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Ben, aşağıda imzası bulunan ____________________________ (“Yönetim”), kişisel verilerimin 
aşağıdaki ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan prensipler dâhilinde S.S. 
Göksu Evleri Arsa Ve Konut Yapı Kooperatifi (“GEK”) tarafından işlenmesine rıza gösterdiğimi ve 
muvafakat ettiğimi beyan ederim: 
 

1. GEK’ in kişisel verilerimi hangi esaslar dâhilinde işleyeceği ve kişisel verilerimin GEK 
tarafından işlenmesine ilişkin olarak GEK’ e karşı sahip olduğum haklar konusunda bir kopyası 
tarafıma tevdi edilen aydınlatma metni (“Yönetim Aydınlatma Metni”) aracılığı ile 
aydınlatılmış bulunmaktayım.  
  

2. GEK’ in 6102 s. Türk Ticaret Kanunu’nun 64 ve diğer ilgili maddeleri ile uyumlu olarak, 
Kooperatif Yönetim süresince ve Yönetim bitiminden itibaren 10 yıl süre ile ve gerçekleştirilen 
faaliyetin niteliğine göre ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlığın gerektirdiği diğer zamanaşımı 
süreleri boyunca aşağıda yer alan ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın işbu Rıza Beyanı’ nın 4. 
Maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda gerekli olması durumunda diğer kişisel verilerimi 
işlemesine ve toplamasına muvafakat ettiğimi sarahaten beyan ederim. 

 
Kişisel Veri 
Kategorileri 

             Veri Açıklaması  İlgili Kişisel Veri Kategorizasyonu 
İçerisine Giren Kişisel Veri Tipleri 

   Kimlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir 
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, 
ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, 
pasaport, avukatlık kimliği, evlilik 
cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan 
bilgiler 

Kişinin kimliğine dair bilgilerin 
bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. 
kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum 
yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri 
bilgisi, sicil no., vergi numarası, unvan, 
biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, 
mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve 
pasaport gibi belgeler. 

İletişim Bilgisi 
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir 
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, 
kişiyle iletişim kurulması amacıyla 
kullanılan bilgiler 
 

Telefon numarası, adres, e-mail adresi, 
faks numarası vb. bilgiler 

Lokasyon Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir 
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, 
veri sahibinin konumunu tespit 
etmeye yarayan veriler 
 

E-mail adresi, telefon numarası, cep 
telefonu numarası, 
adres v.b. 

Özel Nitelikli 
Bilgiler 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir 
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, 
kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi 
düşüncesi, felsefi inancı, dini, 
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve 
kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika 
üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik 
tedbirleriyle ilgili verileri ile 
biyometrik ve genetik verileri 
 

Kan grubu, sağlık raporu, hastalık ve 
kaza raporları, sabıka kaydı, din. 

S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM 
RIZA BEYANI (“RIZA BEYANI”) 
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Kişisel Veri 
Kategorileri 

             Veri Açıklaması  İlgili Kişisel Veri Kategorizasyonu 
İçerisine Giren Kişisel Veri Tipleri 

Aile Bireyleri ve 
Yakınları Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir 
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, 
ilgili Kooperatif ve veri sahibinin 
hukuki menfaatlerini korumak 
amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin 
aile bireyleri ve yakınları hakkındaki 
bilgiler 

Kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri 
ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi 
ve profesyonel, eğitim bilgileri v.b. 
bilgiler 

İşlem Güvenliği 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir 
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, 
GEK ve ilgili tarafların teknik, idari, 
hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak 
amacıyla işlenen kişisel veriler 

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen 
işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin 
o işlemi yapmaya yetkili olduğunu 
gösteren bilgiler (örn. Internet sitesi 
şifre ve parola bilgileri) 

Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir 
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, 
kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki 
ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü 
finansal sonucu gösteren bilgi, belge 
ve kayıtlar kapsamındaki kişisel 
veriler 
 

Veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin 
finansal sonucunu gösteren bilgiler, 
kredi kartı borcu, kredi tutarı, kredi 
ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve 
oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi, 
banka hesap bilgileri vb. 

Eğitim Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir 
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, 
GEK ile bilgilerini paylaşan veri 
sahiplerine ait eğitim, sertifika, 
yabancı dil vb.  bilgileri. 

Diploma, sertifika, yabancı dil 
sertifikaları vb.  

Yönetim Bilgisi GEK Yönetimlarına ait kişisel 
verileri ifade eder.  

Kooperatif için alınan kararlar, banka 
hesap numaraları, nüfus cüzdanları, 
ikametgâh bilgileri, vekâletnameler, 
imzalar, imza beyannameleri, imza 
sirkülerleri.  

Hukuki İşlem ve 
Uyum Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir 
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, 
hukuki alacak ve hakların tespiti ve 
takibi ile borç ve kanuni 
yükümlülüklerin ifası amacıyla 
işlenen kişisel veriler 
 

Mahkeme ve idari merci kararları gibi 
belgelerde yer alan veriler 

Denetim ve Teftiş 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir 
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, 
GEK’ in kanuni yükümlülükleri ve 
Kooperatif politikalarına uyumu 
kapsamında işlenen kişisel veriler 
 

Denetim ve teftiş raporları, ilgili 
görüşme kayıtları ve benzeri kayıtlar 

Fiziksel Mekan 
Güvenlik Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir 
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, 
GEK’ in meşru menfaatleri ve 
Kooperatif politikalarına uyumu 
kapsamında işlenen kişisel veriler 

Kamera Kayıtları 

Talep ve Şikayet 
Yönetim Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir 
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, 
GEK’ e yöneltilmiş olan her türlü 
talep veya şikayetin alınması ve 

GEK’ e yönelik her türlü talep ve 
şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve 
raporlar 
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Kişisel Veri 
Kategorileri 

             Veri Açıklaması  İlgili Kişisel Veri Kategorizasyonu 
İçerisine Giren Kişisel Veri Tipleri 

değerlendirilmesine ilişkin kişisel 
veriler. 
 

 
3. GEK’ in kişisel verilerimi tarafıma tevdi edilen GEK Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’ 

nda (“Politika”) ve Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’ nda (“Saklama ve İmha 
Politikası”) belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla birlikte veya bu yöntem ve vasıtalara ek 
olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın işlemesine ve 
toplamasına muvafakat ettiğimi sarahaten beyan ederim. 

• Otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye 
yönelik gerçekleştirilen her türlü eylem ile, 

• Transfer etme, yayma veya farklı yollarla sunma, gruplama veya birleştirme,  
• Bloke etme, silme veya imha etme amaçlarıyla veri sahibi veya üçüncü taraflardan veri 

alınması, toplanması, kaydedilmesi, fotoğraflanması, ses kaydı alınması, video kaydı 
alınması, organize edilmesi, depolanması, değiştirilmesi, eski haline getirilmesi, geri 
alınması veya açıklanması,  

• Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin 
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 
aktarılması, yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, 
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi. 

 
4. GEK’ in kişisel verilerimi aşağıdaki amaçlarla işlemesine muvafakat ettiğimi sarahaten beyan 

ederim: 
• Tarafıma tevdi edilen GEK Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası Madde 6.2’ de yer 

alan “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” kapsamında GEK’ in ana ve alt amaçları 
doğrultusunda gerekli olduğunda, 

• GEK Kooperatifinin Genel Yönetimi 
o Kooperatif Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası 
o Kooperatif İçi İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 
o Kooperatifin Finansmanı ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi  
o Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası  
o Kooperatifler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi  
o Finansal ve İdari Planlamaların Yapılması 

 
• Kooperatif Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş 

Birimlerimiz Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve Buna Bağlı İş 
Süreçlerinin Yürütülmesi 

o Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası  
o Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası  
o Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi  
o Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi  
o Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası  
o İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin 

Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası  
o İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası 
o Etkinlik Yönetimi 
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• Kooperatif' in Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası 

o GEK’ in Tarafı Olduğu Sözleşmeler ve/veya Mevzuattan Kaynaklı 
Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi 

o Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 
o GEK’ in Sunduğu Hizmetlerin Usulüne Uygun ve Düzgün Bir Şekilde 

Sunulması 
o İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi  
o Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası 
o İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerin Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve 

İcrası  
o Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası   
o Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi 
o Kooperatifin Sunduğu Hizmet Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin 

Planlanması ve/veya İcrası 
o Kooperatifin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası 
o Kooperatifin Sunduğu Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması 

Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası 
o Kooperatifin Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası 
o Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi 
o Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 
o Hizmetlerin Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası  
o Hizmetlerin Süreçlerinin Planlanması ve İcrası  
o Hizmetlere Tanıtım Faaliyetlerinin Yapılması. 

 
• GEK Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 

o GEK’ in Faaliyetlerinin Kooperatif Prosedürleri ve İlgili Mevzuata Uygun 
Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve 
İcrası 
 

• GEK’ in ve GEK ile İş İlişkisi İçerisinde Olan İlgili Kişilerin Hukuki, Teknik Ve 
Ticari-İş Güvenliğinin Temin 

o Hukuk İşlerinin Takibi   
o Kooperatif Faaliyetlerinin Kooperatif Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata 

Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin 
Planlanması ve İcrası  

o Kooperatif Operasyonlarının Güvenliğinin Temini  
o Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi  
o Kooperatifler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi  
o Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması  
o Kooperatif Yerleşkesinin Güvenliğinin Temini  
o Kooperatif Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 
o İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası  

 
5. GEK’ in hastalık, kaza raporu ve muayene ve test sonuçları gibi sağlıkla ilgili kişisel verilerimi 

tarafıma tevdi edilen Yönetim Aydınlatma Metni’ nin 6. Maddesinde yer alan esaslar ve usuller 
doğrultusunda işlemesine muvafakat ettiğimi sarahaten beyan ederim. 
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6. GEK’ in kişisel verilerimi tarafıma tevdi edilen Yönetim Aydınlatma Metni’ nin 7. Maddesi 
kapsamında işbu rıza metninin 4. Maddesinde sıralanan amaçlar dışında aşağıdaki özel 
durumlarda da işlenmesine muvafakat ettiğimi sarahaten beyan ederim. 

• Yan haklar ve menfaatlerin sağlandığı durumlarda kişisel verilerimin işlenmesi 
• Kooperatif birleşme ve devralmaları ile Kooperatif yapısını değiştiren diğer işlemlerde 

kişisel verilerimin işlenmesi 
• İş faaliyetlerimle bağlantılı gerçekleştirmiş olduğum elektronik haberleşme 

işlemlerime ilişkin kişisel verilerimin işlenmesi 
 

7. GEK’ in kişisel verilerimi aşağıdaki kişi ve kurumlar dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı 
olmaksızın danışmanlarına aktarmasına muvafakat ettiğimi sarahaten beyan ederim.  

 
(i)        GEK İş ve Çözüm Ortakları        
(ii)        GEK Tedarikçilerine, 
(iii)        GEK Yönetim, Yetkililerine, Çalışanlarına, 
(iv)        Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, 
(v)        Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine, 
(vi)        Veri aktarım şartlarına uygun olarak diğer üçüncü kişilere 

 
 
Adı/Soyadı  : 
 
TC Kimlik No  : 
 
İmza   : 

 


