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ONKO İlaç San. Ve Tic. A.Ş. ve KOÇSEL İlaç San. Ve Tic. A.Ş  
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA 

METNİ 

Onko İlaç San. Ve Tic. A.Ş. ve Koçsel İlaç San. Ve Tic. A.Ş unvanıyla (bundan sonra Onko & Koçsel 
olarak adlandırılacaktır) , 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, 
kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. 

1. VERİ SORUMLUSU 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Onko 
& Koçsel tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir 
şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın 
izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir. 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI  

Onko & Koçsel, aşağıdaki detaylandırılmış amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir; 

• Personel alımlarında stajyer ve aday çalışanların değerlendirilebilmesi, istihdamın sağlanabilmesi 
ile ilgili insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, 

• Çalışan ve stajyerlerin özlük ve bordrolama süreçlerinin yürütülebilmesi, eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilebilmesi, kurum etik kurallarına uygun hareket edilebilmesi, disiplin süreçlerinin 
yönetimi, personel yan haklarının yerine getirilebilmesi ve zimmetlerin yönetimi, 

• Taşeron firma çalışanlarının özlük işlemlerinin yönetilebilmesi ve bu işlemlere ilişkin faaliyetlerin 
ilgili mevzuatlara uygun yürütülebilmesi,  

• Raporlama süreçlerinin, İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik ve İyi Farmakovijilans 
Uygulamaları Kılavuzlarına uygun Farmakovijilans faaliyetlerinin yürütülebilmesi, yasal 
mevzuatlara uygun hareket edilebilmesi ve Yetkili Kamu Kurum ve kuruluşlarına 
bilgilendirmelerin yapılabilmesi, 

• Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında periyodik sağlık kontrollerinin yapılabilmesi 
ve sağlık süreçlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi, 

• İş Sağlığı ve Güvenliği yasal şartlarının yerine getirilebilmesi için acil durumlarda ilgili kişi ve 
kurumlarla iletişimin sağlanabilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında personel ve taşeron 
çalışanlarının eğitimlerinin tamamlanabilmesi, İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde ilgili 
kurumlara raporlar sunulabilmesi, kişisel koruyucu ürünlerin kullanılabilmesi, Çevre Bilgi Sistemi 
değerlerinin ilgili Bakanlıklara raporlanabilmesi, 

• Olası iş kazalarının yönetimi ( Meslek Hastalıkları, Ramak Kala vb.) faaliyetlerinin yerine 
getirilebilmesi, 

• İlaç üretimine konu olan kalite kontrol süreçlerinin analiz edilebilmesi, ruhsatlandırma süreçlerinin 
yürütülebilmesi ve ilgili kişi, kurum ve denetmenlerin bilgilendirilebilmesi, tüm faaliyetlerin 
mevzuatlara uygun olarak yürütülebilmesi, 

• Tesislerimizde bulunan makine, çalışanlarımıza tahsis edilen araçların bakım ve servis 
faaliyetlerinin yürütülebilmesi, gerekli teknik kontrollerinin yapılabilmesi, 

• Ar-Ge Merkezi Faaliyetleri Ve TUBİTAK Proje Başvurularının gerçekleştirilebilmesi,  
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• Üretimi tamamlanmış ürünlerin sevkiyat süreçlerinin yürütülebilmesi, lojistik faaliyetlerinin 
tamamlanabilmesi, lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında oluşabilecek güvenlik 
zafiyetlerinin önüne geçilebilmesi, 

• Kurum kalite süreçlerinin, mevcut standartların ve kamu kurumları ile yürütülecek olan 
dokümantasyon çalışmalarının yürütülebilmesi, 

• Mal ve hizmet alımı ve satışı süreçlerinde üçüncü taraf kişiler ile yapılan sözleşmelerinin 
yürütülebilmesi, 

• İdareyi ilgilendiren bakım çalışmalarının yerine getirilebilmesi, kurum fiziksel güvenlik 
önlemlerinin alınabilmesi, ziyaretçi kontrollerinin sağlanabilmesi, kargo güvenliklerinin 
sağlanabilmesi, 

• Taşeron ve tedarikçilerden alınan hizmetlerin sözleşme şartlarına uygun yürütülebilmesi ve 
onayların alınabilmesi, kalite anlaşmalarının gerçekleştirilebilmesi, 

• Müşteri ve tedarikçilerimizin cari kartlarının oluşturulabilmesi, iletişim sağlanabilmesi ve finansal 
süreçlerin yürütülebilmesi, 

• Müşteri ve müşteri adaylarımız ile iletişimin sağlanabilmesi, iş süreçlerimize yönelik iyileştirme 
önerilerinin alınabilmesi, ürün ve hizmet satış süreçlerimizin yürütülebilmesi, Sağlık personelleri 
ve çalışanlarda dahil olmak üzere bilimsel ürün tanıtımlarının yapılabilmesine yönelik toplantı 
etkinlik ve organizasyonların gerçekleştirilebilmesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinin yerine 
getirilebilmesi, 

• Kurumumuza gelen çağrı, talep ve şikayetlere dönüş yapılabilmesi, iletişim faaliyetlerinin 
yürütülebilmesi, 

• Sağlık personellerinden gelebilecek literatür taleplerinin karşılanabilmesi, 
• 5651 sayılı kanuna uygun olarak personel log kayıtlarının alınabilmesi, 
• Sigorta ve Hasar süreçlerinin yürütülebilmesi, 
• Firmamızın tanıtım faaliyetlerinin yürütülebilmesi,  
• Tehlikeli maddelerin güvenliğine ilişkin yetkili kurumlara bilgi verilebilmesi, 
• Tıbbi Teşhise konu olan Tümör Profilleme hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi, 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.onkokocsel.com internet 
adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz. 

3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ 

Kişisel verilerinizin silinmesi konusunda detaylı bilgilere; http://www.onkokocsel.com internet adresinden 
yayınlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası‘ndan ulaşabilirsiniz. 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI 

İlgili kişilerden elde edilen kişisel veriler, kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel 
ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
dâhilinde; Onko & Koçsel, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı anlaşmalı ve ürün sahibi 
firmalar, tedarikçiler, iş ortakları, grup şirketleri, eğitim kurumları, farmakovijilans hizmet sağlayıcıları, 
şirket içi departmanlar ve anlaşmalı olduğu bankalarla paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler 
mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir.  

Onko & Koçsel bünyesindeki kişisel verileriniz, sizlere beyan edilen kişisel verilerin alınma amaçları ile 
sınırlı kalmak kaydıyla yurtdışı ile paylaşılabilmektedir.   

http://www.onkokocsel.com/
http://www.onkokocsel.com/
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5. ALINAN KİŞİSEL VERİLER 

Onko & Koçsel bünyesinde çalışanlar, aday çalışanlar, stajyer, firma sahibi, firma yetkilisi, Advers 
talebinde bulunan kişi, lojistik firma personeli, müşteriler, potansiyel müşteri adayları, raportör, referans, 
sağlık personelleri, tedarikçi adayı, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ziyaretçi ve kişinin veli yada 
temsilcilerinin kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel verilerin kategorileri Kişisel Verilerin 
İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır. 

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER 

Kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı 
Kanun’un, 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) 
maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve 
aktarılabilmektedir.  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri Kişisel Verilerin 
İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır. 

7. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

Kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda, Onko & Koçsel’e başvuruda bulunabilirsiniz. Bu 
kapsamda iletilen talepler Onko & Koçsel tarafından en geç 30(otuz) gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Onko & 
Koçsel tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak; 

• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
• Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
• Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
• Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
• Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel 

verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların 

silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 
işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi 
sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  

haklarınız bulunmaktadır.  

8. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ 

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin yazılı talebinizi aşağıda “Veri Sorumlusu 
İrtibat Bilgileri ve Başvuru Yöntemleri” başlığı altında belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimize 
iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 
yapacağınız bildirim ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep 
ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası 
adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz  
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 gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınız noter aracılığı ile başvurmanız halinde, başvurunuzun 
kurumumuza tebliğini müteakip başlayacaktır. İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya 
elektronik ortamda cevap verilecektir. 

Veri Sorumlusu İrtibat Bilgileri ve Başvuru Yöntemleri; 

Kişisel verileriniz ile ilgili tüm talep ve başvurularınızı Kişisel Veri Başvuru Formu dokümanını 
doldurarak yapabilirsiniz. Başvuru sürecinizin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Kişisel Veri 
Başvuru Formu ’nda “Veri Sorumlusu” seçeneğinin doldurulması önem arz etmektedir. 

Onko Veri Sorumlusu Unvanı: Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Koçsel Veri Sorumlusu Unvanı: Koçsel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
 
Noter Aracılığı ile Yapılacak Başvurular İçin; 

• Onko & Koçsel Adres: Gebze Osb2 Mahallesi,  1700 Sk. No: 1703, Çayırova/Kocaeli / Türkiye 
 

Kep Adresi ile Yapılacak Başvurular İçin; 
• Onko Kep Adresi: onkoilac@hs02.kep.tr 
• Koçsel Kep Adresi: kocsel@hs02.kep.tr 

 
Bizzat Yapılacak Başvurular İçin; 

• Onko & Koçsel Adres: Gebze Organize San. Blg. 1700 Sk. No: 1703 Gebze Kocaeli / Türkiye 
 

Bizzat yapılacak başvurularda, başvuru sırasında başvuru sahibinin kimliğini gösteren belge ibraz etmesi 
gerekmektedir. 
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