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Sağlık Mesleği Mensubu Genel Aydınlatma Beyanı 

(BL21 v01) Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. (“Aris”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin 

korunmasına azami ölçüde önem veriyoruz. Bu nedenle, Aris olarak kişisel verilerini işlediğimiz tüm sağlık 

meslek mensuplarının mahremiyetini korumak ve kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm 

önlemleri almaktayız.  

Kişisel verileriniz, Aris bünyesinde yürürlüğe konmuş olan Kişisel Verilerin Korunması Politika ve Prosedürleri 

çerçevesinde ve Kişisel Verileri Koruma Komitemiz ile Kişisel Verileri Koruma Görevlimiz denetiminde yasal 

mevzuata uygun olarak işlenmektedir.  

1 KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEME AMAÇLARIMIZ 

Ad, soyad, çalıştığınız kurum, unvan, branş, iş adresi, kurumun sabit telefon numarası dahil mesleki iletişim 

bilgileriniz tarafınıza gerçekleştirilen tanıtım ziyaretleri ve ünite sunumları kapsamında, T.C. kimlik numarası, 

doğum tarihi, banka hesap bilgileri dahil finansal verileriniz kimlik, iletişim ve mesleki deneyim bilgileriniz ve 

fotoğraf ve görüntülü verileriniz gerçekleştirilecek değer aktarımları kapsamında; eczaneler için GLN 

numarası dahil kimlik bilgileri satış takibi kapsamında; çeşitli organizasyonlarda çekilen fotoğrafları içeren 

görsel verileriniz ile tedavi hakkındaki ziyaret raporları ihtiyaca yönelik bilimsel destek verebilmek adına 

tanıtım faaliyetleri kapsamında işlenmekte olup kişisel iletişim bilgileriniz ve tedavi protokolü hakkındaki 

görüşleriniz; izinli pazarlama kapsamında onay vermeniz durumunda aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

▪ Mesleki iletişim bilgileriniz üzerinden ürünlerimizin tıbbi özellikleri hakkında bilgilendirme yaparak, 

ihtiyaca yönelik bilimsel verilerin güncel olarak size ulaştırılması sağlamak ve bilimsel destek vermek 

amacı ile tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek, iş geliştirme ve kurumsal iletişim süreçlerinde iletişimi 

sağlamak, bu faaliyet ve süreçlerin verimlilik ve etkinliğinin takibi ve artırılmasına yönelik analizler 

yapmak;  

▪ Kabul etmeniz halinde değer aktarımlarının gerçekleştirilebilmesi, değer aktarımına konu finansal 

işlemler dâhil gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi, bu kapsamda bir organizasyona katılacak 

olmanız ve gerekli olması halinde gerekli planlamaların yapılabilmesi için paylaştığınız bilgilerle 

operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi; 

▪ Çeşitli duyurular, kongre ve sempozyumlar gibi bilimsel toplantılar, ürün tanıtım toplantıları ve 

benzer etkinliklerin planlanması, yürütülmesi, bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerin kurum 

içinde ve kurum dışında raporlanması, 

▪ Farmakovijilans yükümlülüklerimiz kapsamında advers reaksiyonların ve yarar/risk dengelerinin 

sistematik bir şekilde izlenmesi, bu husustaki bilgilerin kayıt altına alınması, taraflar arasında ve 

sizinle irtibat kurulması ve ürünlerimizin yol açabileceği zararın en az düzeye indirilebilmesi için 
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gerekli tedbirlerin alınabilmesi, kamu sağlığı ile ilgili mevzuat kapsamında yetkili kurum ve 

kuruluşlara gerekli bildirimlerin yapılması, 

▪ Ürünlerimizin kalitesinin takibi ve tüketicinin sağlığı ve emniyeti açısından hatalı olduğundan şüphe 

edilen, hatalı bulunan ya da kullanılmasında sakınca görülen ürünlerin araştırılması, gerekli olduğu 

durumlarda piyasadan kısa sürede ve etkin bir şekilde geri çekilebilmesi, stok takibi yapılabilmesi, 

▪ Soru ve taleplerinizin karşılanabilmesi, sözleşme bazlı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi; 

▪ Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunun gereği İzniniz dâhilinde tarafınıza dijital tanıtım 

kapsamında bilgilendirme ve tanıtım içeriklerinin elektronik ileri olarak tercihinize göre email 

ve/veya SMS olarak ulaştırılması; 

▪ Her türlü yasal mevzuata uyum sağlanması. 

2 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz; elde verilen formlar, e-postalar, aleni halde bulunulan meslekim iletişim bilgileri ve iş 

ortaklarımız aracılığıyla sözlü, basılı ve elektronik ortamlarda elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel 

verilerinizin toplanmasının hukuki dayanakları Aris’in meşru menfaatleri, sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası, 

hukuki yükümlülüklerimiz ve gerekli olduğu durumlarda açık rızanızdır. 

3 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA 
AKTARILABİLECEĞİ 

Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar çerçevesinde ve yalnızca bu amaçların gerektirdiği ölçüde yine aşağıda 

belirtilen alıcı gruplarına aktarılabilecektir. 

Alıcı Grubu Aktarım Amacı 

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu (TİTCK) 

Aris'in ve ruhsat sahiplerinin beşeri ve tıbbi ürünlerin tanıtımları, 
değer aktarımları, ilaç geri çağırma ve ilaç güvenliği 
(farmakovijilans) dâhil çeşitli konularda yasal mevzuata uyum 
sağlayabilmek 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Varsa damga vergisinin ödenmesi dâhil hukuki yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi 

Yurt içindeki ve yurt dışındaki bilet, etkinlik 
ve vize acenteleri, konaklama ve ulaşım 
hizmet sağlayıcıları, organizatör dernekler 

Bir organizasyona katılacak olmanız ve gerekli olması halinde 
organizasyonlar kapsamında gerekli planlamaların izniniz dâhilinde 
yapılması 

Dijital ajans ve baskı şirketleri Kurumsal iletişim ve organizasyon süreçleri içerisinde değer 
aktarımına konu tasarım ve baskı işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi 

Yayınevleri, mal ve hizmet sağlayan 
tedarikçiler 

Değer aktarımının gerçekleştirilmesi, değer aktarımına konu gerekli 
işlemlerin yerine getirilmesi 

Basılı dergi yayınevleri, sosyal mecralarda 
yayınlama 

Haber değeri taşıyan etkinliklerin duyurulması 
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Yetkili danışmanlarımız, avukatlarımız, iş 
ortaklarımız, bilgi teknolojileri hizmet 
sağlayıcılarımız 

Hukuki danışmanlık ve bilgi teknolojileri altyapıları dâhil çeşitli 
hizmetlerin alınabilmesi, ticari faaliyetlerimizin verimli biçimde 
sürdürülmesi 

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları Hukuki yükümlülüklere uyum sağlanması 

 

4 KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ 

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: 

▪ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

▪ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

▪ Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

▪ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin 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 verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

▪ İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

▪ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın 

giderilmesini talep etme.  

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıdaki yöntemler aracılığıyla kullanabilir, taleplerinizi Şirketimize 

iletebilirsiniz. En hızlı ve etkili biçimde sonuçlandırılabilmesini teminen taleplerinizi, kurumsal web sitemizde 

yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu www.aliraif.com.tr/kvkk  doldurarak yapmanızı rica ederiz. 

Yöntem Adres 

Başvuruyu fiziksel ortamda ARİS tebligat adresine 
göndermek 

Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. Yeşilce Mahallesi Doğa Sokak 
No:4 34418 Kağıthane / İstanbul, Türkiye 

Başvuruyu ARİS’e ait kayıtlı elektronik posta (KEP) 
adresimize göndermek 

aliraifilac@hs02.kep.tr 

Başvuruyu daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde 
kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak veya 
güvenli elektronik imza / mobil imza aracılığıyla ARİS  
e-posta adresine göndermek 

verikoruma@aliraif.com.tr 
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