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 Ankara,

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Serbest eczane eczacısı meslektaşlarımızın, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (KVKK) kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş ve işlemlere 
ilişkin bilgilendirmeler Birliğimizin web adresi üzerinden 15.02.2022 tarihli duyuru ile 
aktarılmıştı.

Bu bağlamda, konu uzmanlarından alınan danışmanlık ile genel eczacılık hizmet süreçleri 
gözetilerek hazırlanan aşağıda tanımlanmış belge ve materyaller serbest eczane eczacısı üye sayısı 
baz alınarak Odanıza ulaştırılmaktadır. Meslektaşlarımızın kendi eczane hizmet ve organizasyon 
yapılanmalarını göz önünde bulundurarak ihtiyaç halinde söz konusu materyalleri düzenlemeleri 
gerekebilir. Bu nedenle materyallerin değiştirilebilir formatları ile bu belgelere ek ilgili taraflarla 
imzalanması gereken ‘Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi' formatı Farma Inbox 
uygulamamız ve Türk Eczacıları Birliği Online Eğitim Platformu TEBEŞİR üzerinden 
meslektaşlarımızın erişimine açılmıştır.

Bilgilerinizi ve ilgili belge/materyallerinin serbest eczane eczacısı üyelerinize ulaştırılması 
için gereğini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Saygın Garğın 
Genel Sekreter

Meslektaşlarımıza ulaştırılmak üzere tarafınıza iletilen belge/materyaller şu şekildedir;
 
1- Güvenlik Kamerası Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (1 adet/eczane)
2- Eczane Hizmetleri Aydınlatma Metni (1 adet/eczane)
3. Kamera Uyarı Yazısı (2 adet/eczane)
Ek: Gönderimi yapılan belge ve materyaller hakkında bilgilendirme föyü (1 adet/eczane)

M.TÜRKER
V.ÖZCAN

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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EK : KVKK KAPSAMINDA ECZANEDEN DESTEK/HİZMET ALAN BİREYLERE YÖNELİK BELGE VE 

MATERYALLER  HAKKINDA DETAYLI BİLGİLENDİRME 

 

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KAYITLARI 
  

Eczanelerde bulunan güvenlik kameralarına ilişkin aydınlatma ve bilgilendirme metinleri 6698 Sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. madde kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine 

getirmek üzere hazırlanmıştır.  Bu çerçevede serbest eczane sahibi meslektaşlarımıza genel eczane 

yapılanmaları göz önünde bulundurularak hazırlanan 2 farklı materyal ulaştırılacaktır. 

a. Güvenlik Kamerası Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni 
 

Eczane içerisinde ziyaretçiler tarafından görülebilecek bir yere 

asılmalıdır.  

Meslektaşlarımızın eczanelerindeki uygulama sürelerini 

değerlendirerek söz konusu materyalleri kendi uygulamaları özelinde 

düzenlemeleri gerekebilir. 

Örneğin Eczane dış mekanı için kamera kaydı bulunması halinde bu 

bilgilendirmeye de “Aydınlatma Metni” içerisinde yer verilmelidir. 

“Aydınlatma Metni” içinde 4. Madde olarak tanımlanan “Kişisel 

Verilerinizin Aktarılması, Amacı ve Hukuki Sebebi” başlığı altında 

tanımlanan aktarımlar Eczane özelinde değerlendirilerek farklı veri 

aktarım süreçleri olması durumunda yapılan paylaşımlar bu bölümde 

ifade edilmelidir. 

 

b. Kamera Uyarı Yazısı 

 

Kamera ile izleme yapılan alanın genişliğine bağlı olarak, yukarıdaki 

aydınlatma metni ve kayıt yapılan alanlara kamera uyarı yazısı 

asılmalıdır.  

Dikkat edilmesi gereken husus; Eczanede kamera kaydı yapılan 

alanların şüpheye yer bırakmayacak şekilde belli olmasıdır. Bu 

nedenle ihtiyaç olması durumunda Farma Inbox uygulamamız veya 

TEBEŞİR Online Eğitim Platformumuz üzerinden söz konusu 

materyale ulaşılarak çıktı alınabilir. 
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ECZANE HİZMETLERİ AYDINLATMA METİNLERİ  

 

 

HİZMET ALINAN TARAFLARLA İMZALANMASI GEREKLİ  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ 

 

  

.   

Veri sorumlusu olan Eczacıların, Eczane hizmetlerine ilişkin veri 

işleme faaliyetleri uyarınca hazırlanan aydınlatma metnidir. 

Eczane içerisinde rahatlıkla görülebilecek bir yere asılmalıdır veya 

Hastalar tarafından görülebilecek şekilde bankoya konmalıdır.  

Eczane hizmetlerinin işleyiş şekli, veri konusu kişi grupları, işlenen 

kişisel veriler, veri aktarım grupları ve diğer süreçler eczaneler 

arasında farklılık gösterebilmektedir.  

Bu sebeple iletilen metinler eczaneler tarafından incelenerek 

kendi süreçleri ile uyumlu hale getirildikten sonra uygulanmalıdır. 

İhtiyaç olması durumunda söz konusu materyallin değiştirilebilir 

formatına Farma Inbox uygulamamız veya TEBEŞİR Online Eğitim 

Platformumuz TEBEŞİR Online Eğitim Platformu üzerinden 

erişebilirsiniz. 

Eczacılar, KVKK 12. madde gereğince “Kişisel verilerin hukuka aykırı 

olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak 

erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak 

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her 

türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Veri sorumlusu, 

kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi 

tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin 

alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.” 

Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan  Kişisel 

Veri Güvenliği Rehberi’nde “Veri Sorumlusu - Veri Sorumlusu, Veri 

Sorumlusu - Veri İşleyen Arasında sözleşmeler yapılması gerektiği” 

belirtilmiştir.  

Bu doğrultuda eczanelerin kişisel veri aktarımını gerektiren dış 

hizmetleri aldığı veri işleyen veya veri sorumlusu sıfatını taşıyan 

taraflar ile imzalaması gereken sözleşme örneği Farma Inbox 

uygulamamız veya TEBEŞİR Online Eğitim Platformumuz üzerinden 

meslektaşlarımızla paylaşılmaktadır.  

Bu sözleşme dış hizmet olarak alınan ve kişisel veri aktarımını 

gerektiren e-posta hizmeti, güvenlik kamera sistemi hizmeti, mali 

müşavirlik hizmeti, sunucularının da hizmet sağlayanda olduğu 

yazılım hizmetleri gibi hizmet sağlayan taraflarla imzalanmalıdır.   
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