
 

 

 

COVID-19  POTANSİYEL YAYILIMINI ÖNLEMEK 

KİŞİNİN KENDİ BEYANLARI VE SICAKLIK ÖLÇÜMLERİ  

Çalışanlarımızın sağlığı ve esenliği, Söylemez Kauçuk’un en yüksek önceliğidir. COVID-19 

salgını sebebiyle, fabrika ve tesislerimize gelen ziyaretçilerimizi ve çalışanlarımızı korumak 

amacıyla bazı önleyici ek tarama süreçleri ve hijyen önlemleri uygulamaktayız. Bu 

kapsamda, 

 Sizlere birtakım “Kendinizi Beyan” soruları sorabiliriz, 

 Ek olarak, ateşinizin olup olmadığını anlamak amacıyla temassız dijital 
termometreler ile vücut sıcaklığı ölçümü yapabiliriz. 

Sorulardan herhangi birine “evet” cevabı vermeniz veya ateşinizin olduğu tespit edilmesi 

halinde, bina ve tesislerimize bugün içerisinde giremeyecek ve bizlerden ek talimat 

alabileceksiniz. 

İŞBİRLİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. 

 
COVID-19 ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ 

Söylemez Kauçuk Oto.San.Tic.Ltd.Şti. (SÖYLEMEZ KAUÇUK olarak anılacaktır) olarak, 

ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs (“COVID-19”) salgınına karşı tüm 

önleyici tedbirleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili 

kurumlar tarafından ilan edilen kurallara uygun olarak almaya çalışıyoruz. 

 
Bu kapsamda, fabrika ve tesislerimizin giriş kapılarına gelen ziyaretçilerimizin ve 
çalışanlarımızın (taşeron çalışanlarımız dahil) temassız dijital termometre ile vücut 
sıcaklıklarını ölçüyor, belirlenen eşik değerlerin üzerinde vücut sıcaklığı olan çalışanlarımızı, 
gerekirse iş yeri hekimimizin değerlendirmesi neticesinde en yakın sağlık kurumuna 
yönlendiriyoruz. 

 

Bu süreci yürütmekteki amacımız, tüm çalışanlarımızın sağlığını en üst düzeyde korumak, 
fabrika  ve tesislerimizdeki diğer kişilere virüs bulaşma riskini önlemek ve iş sağlığı ve 
güvenliği faaliyetleri yürütmeye yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmektir. 

 
Ayrıca, çalışanlarımızın eşlerinin, çocuklarının veya diğer aile yakınlarının COVID-19  

hastalığına yakalanması halinde çalışanlarımızı self-izolasyona alabilmek ve gerekli iş izni 

süreçlerini yürütebilmek amacıyla hastalığı geçiren aile üyesinin sağlık raporunu veya 

COVID-19  olduğunu gösteren herhangi bir sağlık belgesini iş yeri hekimimize iletmelerini 

rica ediyoruz. 

 
Bu süreçte toplanan kişisel verileri, Kanun madde 5/2(ç)’de belirtilen “hukuki 

yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması” ve Kanun madde 6/3’te belirtilen 

“kamu sağlığının korunması ve koruyucu hekimlik amacıyla, sır saklama yükümlülüğü 

altında bulunan işyeri hekimleri tarafından işlenmesi” şartlarına dayalı olarak işliyoruz. 

 
Kişisel verileri, sadece yetkili sağlık kurum ve kuruluşları ve diğer kamu kurumları ile hukuki 

yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla paylaşıyoruz. 

 
Kanun’un ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, 

www.soylemez.com.tr internet sitesindeki Veri Sahibi Başvuru Formu üzerinden 

iletebilirsiniz. 

 

http://www.soylemez.com.tr/

