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SAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

MÜŞTERİ ve POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

 

SAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SAR MAKİNA) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu olarak Siz müşterilerimiz veya potansiyel müşterilerimizin kişisel 

verilerine ilişkin haklarını Anayasal bir özgürlük olarak kabul etmekte ve saygı duymaktadır. 

SAR MAKİNA Siz müşteri veya potansiyel müşterilerimiz ile temsilci, yönetici ve/veya çalışanlarınızın 

kimlik, iletişim, hukuki işlem, finans, müşteri işlem, işlem güvenliği, fiziksel mekân güvenliği 

verileriniz ile görsel ve işitsel kayıtlarınız işlemektedir. Verileriniz iş ilişkimizin devamı süresince 

işlenmeye devam edecektir. Sonrasında ise Türk Borçlar Kanununda yer alan genel zamanaşımı süresi 

olan 10 yıl boyunca saklanacaktır. Ancak herhangi bir ihtilafın varlığı halinde işleme faaliyeti bu süre 

ile sınırlı olmaksızın ihtilaf sona erinceye değin devam edebilecektir.  

Kişisel verileriniz, imzalamış olduğumuz sözleşmeler, bu sözleşmelerin ekindeki imza sirküleri, 

faturalar, irsaliye belgeleri, Şirketimize gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler, gerçekleştirilen telefon 

görüşmeleri, kağıt ortamdaki veya e – posta yazışmaları, Şirketimiz tarafından sağlanan ağa 

gerçekleştirmiş olduğunuz bağlantı sırasında temin etmiş olduğunuz veriler, Şirketimiz tesislerinin 

güvenliği amacıyla alınan kamera kayıtları ile katılmış olduğumuz fuar ve organizasyonlarda sizinle 

kurulan iletişimler vasıtasıyla temin edilmekte ve işlenmektedir.  

SAR MAKİNA kişisel verilerinizi, sizlerle iletişim kurulması, satış görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, 

faturalama ve nakliye süreçlerinin yürütülmesi, Şirketinize ilişkin ticari ve mali bilgilerin tutulması, 

geçici ihracat ve iade, ürün şikâyet ve laboratuvar süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tesisleri ve bilgi 

sistemlerinin güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının tutulması amacıyla işlenmektedir. 

SAR MAKİNA tarafından yukarıdaki amaçlar çerçevesinde işleme faaliyeti, Sizlerle gerçekleştirmiş 

olduğumuz sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tabi olduğumu mevzuatın 

söz konusu işlemeyi zorunlu kılması, Şirketimize ait bir hakkın tesisi, ileri sürülmesi ve korunması ile 

Şirketimizin kanunen kabul edilebilir meşru bir menfaatinin bulunması durumunda siz veri sahiplerinin 

iznine ihtiyaç olmaksızın gerçekleştirilmektedir. Yukarıda sayılan hukuki dayanaklar kapsamında 

işlenemeyecek nitelikteki verileriniz açısından ise işleme faaliyeti öncesinde tarafınızdan izin alınacağı 

tabiidir.  

Siz müşteri ve potansiyel müşterilerimizin kişisel verileri ödemelerin yapılabilmesi için bankalar, 

bağımsız denetim şirketleri, vergi beyannameleri açısından yeminli mali müşavirler ile gerekmesi 

halinde adli / kolluk ve yargı mercileri ile icra dairelerine aktarılabilmektedir. Verileriniz yurt içinde 

veya yurt dışından ticari bir amaçla hiçbir şekilde aktarılmamaktadır.  

SAR MAKİNA kişisel verilerinizin korunması, hukuka aykırı olarak erişilmesi ve önlenmesi amacıyla 

gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır. Bu konuda daha detay bilgi için Şirketimizin Veri 

Sorumluları Sicili nezdindeki kaydını incelemeniz mümkündür.  

Kişisel verilerinize ilişkin sahip olmuş haklar Anayasal güvence altındadır. SAR MAKİNA tarafından 

kişisel verilerinizin işleme faaliyetine yönelik olarak;  

 

 

✓ 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 işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

✓ Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

✓ Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerinizin, kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
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✓ İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme, 

✓ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme,  

 

 

haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda bizimle her zaman  

nuh.karatas@sarmakina.com.tr ve s.ozkara@sarmakina.com.tr adreslerine Şirketimiz sisteminde yer 

alan elektronik posta adresinizi kullanarak e-posta göndermek suretiyle irtibata geçebilirsiniz. 

Şirketimiz bilgi vermeden önce geri arama veya başkaca bir yöntemle bilgi talep kişinin kimliğini teyit 

etme hakkını saklı tutar. Taleplerinizi iletmek amacıyla lütfen Şirketimizin www.sarmakina.com.tr 

adresinde bulunan “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu”nu doldurunuz.  

SAR MAKİNA tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve söz konusu Kanuna dayalı 

olarak çıkartılan ikincil mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin olarak yapılan 

yukarıdaki açıklamaları okuyup, anladım.  

 

 

Ad / Soyadı          İmza 

Tarih    
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