
   
 

Sayfa 1 / 4 
 

 

 

DIŞ TİCARET SÜREÇLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vechem Kimya San. Tic. A.Ş. tarafından 

hazırlanmıştır.   

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel 

verileriniz; veri sorumlusu olarak Vechem Kimya San. Tic. A.Ş.  (“Şirket”) tarafından aşağıda 

açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

İnternet Adresi : http://www.vechem.com/home  

Telefon Numarası : +90 216 394 11 08 

E-Posta Adresi : info@vechem.com 

KEP Adresi:  

Adres :  İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Vakum Cd. No:18 C-14 Özel Parsel 34953 

Tuzla - İstanbul TÜRKİYE  

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz öncelikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu 

mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında, veri 

güvenliğinin sağlanması, talep ettiğiniz kimyasal ürün ve hizmetin en üst seviyede sunulması, 

sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin satış sonrası desteğin verilmesi, bir sonraki hizmet ve ürün 

talebinizde profil kaydınızın hazır bulunması, size uygun hizmet ve ürünlerin hızlı ve en 

doğru şekilde belirlenmesi gibi amaçlarla, en önemli ilkemiz olan müşteri memnuniyetini 

temin maksadıyla işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz, ayrıca, sizlere sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve 

kampanyalarımızı duyurmak, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak 

planlamak, yürütmek ve yönetmek, internet sitesinde sunulan hizmetleri geliştirmek, sitede 

oluşan hataları gidermek, hizmet kalitesini arttırmak, üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak 

teknik, lojistik, hukuki ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini 

sağlamak ve gerektiği durumlarda ödemelerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini 

sağlamak gibi amaçlarla da işlenebilmektedir. 
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3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz satış noktalarımız, bayilerimiz ya da internet sitemizde doldurmuş 

olduğunuz formlar, tarafımıza posta, e-posta, faks ve benzeri ortamlarda iletmiş olduğunuz 

bilgiler, tarafımızla yapacağınız sesli görüşmeler veya bizzat şirketimizde yapacağınız 

görüşmeler aracılığıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz verinin niteliğine uygun 

olarak, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu 

kapsamda sözleşmesel ve hukuki sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine 

getirilebilmesi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6502 

sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu 

mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi için toplanır. 

Bu kapsamda toplanan kişisel verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler verinin 

niteliğine uygun olarak; açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası için veri 

işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu 

olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

sebeplerinden biri uyarınca işlenir. 

İşlenen Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi 

Ad, Soyad, TC Kimlik No, Adres Tarafımızdan mal ya da hizmet alınması halinde 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 ve devam maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nun 82’inci maddesi uyarınca zorunlu olması sebebiyle işlenir. 

(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-a) 

  

E-posta, telefon ve sair iletişim bilgileri Tarafımızdan mal ya da hizmet almanız halinde 

almış olduğunuz mal ve hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması, taraflar 

arasındaki iletişimin kurulması, sözleşmesel ilişkinin ifası için sözleşmenin taraflarına ait 

kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenir. 

(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-c) 

 

Hizmet geçmişi Tarafımızdan almış olduğunuz ürün ve hizmet geçmişi size uygun 

ürünleri tespit ederek hizmet kalitesini arttırmak, ürün planlaması yapmak ve talep etmeniz 

halinde sizleri, sizlere uygun ürün ve hizmetlerden haberdar etmek amaçlarıyla 

kaydedilmektedir. Bu kayıtlar, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

sebebiyle işlenir. 

(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-f) 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması 
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Kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek 

amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde yurtiçi ve/veya KVK Kurulu 

tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelerdeki veya yeterli 

korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri 

sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin 

bulunduğu yabancı ülkelerdeki iş ve çözüm ortaklarımız, bayilerimiz, danışmanlarımız, 

şirketimiz paydaşı olduğu tüzel kişiler, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri 

bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle gerekli güvenlik önlemleri alınarak 

paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi 

için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir. 

Kanunen paylaşılması zorunlu kişiler 

Vechem’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda 

açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir 

bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak 

üzere- aktarılabilecektir. 

5. İlgili Kişinin Hakları 

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler: 

 Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

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

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

 KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 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 halinde 

zararın giderilmesini talep etme. 

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 

kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter 
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kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile 

iletebilirsiniz. 

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz 

olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir 

maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 

tarifedeki ücret esas alınacaktır.  

 


