
YKM  AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ ALAN KİŞİLER İÇİN  KİŞİSEL VERİLERİN 
İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

 

4/1 
YKM.F.15/06         REV:00 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. 

maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ  kapsamında  veri  sorumlusu  sıfatıyla YKM SAĞLIK 

HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (İDEA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ) 

tarafından  (Bundan böyle YKM   olarak anılacaktır)  AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI  

HİZMETİ ALAN KİŞİLERE YÖNELİK aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek 

üzere hazırlanmıştır. 

   

 YKM olarak ağız ve diş sağlığınız kadar kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami 

hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Kişisel verilerinizi  ve özel nitelikli kişisel 

verilerinizden olan sağlık verilerinizi aşağıda izah edildiği surette, 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak ve mevzuat tarafından 

emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte ve saklamaktayız. Bu aydınlatma metninde “Kişisel 

Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır. 

 

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, 

depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu 

kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini KVKK’da sayılan 

sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların 

gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim 

hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz. 

Kliniğimizde güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla 

görüntü kaydı yapılmakta ve saklanmaktadır. 

Ayrıca, HES Kodunuz, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yetkili kamu kurum 

ve kuruluşlarının talimatlarına ve mevzuata uyarak, kamu düzeni, İş sağlığı ve güvenliğini 

tesis etmek, salgının yayılmasını önlemek maksadıyla  girişte sorgulanmakta, ancak 

kaydedilmemekte ve paylaşılmamaktadır. 

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 
.  

 

1.1. İşlenen kişisel veri kategorileri ve kişisel verileriniz 

 

Sizin ve/veya vasisi/velisi olduğunuz yakınınızın Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 

yürütülmesi süreçlerinde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir; 

 Kimlik : Ad, soyad, anne adı baba adı, doğum tarihi doğum yeri, cinsiyeti, uyruğu, T.C. 

kimlik no, SGK  numarası 

İletişim : Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi 

Finansal Bilgi : Banka hesap numarası, iban, vb. 

Sağlık bilgileri:  Aşağıdakiler dahil diş ve genel sağlığınız hakkında bilgiler: 

• Engellilik bilgileri, 

• Kan grubu bilgileri, 

• Kullanılan cihaz ve protezler, 

• Bakımınız ve tedavinizle ilgilenen diş hekimleri ve diğer diş hekimleri tarafından yapılan 

klinik kayıtlar, 

• Röntgen, klinik fotoğraflar, ağzınızın ve dişlerinizin dijital taramaları ve çalışma modelleri 

• Tıbbi ve diş geçmişiniz, 

• Tedavi planları ve onaylarınız, 

• Bakımınız hakkında sizinle yapılan görüşmelerin notları 
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• Randevularınızın tarihleri 

• Yaptığınız şikayetlerin ayrıntıları ve bu şikayetlerin nasıl ele alındığı 

• Diğer sağlık profesyonelleri veya kurumları ile yazışmalar 

 

Fiziksel mekan güvenliği: Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları 

 

1.2. İşleme amaçları 

Toplanan  bu kişisel verileriniz, hizmet aktinden kaynaklanan yükümlülüklerimizin 

yerine getirilmesi, işin düzenlenmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş 

güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili 

olarak sorumluluklarımızın temini, çalışanların güvenliği, kamu sağlığının korunması, 

koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri 

ile finansmanının planlanması ve yönetimi  ve KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  

 

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
 

 Toplanan kişisel verileriniz; hizmet aktinin ifası, yönetimi ve denetimi amacıyla emniyet 

birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile; iş kanunu ve sosyal güvenlik 

kanunları uyarınca görevlendirilen kamu kurumu ve tüzel kişilerine, kanunlarla yetkili kamu 

kurumlarına, ilgili Ağız ve diş sağlığı faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak 

hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlara, listelenenler ile sınırlı 

kalmak üzere, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine KVK Kanunu’nda belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.   

 

 6698 sayılı Kanunun 6. Maddesince özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanan SAĞLIK 

BİLGİLERİNİZ  (Dental tedavinizde tanı ve tedavi amaçlı kullandığımız radyografik 

görüntülemeleriniz, muayene bilgileriniz, kullanılan cihaz ve protez bigileriniz vb.) gibi 

koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ve 

sadece tıbbi teşhis ve tedaviniz için gerekli görüldüğü takdirde, iş birliği içerisinde olduğumuz 

yurtiçi/yurtdışında bulunan protez laboratuvarları, tıp merkezleri, tıbbi cihaz, malzeme ve 

sağlık hizmeti sunan kurumlar ile, mal ve hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kuruluşlar ve 

kanuni temsilcileri ile, sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet 

süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair 

taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla  aktarılabilecektir.  

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal 

medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, firma içerisinde faaliyetlerin 

yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, ve sözlü, yazılı ya da elektronik olarak 

toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak 

ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında 

tutulabilecektir. 

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan 

amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin maddesi 1. fıkrası kapsamında 

açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen; 
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a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

b)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

d) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir. 

Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve 

İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar  doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. 

maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası 

uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının 

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 

hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır. 

 

4. Kişisel Veri saklama süreleri 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; 

ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zaman aşımı sürelerine riayet 

edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, 

belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma 

Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda firma uygulamaları ve ticari 

yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren ve mevzuatlarda öngörülen süreler ile  

sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya 

anonim hale getirilmektedir. 

 

 

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları 

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize 

iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre Kanun’da belirtilen süreler içerisinde 

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, 

 KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
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 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 hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

KVK Kanunu uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 

yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak 

için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen 

haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; 

Şirketin internet adresinde bulunan ve insan kaynakları birimimizden de temin edebileceğiniz 

YKM.F.15/27 KVK talebi başvuru formunu (http://www.ideadentalclinic.com/kvkk) 

doldurup, formda belirtildiği gibi veya   üyeliğinizin teyit edildiği  elektronik posta üzerinden 

de şirketimize teslim edebilirsiniz. 

 

 İLETİŞİM BİLGİLERİ 
İletişim Linki: (http://www.ideadentalclinic.com/iletisim) 

           Adres: Topçular Mah, Rami Kışla Cd. No:40 D:44D, 34055 Eyüpsultan/İstanbul 

Kep adresimiz: ykmsaglik@hs06.kep.tr   e-mail: info@ideadentalclinic.com 

            Telefon: (0212) 302 50 70 

YKM tarafından  bu metinde belirtilen kişisel verilerimin, yukarıda yer alan “Aydınlatma 

Metni’nde” yer alan amaçlarla işlenmesini ve bu metnin 2. Maddesinde yeralan üçüncü 

kişilere aktarılmasını, kabul ediyorum. 

 

                    
DETAYLI BİLGİ İÇİN 

 http://www.ideadentalclinic.com/kvkk 

Ad-Soyad :                                                 

T.C. No   : 

 Tarih      :                                                          

 İmza       : 

http://www.ideadentalclinic.com/kvkk
http://www.ideadentalclinic.com/iletisim
http://www.ideadentalclinic.com/kvkk
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