
DENTAFORUM TEDAVİ HİZMETLERİ TURİZM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ 

SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

 

Dentaforum Tedavi Hizmetleri Turizm Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Dentaforum) 
olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ilkelerine bağlı 
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun şekilde özenle işleyerek 
muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte 
ve kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı istemekteyiz. 

a) Veri Sorumlusu;  

 

Unvan: Dentaforum Tedavi Hizmetleri Turizm Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. 

MERSİS Numarası:  
Adresi: Gültepe Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Betoncular 

Apartmanı, No:58/A, 38030 Melikgazi/ Kayseri 
Telefon: 0352 233 60 90 / 0352 233 60 70   
Faks:  
E-mail: info@dentaforum.com.tr 

 

b) İşlenen Kişisel Verileriniz; 

 

1-Kimlik; 

Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı 
seri sıra no, TC kimlik no v.b. 

2-İletişim; 

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b. 

3- Lokasyon ; 

Bulunduğu yerin konum bilgileri vb. 

4-Müşteri İşlem; 

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep 
bilgisi v.b. 

5-Fiziksel Mekan Güvenliği; 

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b. 

6- Görsel ve İşitsel Kayıtlar; 

Görsel ve işitsel kayıtlar vb.  



7- Sağlık Bilgileri; 

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez 
bilgileri vb.  

 

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

 

DENTAFORUM tarafından, Kişisel verileriniz; 

• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 
• Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 
• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 
• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• Talep / Şikayetlerin Takibi 
• Sözleşmenin ifası kapsamında SMS, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi, 
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 
• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 
• Ücret Politikasının Yürütülmesi 
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) 
Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri 
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, 
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 
zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir. 

 



d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık 
rızası aranmaksızın aktarılacaktır: 

• Tedavinin gerektirdiği ölçüde tedavi konusuyla sınırlı olmak üzere ilgili gerçek ya da özel hukuk tüzel 
kişilerine, 

• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, 

• Şirket hissedarlarının aynı zamanda klinikte hekim olarak çalışması sebebiyle kendi hastaları ile 
sınırlı olmak üzere hissedarlara, 

• Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde 
gerektiği kadar paylaşılabilecektir. 

• İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep 
gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 

 

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 
(2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle 
sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:  

• İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime 
geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi/form doldurulması ve sosyal medya platformları 
üzerinden irtibata geçilmesi. 

• Çağrı merkezi ile gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının alınması. 

f) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz 
durumunda DENTAFORUM talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 
sonuçlandıracaktır.  

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 



• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. 
fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 
gereğince Türkçe ve yazılı olarak bizzat DENTAFORUM’a   veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, 
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da DENTAFORUM’a daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı 
bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru 
sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması 
mümkün olmayacaktır. DENTAFORUM’un  cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.  

Başvurunuzda; 

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, 
pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, 

c) Tebligata yarar yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 

d) Talep konunuzun, 

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi 
gerekmektedir. 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak 
DENTAFORUM’un Gültepe Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Betoncular Apt No 58/A Melikgazi – 
KAYSERİ adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. 

 

Başvuru talebinizde  kimliğinize ait  bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması 
gerekmektedir. Bu bilgi ve belgelerin eksik , yanlış ve yetersiz olması durumunda talebinize ilişkin 
yaşanabilecek aksaklıklardan DENTAFORUM’un sorumlu tutulamayacağını beyan ederek kanuni 
haklarımızı saklı tuttuğumuzu belirtiriz.   


