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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini 

belirlemek amacıyla, 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) m.10 ile Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca; 

kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Sistem Makina Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi (Sistem Makina veya Şirket olarak anılacak) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda 

işlenebilecektir.   

Sistem Makina, müşterileri ve/veya müşterilerinin yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin 

gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede 

tutmaktadır. 

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Sistem Makina, müşterileri ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken 

bilgilerin yanında, yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile 

gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde 

işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirketimiz ürün ve 

hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı 

hâlinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama 

faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla 

ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri 

kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması, Şirket'in insan 

kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının icra edilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı 

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde 

işlenecektir. 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin 

beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi 

ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Şirket tarafından yürütülen 

ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların 

yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket tarafından sunulan ürün ve 

hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından 

yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin 

planlanması ve icrası; Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, 

teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla; bayilerimize, iş ortaklarımıza, 

tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel 

kişilere, Sistem Makina’nın yurtdışında iş yaptığı ilgili kişilere, gizlilik sözleşmesi yapmak 

seçimi Sistem Makina’ya ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve 

kurumlara, sözleşme imzaladığı iş ortaklarına, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilere 6698 

sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

çerçevesinde aktarılabilecektir. 
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Sistem Makina’nın müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal 

düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz hâlinde, bu talebiniz 

Sistem Makina tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine 

getirilebilecek, ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Sistem Makina tarafından 

işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı 

zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. 

 

d) Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebep 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere 

dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek 

amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz, her türlü yazılı, sözlü ve elektronik 

mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple 

toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde 

belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

e)  Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

İşbu sözleşmenin tarafının gerçek kişi olması hâlinde müşteri, tüzel kişi olması hâlinde ise 

müşterinin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, 7 Ekim 

2016 tarihi itibariyle, Sistem Makina’ya başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir: 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi hâlinde bu işlemlerin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

Bu kapsamda iletilen talepler Sistem Makina tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi 

hâlinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Talepleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz, 

6698 Sayılı Kanun kapsamında Şirketimizle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya 

da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren 

dilekçenizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre 

Mermerciler OSB 1. Cad. 26. Sok. No: 5 Köseler Mah. Dilovası, Kocaeli adresine bizzat 

elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta 

üzerinden bilgi@sistemmakina.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan 

kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri 

dönüşte bulunulacaktır. 


