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Türkiye'de kurulu DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ A.Ş. ("Şirket") olarak; veri 

sorumlusu sıfatıyla, 

 duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, 

 sizlerle olan iş hukuku çerçevesinde ilişkimiz dahilinde; 

 işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve 

ölçülü şekilde, 

 tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en 

güncel halini koruyarak, 

 kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, 

kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 

KVKK'nın öngördüğü şartlarda işlenebileceğini bildiririz.  

1- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin 

ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat 

talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında platformumuz veya diğer istihdam sağlama 

platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında 

bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişiniz de veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız 

diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda 

iletmeniz suretiyle topluyoruz. 

Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati 

gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz. 

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi 

nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak topluyoruz. 

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve 

tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.  
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2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi 

ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. 

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;  

 Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin 

yapılması, 

 Çalışanların işe giriş, işten çıkış işlemlerinin yapılması, 

 Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, 

 Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması. 

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, 

diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle; 

 Personel özlük dosyasının oluşturulması, 

 SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal 

yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması, 

 İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, 

 İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, 

 İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması, 

 Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi 

saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 

 Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi. 

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle; 

 Güvenlik kamerası vasıtasıyla işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü 

kaydı yapılması. 
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Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;      

 Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması, 

 Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması, 

 Çalışanlarla iletişimin sağlanması, 

 Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil 

olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi, 

 Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması, 

 Kartvizit basımının sağlanması, 

 Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması, 

 Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması, 

 Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması, 

 Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına 

alınması, 

 Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması, 

 Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının 

hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, 

çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi, 

 Kalite kontrolün sağlanması, 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami 

süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 
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3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi 

amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak 

üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya 

kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) gibi kamu 

tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren 

primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.  

Ayrıca kişisel verilerinizi; 

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle; 

Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe 

programında işleyebiliyoruz.  

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, 

diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle; 

 Ar-Ge mevzuatı kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı 

hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel 

istihdam büroları ile paylaşabiliyoruz, 

 İşe girişte ve Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla tehlikeli ve çok tehlikeli 

sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten 

sağlık raporlarını işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz. 

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle; 

 Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza, hukuka ve usule uygun 

olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine 

getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz. 

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;      
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 Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, 
otopark, oteller, konaklama gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmalara 
aktarılabilmektedir. 

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. 

5- HAKLARINIZ 

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel 

verileriniz ile ilgili;  

 Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, 

buna ilişkin bilgi talep etmek, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığı öğrenmek, 

 Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere 

aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz. 

Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin 

aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız 

vardır. 

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin 

imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten 

talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz 

konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi 

değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca 

değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili 

bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için “www.domak.com.tr 

“linkinde yer alan “ Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak 

Başvurulara ilişkin Form ”u kullanabileceklerdir.  
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Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki 

yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:  

 Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli 

taahhütlü mektupla Şabanoğlu O.S.B Mah. Adnan Kahveci Bulv. No:46/1 

Tekkeköy/SAMSUN  adresine iletilmesi, 

 Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik 

imza ile imzalanarak domakpompa.makina@hs03.kep.tr  adresine kayıtlı elektronik 

posta ile gönderilmesi, 

 Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi. 

Domak Pompa, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları 

kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz 

(30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin 

başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak 

kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

Domak Pompa, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit 

etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek 

adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

6- DEĞİŞİKLİKLER 

Domak Pompa, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda olabilecek değişiklikler ve 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu 

aydınlatma beyanında değişiklik yapma hakkı saklıdır. 
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İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Şirketin Unvanı: DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ A.Ş.  
Mersis No: 310002670000010    
İletişim Linki: https://www.domak.com.tr/domak-pompa-iletisim.asp 
Elektronik Tebligat Adresi: 25999-98699-23761 
 
Adres:  
ŞABANOĞLU OSB MAHALLESİ ADNAN KAHVECİ BULVARI BLV.  
NO: 46/1 TEKKEKÖY/SAMSUN 
Tel No: +90 (362) 266 80 50  Faks No: +90 (362) 266 80 53 
Elektronik Posta: info@domak.com.tr   Web: www.domak.com.tr 
KEP Adresi: domakpompa.makina@hs03.kep.tr 

tel:+90
http://www.domak.com.tr/
mailto:info@domak.com.tr
https://www.domak.com.tr/domak-pompa-iletisim.asp
mailto:info@domak.com.tr
http://www.domak.com.tr/
mailto:domakpompa.makina@hs03.kep.tr

