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, tedarikçi ili şkilerinin 
yönetimi, veri tabanı yönetimi ve yetkilendirme, kurum içi wifi kullanımı, Şirketimiz tesisleri ile bilgi 
sistemlerinin güvenliğinin temini ve yatırımcı ilişkilerinin yönetimi amaçlarıyla işlemektedir. 

 

Siz çalışanlarımızın kişisel verileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,                         
adli/kolluk ve yargı mercileri ile icra dairelerine, mahkemelere, noterlere, bankalara, özel sağlık 
sigortası, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik, araç kiralama, vize aracısı şirketlere, GSM 
operatörlerine, organizasyon, sigorta şirketlerine, T.C. Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve diğer sağlık 
kuruluşları, SGK ve yetkili diğer kurum, kuruluşlar ve grup şirketlerimize aktarılabilmektedir. 
Verileriniz yurt içinde veya yurt dışından ticari bir amaçla hiçbir şekilde aktarılmamaktadır.  

 

SAR MAKİNA kişisel verilerinizi, işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, tabi olduğumuz 
yasal yükümlülüğün işleme faaliyetini gerektirmesi, bir hakkın tesisi, ileri sürülmesi ve korunması için 
gerekli olması, iş akdi ve diğer sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, SAR MAKİNA’nın 
hukuk önünde savunulabilir bir meşru menfaatinin olması hukuki gerekçeleri ile işlemekte ve 
aktarmaktadır. Özel nitelikteki kişisel veri olarak adli sicil kayıtları, din, dernek / vakıf / sendika üyeliği 
verileriniz ise kanunlarda açıkça öngörülmüş olması; sağlık verileriniz ise sadece kamu sağlığının 
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri 
ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenmek ve aktarılmaktadır. Sayılan bu hukuki 
gerekçelere dayanmayan işleme ve aktarım faaliyetleri için mutlaka açık rızanıza başvurulacaktır.  
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SAR MAKİNA kişisel verilerinizin korunması, hukuka aykırı olarak erişilmesi ve önlenmesi amacıyla 
gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır. Bu konuda daha detay bilgi için Şirketimizin Veri 
Sorumluları Sicili nezdindeki kaydını incelemeniz mümkündür.  

 

Kişisel verilerinize ilişkin sahip olmuş haklar Anayasal güvence altındadır. SAR MAKİNA tarafından 
kişisel verilerinizin işleme faaliyetine yönelik 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, 
 

 Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 

 Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerinizin, kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme, 
 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. 
 

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak ve kişisel veriler mevzuatı hakkında bilgi almak için; bizimle 
her zaman nuh.karatas@sarmakina.com.tr ve a.yildirim@sarmakina.com.tr adresine e-posta göndererek 
irtibata geçebilirsiniz. Taleplerinizi iletmek amacıyla lütfen Şirketimizin  www.sarmakina.com.tr 
adresinde bulunan “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu’nu doldurunuz.  

 


