
 
KONYA VETERİNER HEKİMLER ODASI ÜYELİK AYDINLATMA METNİ 

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunuuyarınca Konya Veteriner 
Hekimleri Odasıtarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki açıklanan kapsamda ve 
sınırlarda işlenebilecektir. 
 
1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 
-Diploma Fotokopisi (Onaylı): Meslek odasına üye işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi 
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Üye tespiti, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, veteriner 
hekim kimliği, makbuz ve çalışma belgelerinin basılabilmesi 
-Telefon Numarası: İletişim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi, üyelerin muhtelif hizmetler 
konusunda bilgilendirilmesi 
-İkametgah Belgesi: Adres tespiti ve kargo faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi 
-Vesikalık Fotoğraf: Üyenin tespitinin sağlanabilmesi 
-Mezuniyet Belgesi: Meslek odası olması sebebiyle üyelik işlemlerinin yerine getirilebilmesi, 
özel gün ve haftalarda üyelerimize hediye gönderilebilmesi. 
-Aidat borç bilgisi: Üyelerin odaya olan aidat ödeme yükümlülüğünün takip edilebilmesi. 
 
Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde 
belirtilen kişisel veri işleme esasları çerçevesinde, Konya Veteriner Hekimleri Odasına üyelik 
işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir. 
 
2-KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA 
AKTARILABİLECEĞİ 
Kişisel verileriniz yukarıda izah olunan kişisel verileri veri işleme amaçları çerçevesinde 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen veri işleme 
şartları uyarınca üyeleri hizmetlerden haberdar edebilmek için SMS hizmeti aldığımız SMS 
Şirketine, aidat işlemlerinin kaydının tutulabilmesi amacıyla Zirve sistemine, kargo 
firmalarına, İl-İlçeTarım Müdürlüklerine, Merkez Konseyine ve gerekli hallerde yetkili 
kişilere ve kurumlara aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin aktarılması esnasında ve 
akabinde Konya Veteriner Hekimleri Odası olarak her türlü teknik ve idari tedbiri 
alınmaktadır. 
 
3-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ DAYANAĞI 
Kişisel verileriniz bizzat tarafınızca doldurulup teslim edilenüyelik formu ve bununla birlikte 
üye olmak için bilgilerinizi gönderdiğiniz WhatsApp, E-Posta ve kargo vasıtasıyla 
toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçlar ve hukuki 
dayanaklara binaen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un m.5/1: “açık rıza”, 
m.5/2c: “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, m.5/2ç: “veri 
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, 5/2e: “bir 
hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, 5/2f: “ilgili 
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartlarına dayanılarak 
işlenmektedir.  
 
4-KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını 
hüküm altına almıştır. Kanundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen usul çerçevesinde şirketimize 



iletmeniz gerekmektedir. Söz konusu talepleriniz Konya Veteriner Hekimleri Odasıtarafından 
en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular ücretsiz olmakla birlikte, Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde şirketimiz tarafından 
kurulca belirlenen ücret sizlerden talep edilebilecektir.  
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. Maddesinde veri sahibi olarak; 
4.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
4.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
4.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 
4.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
4.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
4.6. “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 
7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme, 
4.7. Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin 
silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 
4.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
4.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIK RIZA METNİ 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işbu Aydınlatma Metninde 
belirtilen; yöntemlerle, hukuki sebeplerle, amaçlave kapsamla sınırlı kalmak kaydıyla 
verilerinizin yurt içi ve yurt dışına (verilerinizin yurt dışına aktarımı söz konusu olmayıp, 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen karar neticesinde yurt dışı e-posta 
hizmeti alt yapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın 
çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, böyle bir 
durumda kişisel verilerin yurt dışına aktarılmış olacağına   ilişkin vermiş olduğu karar 
sebebiyle  yurt dışına veri aktarımı sayılmaktadır) aktarılmasına açık rıza veriyor musunuz? 
  
             Açık bir şekilde rıza verdiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim…./…/20… 
 
Adı-Soyadı:  
İmza 
 

 
      

Kişisel verilerimin elde edildiği sırada bilgime sunulmuş olan işbu Aydınlatma Metnini 
okudum, anladım. …/…/20… 
Kişisel Veri Sahibinin 
Adı-Soyadı:  
İmza 



 

 


