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UZM. DYT. OLCAY BARIŞ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

KAPSAMINDA DANIŞAN BİLGİLENDİRME METNİ VE AÇIK RIZA FORMU 

 

BİLGİLENDİRME METNİ 

Sevgili danışanımız, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçleri ile ilgili sizlere sunduğumuz Aydınlatma 

Metnimizde belirttiğimiz üzere, bazı kişisel verileriniz ancak sizlerin vereceği açık rıza kapsamında 

işlenebilecektir. İşbu metin açık rızanız dahilindeki kişisel veri işleme süreçlerimiz ile ilgili bilgilendirme 

amacıyla hazırlanmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki aşağıda yer alan süreçlerde belirtilen kişisel verilerinizin 

işlenmesi için açık rıza verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Açık rızanızın bulunmadığı süreçlere ilişkin 

kişisel verileriniz işlenmeyecektir. 

 

AÇIK RIZA METNİ 

Sizlere sunmuş olduğumuz beslenme danışmanlığı süreçlerine ilişkin olarak Uzm. Dyt. Olcay BARIŞ 

olarak veri sorumlusu sıfatına haiz bulunmaktayım. 

Beslenme danışmanlığı ve bu hizmete bağlı diğer çalışmaların sürdürülebilmesi amacıyla sizlerden 

aldığımız Anamnez Formunda yer alan bilgiler, Vücut Kitle İndeksi, Antropometrik Ölçümler sizlerin özel 

nitelikli kişisel verilerinizdir. 

Özel nitelikli verileriniz ve sizden aldığımız diğer verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli tedbirler alınarak muhafaza edilmektedir.  

OLCAY BARIŞ’A BİLDİRMİŞ OLDUĞUM 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: 

Sağlık Bilgisi  : Boy, kilo bilgisi, kronik rahatsızlık, kullanılan ilaç, birinci derece yakınların kronik 

rahatsızlık bilgisi, alerji bilgisi, ameliyat geçmişi, diyet geçmişi, maksimum ulaşılan kilo, kilo artış bilgisi, 

hedeflenen kilo, sigara/alkol tüketim bilgisi, çay/kahve tüketim bilgisi, kolalı içecek/meşrubat tüketim bilgisi, su 

tüketimi, kronik kabızlık, uyku süresi ve kalitesi, adet düzeni, menapoz durumu, gece yemek yeme alışkanlığı, 

paketli gıda tüketimi, dışarıda yemek yeme sıklığı, evde yapılan yemeklerde kullanılan yağ miktarı ve türleri 

bilgisi, fiziksel aktivite bilgisi, tüketilmek istenilmeyen gıda, en sevilen gıda, yemek yeme hızı, beslenme düzeni, 

tuz tüketimi, şeker tüketimi, ana-ara öğün/beslenme saat bilgisi, tüketilen gıda bilgisi, diyetisyen ziyaret sebebi, 

diyetisyen randevu bilgileri, diyetisyen geçmiş randevu bilgileri, muayene türü, covid semptoplarına ilişkin bilgi, 

ilk randevunuz olup olmadığı bilgisi, (tercihe bağlı olarak) danışman için ek bilgi, HES kodu, covid-19 aşı 

bilgileri, covid-19 test bilgileri 

- Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 5 yıl süre ile saklanır- 

Antropometrik Ölçümler: Vücut kitle indeksi, ağırlık, bazal metabolizma hızı, vücut yağı, vücut yağı kütlesi, 

kas kütlesi, vücut sıvısı, iç organlar çevresi yağlanma alanı, toplam vücut sıvı kütlesi, hücre dışı sıvı, hücre içi 

sıvı, ödem/kemik mineral, metabolizma yaşı, hedef kilo kontrolü, iç yağlanma, fark analizi, bel ve kalça oranı, 

obezite derecesi, yumuşak yağ dokusu 

 - Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 5 yıl süre ile saklanır – 
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·    Yukarıda detaylıca belirtilen sağlık verilerimin beslenme danışmanlığı ve buna bağlı olarak sürece 

yayılan kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesine açık rızam          

VARDIR        /     YOKTUR  

·    Yukarıda detaylıca belirtilen sağlık verilerimin Olcay Barış tarafından depolanmasına ve beslenme 

danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla güncellenmesine açık rızam 

VARDIR        /     YOKTUR  

·    Salgın hastalıkla mücadele ve kamu sağlığının korunabilmesi, salgınla mücadele politikalarının ve 

danışmanlık sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla Covid 19 Aşı bilgilerimin, Covid 19 test sonucumun 

ve HES kodumun işlenmesine rızam 

VARDIR        /     YOKTUR 

·    Yukarıda detaylıca belirtilen antropometrik ölçüm verilerimin beslenme danışmanlığı faaliyetlerinin ifası 

ve sürdürülebilmesi amacıyla işlenmesine açık rızam  

VARDIR        /     YOKTUR 

·     

 

 *işbu metin KVKK Kapsamında Danışan Aydınlatma Metninin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, 

Aydınlatma Metni tarafımca okunduktan sonra imza altına alınmıştır. Bu metin 2(iki) sayfadan 

oluşmakta olup birinci sayfasında işlenen özel nitelikli verilere ilişkin detaylı bilgi paylaşımı 

yapılmaktadır. Bu metinde yer alan özel nitelikli kişisel verilerin tamamı beslenme danışmanlık 

hizmetinin doğru, danışanların özelliklerine uygun ve sağlıklı biçimde sağlanabilmesi amacıyla 

işlenmektedir. 

 

DANIŞAN 

AD-SOYAD 

TARİH 

İMZA 

  

 


