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ELEKTRONİK KOPYA.  YAZICI ÇIKTISI KONTROLSÜZ KOPYADIR. 

 

MEKAS KABLO SAN. Ve TİC. ANONİM ŞİRKETİ 

 
ATEŞ ÖLÇÜMÜ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ 

 
AMAÇ:  Covid-19 pandemisi kapsamında firmamızı ziyarete gelen Ziyaretçilerimizin sağlık önlemlerinin 
alınabilmesi amacıyla bu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır. 

MEKAS KABLO SAN ve TİC. A.Ş. olarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19)’un 
İşyerlerimizde yayılmasını önleyebilmek amacıyla ve korona virüsün (Covid-19) en belirgin 
semptomlarından olması sebebiyle siz Ziyaretçilerimizin vücut sıcaklığını temassız kızılötesi ısı ölçer 
vasıtasıyla ölçüyor ve belirlenen eşik değerinin üzerinde vücut sıcaklığı olan Ziyaretçilerimizin; 
kendisinden aldığımız bilgiler ve işyeri hekiminin önerisi doğrultusunda İşyerimize giriş çıkışını kontrol 
ediyoruz. 
Vücut ısısı yüksek çıkan veya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan diğer semptomların görüldüğü 
Ziyaretçilerimizden hızla kendi sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak ve çalışanlarımıza bulaşmasını 
önlemek amacıyla bilgiler topluyoruz. 
Bu bilgilerin toplanmasındaki amacımız, ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını en üst düzeyde 
korumak ve bu şekilde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin yükümlülüğümüzü 
yerine getirmektir. Ateş Ölçme Takip Listesi (L25.002) vasıtasıyla toplanan kimlik bilgileriniz ve sağlık 
bilgisi de içeren kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) düzenlenen “kamu 
sağlığının korunması ve koruyucu hekimlik” faaliyetleri kapsamında, sır saklama yükümlülüğü altında 
bulunan İşyeri Hekimlerimiz tarafından, siz Ziyaretçilerimizin ve çalışanların sağlıklarının korunması ve 
çalışma düzeninin sağlanabilmesi ve çalışma koşullarının planlanması amacıyla sınırlı bir şekilde ve 
gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak Nizamiye Kapıda görev yapan Güvenlik Personelimiz 
tarafından işlenebilecektir. 
Bu kapsamda işlenen kişisel veriler, yetkili sağlık kurum ve kuruluşları ile diğer kamu otoriteleri ile 
hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında paylaşılabilecektir. Veriler, yasal olarak saklamamızı gerektiren 
başkaca bir durumun oluşmaması koşulu ile işlenmesini gerektiren nedenlerin (salgınla ilgili durumun) 
ortadan kalkması ile birlikte silinecektir. 
Son olarak, KVKK’nın 11 inci maddesi kapsamında; 

● 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 işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme, 

● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme, 

● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep 
etmeniz halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir 
sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve 

● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın 
giderilmesini talep etme haklarınızın mevcut olduğunu hatırlatmak isteriz. 
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