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ÇALIŞANLARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI 

 
 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. maddesi uyarınca, Egemet Kalibrasyon - Ölçüm Ticaret 
LTD. ŞTİ. olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. 

 
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

 
Tarafınıza ait kişisel veriler, Egemet Kalibrasyon - Ölçüm Ticaret LTD. ŞTİ. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda 
açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, 
kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri 
amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir. 

 
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

 
Kişisel verileriniz, KVKK' da öngörülen temel ilkelere ve açık rızanıza uygun olarak; 

• Özlüğe giriş işlemlerinin yapılması, 
• İşe giriş muayenelerinin yapılması, 
• Hastalık raporlarının toplanması ve sisteme tanımlanması, 
• Bordrolama ve ücret ödemelerinin yapılması, 
• Ferdi Kaza Hayat ve sağlık sigortalarının yapılması, 
• Bireysel emeklilik işlemlerinin yapılması, 
• Performans ölçümlemelerinin ve memnuniyet anketlerinin yapılması, 
• Spor ve eğitim faaliyetlerinin planlanması, 
• Araç ve telefon tahsisi yapılması, 
• Yasal bildirimlerin yapılması, 
• Sosyal Güvenlik Primlerinin ödenmesi, 
• Egemet Kalibrasyon - Ölçüm Ticaret LTD. ŞTİ. binası iş giriş –çıkış mülakat ve disiplin işlemlerinin yürütülmesi, 
• Personel şirket-özel araç tanımlamasının yapılması, 
• Vize taleplerinin karşılanması, 
• Şirket giriş çıkışlarının takibi, 
• Şirket güvenliğinin temini amacıyla güvenlik kamerası ile görüntüleme yapılması, 
• Ücret ayarlamalarının ve ödemelerinin yapılması, 
• Çalışanların şirket bildirimlerinin yapılması, 
• Dava ve hukuki temsil süreçlerinin yürütülmesi, 
• Seyahat organizasyonlarının yapılması ve düzenlenmesi, 
• Kargo takibi, 
• Acil durumlar için çalışan iletişim bilgilerinin alınması, 
• İşe giriş sonrası yetkilendirmelerin ve kontrolleri, 
• Şirket veri yedeklemesinin yapılması, 
• Kapı giriş sistemi, yazıcı yetkilendirmelerinin yapılması, 
• Kullanıcı IT problemlerinin ve taleplerinin çözülmesi, 
• Otomatik proses süreçlerinin yürütülmesi, 
• Personel sağlık taraması yapılması ve masraf ödemelerinin gerçekleştirilmesi, 
• İmza sirkülerinin çıkarılması, 
• Sözleşmelerin takibi, 
• Poliçe muhasebe kayıtlarının yapılması, 
• Yönetim ve genel kurulların yapılması ve kararların saklanması, 
• IBAN tanımlaması ve değişikliği yapılması, 
• SİGORTA şirketlerinden otomatik raporlar üzerine bilgi alınması, 
• Bütçe giriş, kontrol ve analizinin yapılması, 
• Personel cari ekstrelerinin paylaşılması, 
• Prim ve gider hesaplamalarının yapılması, 
• Personel hesap kodunun oluşturulması, 
• Denetim firmaları ile veri paylaşımı yapılması, 
• Yurtdışı raporlamalarının yapılması, 
• BES süreçlerinin yürütülmesi, 
• Yan hakların tasarrufu ve esnetilmesi 

 
Amaçlarıyla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde 

saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen 

yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. 
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3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

 
Egemet Kalibrasyon - Ölçüm Ticaret LTD. ŞTİ. tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, 
bağlı bulunduğumuz ana şirketimize, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, bankalara, sigorta şirketlerine, 
faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara, bağımsız denetim şirketlerine ve çeşitli hukuki 
yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir. 

 
 

4. Yurtdışına Veri Aktarım 
 
Egemet Kalibrasyon - Ölçüm Ticaret LTD. ŞTİ. tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız 
doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin 
edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen 
yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya Kurul'ca tespit ve ilan edilmemekle beraber, Kurul'un izninin temin 
edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla, kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak 
taahhüt ettiği ülkelere aktarılabilecektir. 

 
 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 
 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla Egemet Kalibrasyon - Ölçüm Ticaret LTD. ŞTİ. tarafından elden, e-posta, 
entegrasyon, sözlü, telefon, güvenlik kamerası, tebligat, matbu evrak, faks, portal, formlar ve sair kanallar vasıtasıyla 
toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle 
veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6 /3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde ise, açık rıza temin edilmeksizin 
işlenebilmekte veyahut aktarılabilmektedir. 

 
6. KVKK' nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar 

 
Tüm talepleriniz için 'Veri Sahibi Başvuru Formu' nu doldurabilir ve ilgili formda belirtilen kanallar vasıtasıyla Şirketimize 
iletebilirsiniz. Egemet Kalibrasyon - Ölçüm Ticaret LTD. ŞTİ. tarafından KVKK m.11 uyarınca tarafınızca yapılacak 
başvurular ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir ve niteliğine göre, talebiniz mümkün olan en kısa 
sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

 
Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir: 

 
 

• Kişisel verinizin Egemet Kalibrasyon - Ölçüm Ticaret LTD. ŞTİ. A.Ş. tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
•  KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
•   KVKK m.11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 
•   Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması 

durumunda itiraz etme, 
•  Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın 

giderilmesini talep etme. 
 

7. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi 
 
Egemet Kalibrasyon - Ölçüm Ticaret LTD. ŞTİ. nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. 
Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Veri Sahibi 
Başvuru Formu' nda belirtilmiş olan sair yollar ile Şirketimiz Personel, İdari İşler ve İnsan Kaynakları departmanına 
bildirebilirsiniz.  


