
 

 

 

TURKUAZ DENTAL 

ÖZEL DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 

 

Turkuaz Dental Özel Diş Hekimliği Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” 
veya “Veri Sorumlusu”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve 
kişisel verilerin işlenmesinde öncelikli olarak özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin 
korunmasını önemsiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri 
Sorumlusu sıfatıyla, bu aydınlatma metniyle kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki 
nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizlere bilgi vermek ve onayınızı almak 
istiyoruz. 

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik 
göstermekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz sorumlu çalışanları 
tarafından fiili olarak, ikili görüşmeler ya da internet sitesi veya benzeri elektronik iletişim vasıtaları ile 
sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca Şirketimiz ile aranızdaki hukuki ilişki devam 
ettiği müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecek ve ilgili mevzuatta öngörülen veya 
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar, basılı ve/veya elektronik olarak saklanacaktır. Kişisel 
verilerinizin korunması, güvenliğinin sağlanması ve saklama gerekliliklerine uygunluğun devamı için her 
türlü teknik ve yönetimsel önlem alınacaktır.     

 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir: 

 

• Şirket faaliyetleri ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, 
• Şirket ile herhangi bir ticari ilişki ya da iş veya hizmet ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel 

kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ilgili sözleşme tekliflerinin, sözleşmelerin ilgili 
mevzuata ve Şirket politikasına uygun şekilde ifa edilebilmesi, 

• Şirket faaliyetlerinin mevzuata, şirket politikalarına ve prosedürlerine uygun olarak yerine 
getirilmesi, 

• Müşterilerimize kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verebilmek adına pazar araştırması 
ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, 

• Diş protez laboratuvarı çalışmalarının yürütülmesi, 
• Hekim-hasta süreçlerinin yönetilmesi, 
• Eğitim ve etkinlik programlarının yürütülmesi, katılımcı kayıtlarının oluşturulması, 
• İşyeri güvenliğimizin ve çalışma barış ve huzurunun temini, 
• İşyerinde Covid-19 tedbirlerinin alınması, 



 

 

• Şirket çalışanlarının ve çalışan adaylarının kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanması, işe alım 
süreçlerinin gerçekleştirilmesi, özlük dosyalarının hazırlanması, 

• İnternet üzerinden satışların gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, kullanıcı 
hesaplarının oluşturulması, 

• Yetkili kuruluşlara ilgili mevzuat gereğince bilgi verilmesi.  

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde ilgili yasal hükümler ve KVKK’nın 8. ve 9. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; iş ortaklarına, hissedarlara, 
iştiraklere, faaliyetlerin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğinde hizmet aldığı şirketlere, destek hizmeti 
kuruluşlarına, diş hekimlerine, diş protez laboratuvarlarına, sağlık kuruluşlarına ve diğer anlaşmalı 
kuruluşlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak işbirliği yapılan danışman ve kuruluşlar ile kamu kurum 
ve kuruluşlarına, kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

 

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Bunula birlikte, kişisel verilerin 
ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılması yukarıdaki 6. maddede belirtilen hallerden birinin 
varlığı ve KVKK’nın 9. maddesi uyarınca; 

a) Yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması,  
b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri 

sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurumun izninin bulunması 
hallerine bağlıdır.  

Yurtdışına aktarım; Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurumca belirlenerek ilan edilir. Kişisel veriler, 
uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir 
şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurumun 
izniyle yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan 
hükümler saklıdır. 

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, bu metnin ilk bölümünde belirtilen 
amaçlar doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu 
kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını tam olarak ve doğru bir şekilde 
yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Belirtilen bu nedenle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 
6. maddelerinde tanımlanan kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında, bu metnin ilk iki maddesinde 
belirtilen şartlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz 
açık rızanız doğrultusunda ve KVKK’da belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık, bir 
sözleşmenin kurulması veya ifası, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, verilerin 
tarafınızca alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması halleri ve temel hak ve 
özgürlüklerinize zarar verilmemesi kaydı ile şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda açık rızanız 
olmadan işlenebilecektir.  Özel nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanız doğrultusunda; sağlık verileriniz 
dışındaki özel nitelikli verileriniz ise kanunlarda öngörülen hallerde açık rızanız aranmaksızın 



 

 

işlenebilecektir. Sağlık verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, 
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi 
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerce işlenebilecektir. 

 

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır: 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel veri 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 halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

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

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın 
giderilmesini talep etme. 

 

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı ve yazılı olarak 
aşağıda belirtilen posta, faks veya kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak 
bize iletebilirsiniz. Talepleriniz 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza talebinizin sonucu 
bildirilecektir. 

 

Turkuaz Dental Özel Diş Hekimliği Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ilişkin 
talepleriniz için iletişim adreslerimiz aşağıdaki şekildedir:  

 

Adres:   Tuna Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, A Blok Apt. No: 8/11, Bornova, İzmir/TR 

Telefon:  (0232) 464 06 66 

E-posta:  info@turkuazdental.com 

 


