
 
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

(Şirket Çalışanları İçin) 

SEBAT Proje Mühendislik Müşavirlik Tic. A.Ş.  (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği 

hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde sigortalı olarak çalışan 

tüm çalışanlarımıza ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil 

düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma 

Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine 

ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da 

tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve 

mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

a. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu 

olarak Ankara Ticaret Sicili’ne 416963 sicil numarası ile kayıtlı, 7570762464 vergi numaralı, 

Mevlana Bulvarı, Yelken İş Kulesi No:139/A Kat:22 No:65 Balgat-Çankaya/ANKARA 

adresinde mukim SEBAT Proje Mühendislik Müşavirlik Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan 

kapsamda işlenebilecektir. 

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Toplanan kişisel verileriniz, 

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci 

düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek, 

- 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen 

yükümlülüklerimizi yerine getirmek, 

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı 

çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek, 

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci 

düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek, 

- Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve 

kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak, 

- İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, 

- Emeklilik, hayat ve sağlık sigortası yardımlarında bulunmak ve bunlara ilişkin süreçleri 

yönetmek, 

- Çalışanların bordro yönetimi(prim,kesinti vb.) süreçlerinin ifası ve planlanması, 

- Çalışanların iş sözleşmelerine ilişkin sürecin yönetilmesi,  

- Çalışanların işe alım ve ayrılma kararlarının duyuruları, yöneticilerin atanması ve terfi 

duyuruları, 

- Çalışanların kişisel gelişimini ve yeteneklerini geliştirici eğitim, seminer vb. faaliyetlerin 

yürütülmesini sürdürmek, 



 
 

- Performans ölçümlerinin analizlerini yapmak, performans raporlarını hazırlamak ve buna 

bağlı olarak performans artışını sağlamak, 

- İşyeri kariyer ve başarı planlarının oluşumunu sağlamak ve bu süreçleri yürütmek, 

- İşyerinde çalışan memnuniyetini ve ihtiyaçlarınızı karşılamak, 

- İşyerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve işyerindeki çalışma ortamının 

bozulmasını önlemek, 

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı haiz 

Şirket’in ilgili kişilere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek ve Şirket bünyesinde 

mevcut gizli bilgilerin ifşasını önlemek adına tarafınıza tahsis edilen bilgisayarların log 

kayıtlarını incelemek, 

- Kartlı geçiş ile sirket giriş çıkışlarınızın kontrol edilmesi adına manyetik kart tahsis 

etmek, 

- Politika, prosedürleri ve ilgili mevzuata uyum kontrolleri konusunda denetim 

faaliyetlerinin yürütülmesi,  

- Çalışanlara yönelik anket, şirket bağlılığına yönelik faaliyetler, haberleşme süreçlerinin 

yürütülmesi, İnternet üzerinden sirket içi bilgi ve dökumanların paylaşılmasını sağlamak, 

- Merkez ofis ve diğer şubelerde kamera kullanım yolu ile güvenlik süreçleri, (şüpheli 

işlemlerin araştırılması, şikayetlerin değerlendirilmesi kapsamında kullanılmaktadır.)  

- Çalışanlar tarafından paylaşılan bilgilerinin doğrulanması için araştırma yapılması ve 3. 

Kişiler ile iletişime geçilmesi,  

 amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde işlenecektir. 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; 

http://www.sebatproje.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin 

Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde 

belirtilen şartlara uygun olarak, başta Şirket ilgili departmanı personeline ve amirlerine, Şirket 

yöneticilerine, iş ortaklarına, tedarikçilere, Şirket hissedarlarına, ilgili mevzuatta izin verilen 

gerçek ve tüzel kişilere, başta Sosyal Güvelik Kurumu olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği 

talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, sır saklama yükümlülüğü altında 

bulunan işyeri sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerine, ücret ve her türlü hak 

edişlerinizin ödenebilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, bordrolama ve gerekli sistemlerin 

kurulması gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla iş 

ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve yasal 

güvenlik çerçevesinde KVKK’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları çerçevesinde http://www.sebatproje.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile 

paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla 

sınırlı olarak aktarılabilecektir. 

http://www.sebatproje.com.tr/
http://www.sebatproje.com.tr/


 
 

 

ç. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz; Genel Merkez ve SEBAT Proje tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen 

gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, çağrı merkezi muhtelif 

sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik 

olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Söz konusu kişisel 

veriler, KVKK’nun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için zorunlu oması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydı ile, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki 

sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.  

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, 

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel 

veri sahipleri, Şirketimizden; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 



 
 

 

e) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Usulü 

Kişisel verileriniz teknik ve idari tedbirler dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik 

tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde 

sağlanmaktadır. 

KVKK kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğe” göre “www.sebatproje.com.tr” web adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu 

doldurarak; 

- Mevlana Bulvarı, Yelken İş Kulesi No:139/A Kat:22 No:65 Balgat-Çankaya/ANKARA 

adresine bizzat teslim etme sureti ile, 

- Noter kanalı ile, 

- sebatproje@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak,  

- veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla 

iletebileceğiniz gibi isbu taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer 

yöntemleri kullanmak sureti ile de Şirketimize iletmeniz mümkündür. 

SEBAT PROJE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TİC. A.Ş. 
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