
 

 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi 

SAR MAKİNA olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, iş ilişkilerimizi 
yürütürken müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, bunların çalışanları ve yetkilileri ve diğer tüm üçüncü 
kişilere ait elde ettiğimiz kişisel verileri nasıl işlediğimiz, hangi amaçlarla kullandığımız ve bu bilgileri nasıl 
koruduğumuz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. 

İşbu bildirimde kullanılan tüm kavram ve ifadeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 
sair mevzuatta kendilerine atfedilen anlamı ifade edecektir. Bu Bildirimdeki “siz” ifadesi şahsınızı ifade 
etmektedir. Kişisel veri terimi, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmaktadır.  

Bildirim’i kabul etmemeniz halinde kişisel verilerinizi bize iletmemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kişisel 
verilerinizi bize iletmemeyi tercih ederseniz, bazı durumlarda size hizmetlerimizi sunmamız, taleplerinizi 
cevaplamamız mümkün olmayacak veya hizmetlerimizin tam işlevselliğini temin edemeyeceğiz. 

Şirketimize ilettiğiniz kişisel verilerin, bildiğiniz kadarıyla doğru, eksiksiz ve güncel olmalarını sağlamanın sizin 
sorumluluğunuz olduğunu hatırlatmak isteriz. Bunun ötesinde, başka kişilerin verilerini bizimle paylaşırsanız, bu 
tür verileri yerel yasal gerekliliklerle uyumlu olarak toplamak sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Bu durumda söz 
konusu üçüncü kişiden bizim onlara ait bilgiyi toplamamız, işleme tabi tutmamız, kullanmamız ve açıklamamız 
için gerekli tüm izinleri aldığınız anlamına gelecek ve şirketimiz bu kapsamda sorumlu tutulamayacaktır. 

SAR MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş., Türkiye'nin lider bakır tel üreticisi SAR MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş.tarafından 1991 
yılında İstanbul'da kurulmuş olup, Darıca'daki 13,000 m² kapalı, toplam 16.000 m² alanı olan tesislerinde faaliyet 
gösteren bir mühendislik, imalat ve taahhüt şirketidir. SAR MAKİNA, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda, özellikle Tel, 
Kablo ve Enerji sektörleri için; Tel Çözücü, Tel Bükme Makinesi, Bobin Sarıcı,Tel Sarıcı, Tel Aktarma Makinesi, 
Bant Filtre, Emülsiyon Sistemleri, Kalay Kaplama Hattı, Çelik Makara, Makara Ekipmanları, Bakır Bara ve Tel 
İzolasyonu konularında başarıyla hizmet vermektedir. 

Bildirimdeki “biz” veya “Şirket” veya “SAR MAKİNA” ifadeleri, Osmangazi Mah. Kanuni Sok.No:12 Darıca/Kocaeli 
adresinde faaliyet gösteren Kocaeli Ticaret Sicili nezdinde 13954 numarası ile kayıtlı SAR MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. 
(“SAR MAKİNA”) tarafından Veri Sorumlusu olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkindir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME İLKELERİMİZ 

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir. KVKK 4. maddesi 
uyarınca kişisel verilerinizi işlerken dikkat ettiğimiz temel ilke ve prensipler aşağıda açıklanmıştır: 

• Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme: Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal 
düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu 
kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel 
verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır. 

• Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama: Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin 
temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel 
olmasını sağlamaktadır. 

• Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme 
amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu ürün ve 
hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. 

• İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların 
gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan 
veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. 

• İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme: 
Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre 
kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin 
saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye 
uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre 
kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 
kişisel veriler şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 


