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1. Kişisel veri nedir, kim işler? 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir 

gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. S.S. Bursa Eczacılar Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi   
(“Kooperatif”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi 

kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve 

aktarabilecektir. 

 
2. Kişisel verileriniz hangi amaç ile işlenebilir? 
Toplanan kişisel verileriniz; ortaklık başvuru sürecinizin yürütülmesi, kooperatifimizin yasal yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesi, iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, sözleşmenin ifası için gerekli olması, 

Kooperatifimizin meşru menfaatlerinin gerektirmesi, Kooperatifimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve 
Kooperatif prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, satış, tanıtım, pazar payı araştırması ve pazarlama 

faaliyetlerinin yürütülmesi, kooperatifimizin, İştirak Şirketlerinin ve Kooperatifimizle / İştirak Şirketleriyle iş ilişkisi 
kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,  nedenleri ve amaçlarıyla KVK 

Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun şekilde işlenebilecektir. 

 
3. İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilir? 

Toplanan kişisel verileriniz; Kooperatifimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, iş birimlerimiz tarafından gerekli 
operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, sözleşmenin ifası için gerekli olması, Kooperatifimizin meşru menfaatlerinin 

gerektirmesi, Kooperatifimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Kooperatif prosedürlerine uygun olarak 

yerine getirilmesi, satış, tanıtım, pazar payı araştırması ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kooperatifimizin, 
İştirak Şirketlerinin ve Kooperatifimizle / İştirak Şirketleriyle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin 

hukuki ve ticari güvenliğinin temini, amaçlarıyla; iştirak Şirketleriyle, iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, Kooperatif 
yetkilileriyle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle, bankalarla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca 

aktarılabilecektir. 

 

4. Kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeple ve hangi yöntemle topluyoruz? 
Kişisel verileriniz Kooperatifimiz tarafından bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 2. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerle, 

Ortaklık Başvuru Formu ve internet sitesi üzerinde bulunan formlar, telefon, çağrı merkezi ses kayıtları, e-posta, 

yazışma ve benzeri ortamlarda sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’na 
uygun olarak ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 

aktarılabilmektedir.      
 

5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir? 

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin silinip silinmediğini öğrenme, işlenmiş ise buna ilişkin 
bilgi talep etme, işleme amacını öğrenme ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin 

aktarıldığı kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini,  Kanun’da 
düzenlenen hallerde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu iki durumun verilerinizin paylaşıldığı 

kişilere bildirilmesini isteme, verilerinizin münhasıran otomatik bir sistem vasıtası ile işlenmesi suretiyle aleyhinize bir 
sonuç çıkması halinde itiraz etme ve kanuna aykırı olarak verilerinizin işlenmesi halinde zararlarınızın giderilmesini 

isteme hakkına sahipsiniz. 

 
6. Veri sorumlusuna nasıl başvuracaksınız? 

Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli 
elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Kooperatifimize daha önce bildirilen ve Kooperatifimiz sisteminde 

kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Kooperatifimize iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak 
başvurular için başvuru adresi İstiklal Mah. Yunuseli Bulvarı No: 47 Osmangazi/Bursa’dır. Kişisel veri sahibinin kendisi 

dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi 
adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Kooperatifimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün 

içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Cevabın on sayfadan fazla olması halinde, on sayfanın üzerindeki her sayfa 

için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise 
veri kayıt ortamının maliyeti talep edilebilir.   

Adı ve Soyadı                    Ortaklık Numarası      Kaşe/İmza      Tarih 
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KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ 

 

S.S. Bursa Eczacılar Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi tarafından kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin 
bilgilendirmeleri içeren “Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni”nin incelenmek üzere tarafımla 

paylaşılmış ve tarafımca incelenmiş olduğunu, bu metni imzalayarak  “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma 
Metni” kapsamında yer alan bilgilere ilişkin olarak tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve 

anladığımı, tüm bu şartlar dâhilinde herhangi bir etki altında kalmaksızın genel nitelikte kişisel verilerimin yanı sıra özel 

nitelikli kişisel verilerimin de işlenmesine, yurtiçi ve yurtdışı kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına açık bir şekilde rızamı 
verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 
 

Adı ve Soyadı                   Kaşe/İmza      Tarih 
 

 

 
 

 
 

      TAAHHÜTNAME 

 
S.S. Bursa Eczacılar Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi’ne ileteceğim, çalışanlarıma, müşterilerime ve hastalara ait 

kişisel verilere ilişkin olarak, ilgili kişilerden, genel ve özel nitelikteki kişisel verilerinin,  S.S. Bursa Eczacılar Üretim 
Temin ve Dağıtım Kooperatifi ile paylaşılacağını ve söz konusu kişisel verilerin amaç ile bağlantılı şekilde S.S. Bursa 

Eczacılar Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi tarafından kaydedileceği, saklanacağı, işleneceği, amaç için gerekli 

olması halinde yurtiçi ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılabileceği hususlarına içeren, kişisel verilerin 
işlenmesine dair açık rızayı mevzuata uygun olarak temin edeceğimi ve ilgili kişileri kişisel verilerin toplanması 

esnasında KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında bilgilendireceğimi beyan ve taahhüt ederim. 
 

 
Adı ve Soyadı                   Kaşe/İmza      Tarih 

 


