
SPOT KİMYA SANAYİ VE TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ 
 

ÇEREZ   AYDINLATMA METNİ   
 
Spot Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş (Bunda sonra “ Spot Kimya”  veya “Şirket” olarak anılacaktır) sitesini 
ziyaret ettiğiniz veya bize  elektronik posta yoluyla  ulaştığınız için teşekkür ederiz.  
 
Spot Kimya olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için 
çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.  
 
Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak 
üzere ilgili  mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.  
 
İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.spot.com.tr  alan adlı web 
sitemizin (“Site”) işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı 
ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.  
 
İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol 
edebileceğiniz sizlere açıklanmaktadır.  Spot Kimya  olarak sitemizde kullandığımız çerezleri 
kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni 
çerezler ekleyebiliriz. Bu nedenle,  iş bu aydınlatma metninin hükümlerini gerektiğinde  değiştirme 
hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik 
sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.  
 
Son güncelleme tarihi metnin altında  dökümanla  ilgili bilgeler  kısmında mevcuttur.  
Kişisel verilerinizin Spot Kimya  tarafından işlenmesi  hakkında daha detaylı bilgi için 
https://www.spot.com.tr/kvkk.html adresinde yer alan “Spot Kimya Sanayi ve Ticaret  Anonim 
Şirketi Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikası”nı  ve “ Kişisel Verilerin 
Saklanması Ve İmhası Politikası” nı  ve “Müşteri/Ziyaretçi Aydınlatma Metnini” inceleyebilirsiniz.  
 

1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi ; 
Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla 
elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebine dayalı 
olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel 
veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da 
işlenebilmektedir. 
 

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği ;  
Spot Kimya  olarak,  Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen 
amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimiz, 
iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz, (T-Mex Dış Ticaret A.Ş, Afrika Sanayi Ürünleri Ticaret ve Danışmanlık 
A.Ş, Lava Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş ) ve   kanunen yetkili kamu kurum ve 
kuruluşları ile, hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı 
olarak paylaşılabilecektir.  
   

3.    Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?  
Genel Olarak Spot Kimya  olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler 
vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:  
 

a. Operasyonel amaçlı kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve 
güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan 



çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan 
yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek 
için kullanılan çerezler gösterilebilir.  

 
b. İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin kullanımını 

kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik 
amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler 
örnek gösterilebilir.  
 

c. Performansa yönelik kullanımlar: Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin 
performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan 
çerezlere örnek olarak, kullanıcıların Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl 
kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz 
iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir. 
 

d. Reklam amaçlı kullanımlar: Şirket’e veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar 
üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili 
taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, 
reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç 
kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir.  
 
4.ÇEREZ TÜRLERİ  
 
Sitemizde Kullanılan Çerezler Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz.  

a. Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. Çerezler, süre 
bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade 
ederken, kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında 
kalan çerezlerdir.  

 
b. Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve 

üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili 
taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise 
üçüncü kişi çerezi olarak ifade edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan 
üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.  
 

5.   ÇEREZLERİ REDDETME VE SİLME  
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. 
Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını 
değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilirsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda 
Şirket internet sitesi, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu 
olabilecektir. 
 
Google 
Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskto
p&hl=tr 

İnternet 
Explorer 

https://support.microsoft.com/tr-tr/topic/tan%C4%B1mlama-bilgilerini-silme-ve-
y%C3%B6netme-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi 



 
 

6. YETKİLİ HİZMET SAĞLAYICILAR  
Şirket internet sitesi, platform ve diğer hizmetlerin yürütülmesi ve tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı 
hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına 
çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit 
etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri 
toplayabilecektir. 

 
7. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER 

Şirket internet sitesi ve platformları üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler 
içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve 
üçüncü kişilere ait sitelerin Şirket’ten bağımsız olduğu ve Şirket’in üçüncü kişilerin gizlilik 
uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret 
edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.  
 

8. KVK KANUNU ÇERÇEVESİNDE VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 
KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, veri sahipleri:  

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  
f. Kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların 

silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
g. Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine 

olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının 

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  
Veri Sorumlusuna Başvuru  Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe”  göre, Spot  Kimya Sanayi ve 
Ticaret A.Ş’nin Kozyatağı, Bayar Caddesi Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak Bağdatlıoğlu Plaza No:3/7 
Kadıköy/İstanbul adresine 

 VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUNU doldurup, şahsen kimliğini tevsik eden belge ile yazılı ve 
ıslak imzalı olarak elden teslim etmek suretiyle veya iadeli taahhütlü posta yoluyla, 

 Noter kanalıyla, 
 Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi 

tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunu sisteminde kayıtlı 
bulunana elektronik posta adresini kullanmak suretiyle şirketimizin spot@hs01.kep.tr veya 
info@spot.com.tr adresli elektronik posta adresine iletebilirsiniz.  

  
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda; 
 
İsim,Soy isim,Başvuru yazılı ise imza,T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması 
halinde pasaport numarası),Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,Bildirime esas elektronik 
posta adresi (mevcut ise),Telefon numarası, Faks numarası ile, Talep konusuna dair bilgilerin 
bulunması zorunludur. 



 
Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz 
olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından 
belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. 

Bilgilerinize sunarız. 

SPOT KİMYA Sanayi ve Ticaret A.Ş.   
İLETİŞİM; 
Spot Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Merkez Ofis: 
Bayar Cad. M.Fatih Öngül Sk. 
Bağdatlıoğlu Plz. No:3 Kat:7, Kat:11 
Kozyatağı  
İstanbul 
Tel: 0216 464 10 54 Fax: 0216 464 25 54 
E-Posta: info@Spot.Com.Tr 

 

 
Doküman Bilgileri   
Doküman Güncelleme Tarihi  : 27/12/2019 
Onay     : SPOT KİMYA Sanayi ve Ticaret A.Ş.   


