
 
 

WORLD DENTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİK HİZMETLERİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; aşağıda yer alan WORLD 

DENTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenecektir. İşbu politika World Dental Ağız Ve Diş 

Sağlığı Poliklinik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi çalışanlarının/çalışan adaylarının ve kurum 

hastalarının kişisel verileri işlenirken şirketin hangi kurallara uyması gerektiğini düzenlemektedir. 

Dolayısıyla bu politikanın amacı, şirket Çalışanlarının/çalışan adaylarının ve kurum hastalarının Kişisel 

Verilerinin şirket tarafından hukuka uygun şekilde işlenmesinin sağlanmasıdır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

World Dental Ağız Ve Diş Sağlığı Poliklinik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi aşağıda belirtilen 

hususlarda veri konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakta, bu konuda en üst düzeyde 

dikkat ve özeni göstermektedir. Bu bağlamda polikliniğimiz tarafından KVKK’ nın 12. maddesi 

uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan tedbirler aşağıda belirtilmektedir.  

• Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama 

maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri 

KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında 

kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği 

konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır. 

• Kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya 

başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik 

imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

• Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok 

edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama 

maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.  

• Şirketimiz, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri 

yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile 

ilgili bölüme raporlanacak ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler 

yürütülecektir.   

• Şirketimiz, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan 

yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri 

sahibine ve KVK Kurulu’ na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. 

 

 

 

 

 



 
 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN VERİ 

SAHİBİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şirketimiz, kişisel verisi işlenen veri sahibi haklarını değerlendirilmesi ve gereken bilgilendirmenin 

yapılması için KVKK’ nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik 

düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahibi olarak KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki 

haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,  

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

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

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep 

etme,  

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin 

paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın 

giderilmesini talep etme 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ya şahsen işyerine gelerek ya da 

info@dentalworldkonya.com adresimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en 

geç otuz (30) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir 

maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre 

tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini 

alarak veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 

Şirketimiz bu doğrultuda KVKK’ nın 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket 

etmektedir. Şirketimiz, çalışanlar/ çalışan adayları ve kurum hastalarımızın kişisel verilerini ve özel 

nitelikli kişisel verilerini yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.  

 

 



 
 
 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME 

AMAÇLARI VE KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU 

Kimlik Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, 

Pasaport, Mesleki Kimlik, Şirket Kimliği, Evlilik Cüzdanı, Vukuatlı Nüfus 

Cüzdanı Örneği belgeler gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler. 

İletişim Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; İkametgâh, telefon 

numarası, adres, e-mail, adres kayıt sistemi gibi bilgiler. 

Aile Bireyleri ve Yakın 

Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve 

veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; şirket iş birimleri tarafından yürütülen 

faaliyetler çerçevesinde veya Şirketin ve çalışanların hukuki menfaatlerini 

korumak amacıyla kişisel çalışanların aile bireyleri ve yakınları hakkında 

elde edilen ve işlenen bilgiler. 

Fiziksel Mekân 

Güvenlik Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, 

fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin 

kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında 

alınan kayıtlar vb.  

Finansal Bilgi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketin çalışan ile kurmuş 

olduğu iş ilişkinin kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren 

bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler. 

Özlük Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirket ile çalışma ilişkisi 

içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak 

bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri. 



 
 

Özel Nitelikli Kişisel 

Veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. 

maddesinde belirtilen veriler. (ör. kan grubu da dahil sağlık verileri, 

biyometrik veriler, ceza mahkumiyeti ve diğer alınan güvenlik tedbirleri 

gibi) 

İşlem Güvenliği Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde, ticari faaliyetlerimizi yürütürken 

teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel 

verileriniz. 

Hukuki İşlem ve Uyum 

Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve 

haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni 

yükümlülüklerimiz ve Şirket’in politikalarına uyum kapsamında işlenen 

kişisel verileriniz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

World Dental Ağız Ve Diş Sağlığı Poliklinik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi KVK Kanunu’nun 5. 

maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki 

amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar altta 

belirtilmiştir. 

• Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şirketin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça 

öngörülmesi,  

• Kişisel verilerin şirket tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili ve gerekli olması, 

• Kişisel verilerin işlenmesinin şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu 

olması,  

• Kişisel verilerin kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; veri sahibinin 

alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde merkezimiz tarafından işlenmesi,  

• Kişisel verilerin şirket tarafından işlenmesinin şirketin veya çalışanların veya üçüncü kişilerin 

haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, 

• Çalışanların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kliniğin meşru menfaatleri 

için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,   

• Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da 

bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda 



 
 

da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak 

durumda bulunması,  

• Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından 

ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 

yürütülmesi,  

Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirket 

çalışanların/çalışan adaylarının ve kurum hastalarının açık rızalarına başvurmaktadır. Bu çerçevede; 

polikliniğimiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:  

 

Şirketin İç Politikaları ve Süreçlerinin Planlanmasının ve İcra Edilmesi amacı kapsamında: 

• Personel temin süreçlerinin yürütülmesi 

• Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

• Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi 

• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası 

• Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi 

• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

• Personel çıkış işlemlerinin planlanması ve icrası 

• Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası 

• Ücret yönetimi 

• Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası 

• Yetenek - kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

• İşten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası 

Poliklinik tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz 

tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amacı 

kapsamında; 

• Finans ve muhasebe işlerinin takibi 

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası  

• Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası  

• İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası  

• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası  

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası 



 
 
• İş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası  

• İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin 

planlanması ve icrası 

 

WORLD DENTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİK HİZMETLERİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ 

KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI  

Şirket, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri 

sahibine bildirmektedir. Şirket, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak politika ile yönetilen 

çalışanların kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:  

- Şirket yetkililerine,  

- Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, 

- Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.   

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda 

belirtilmektedir.  

Veri Aktarımı Yapılabilecek 

Kişiler 

Tanımı Veri Aktarım Amacı 

Şirket Yetkilileri Şirketimizin yönetim kurulu 

üyeleri ve diğer 

yetkilendirilen kişiler. 

Şirketimizin ticari faaliyetlerine 

ilişkin stratejilerin tasarlanması, 

en üst düzeyde yönetiminin 

sağlanması ve denetim 

amaçlarıyla sınırlı olarak. 

Hukuken Yetkili Kamu 

Kurum ve Kuruluşları 

İlgili mevzuat hükümlerine 

göre şirketimizden bilgi ve 

belge almaya yetkili kamu 

kurum ve kuruluşları. 

İlgili kamu kurum ve 

kuruluşlarının hukuki yetkisi 

dahilinde talep ettiği amaçla 

sınırlı olarak. 

Hukuken Yetkili Özel Hukuk 

Kişileri 

İlgili mevzuat hükümlerine 

göre şirketimizden bilgi ve 

belge almaya yetkili özel 

hukuk kişileri. 

İlgili özel hukuk kişilerinin 

hukuki yetkisi dahilinde talep 

ettiği amaçla sınırlı olarak. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA VE İMHASI 

Şirketimiz, KVKK’nın 7. Maddesi uyarınca sizden alınan verilerin saklama süresi bitmesi itibariyle 

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu 

tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilmektedir. 

İşbu Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım 

                                              


