
    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU 

 

Veri Sahibinin KVKK 11. Maddesinde belirtilen; 

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme,  

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

(e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme,  

(f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 
kişilere durumun bildirilmesini isteme,  

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

(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme  

 Hakkını/haklarını kullanmak  istediği takdirde ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter 
kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle 
Şirketimize iletmelidir.  

Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine 
göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak ve yazılı olarak veya elektronik 
ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 
(varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi 
zorunludur.   
 
**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz. 

 

Başvuru adreslerimiz  



Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres 

Şahsen yazılı başvuru 

YENİ DENTAL ESTETİK MERKEZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIK 
HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Oran Mah. Kudüs Cad. Park Oran Ofis Kat:16 No:54  
Çankaya / ANKARA 

Noter aracılığıyla başvuru 

YENİ DENTAL ESTETİK MERKEZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIK 
HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Oran Mah. Kudüs Cad. Park Oran Ofis Kat:16 No:54  
Çankaya / ANKARA 

Güvenli elektronik imza veya 
mobil imza ile imzalanarak 
kayıtlı elektronik posta (KEP) 
adresimize başvuru 

 yenidental@hs01.kep.tr 

Şirketimize daha önce 
bildirilen ve sistemde kayıtlı 
bulunan elektronik posta 
adresinizden başvuru 

 info@ dentalestetikcenter.com    

 

 

YENİ DENTAL ESTETİK MERKEZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 


