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KVKK Kapsaminda Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Zaruri Olan Sağlık 
Verilerinin İşlenmesine İlişkin Danışan Açık Rıza Metni 

Danışan olarak hizmet almakta olduğum Çiğdem Alper, Yaşamca Kişisel Gelişim Merkezi’nin 
(Yaşamca Psikoloji)faaliyetleri kapsamında kişisel sağlık verilerimin  işlenmesi hakkında 6698 Sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat uyarınca düzenlenen “Kişisel Verilerin 
Korunmasına İlişkin Genel Aydınlatma Metni”ni okudum, anladım. 

Bu bağlamda  “sağlık ve cinsel hayata ilişkin olan kişisel verilerimin/velayet hakkı sahibi olduğum 
çocuğumun verilerinin”; ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, Vbbî teşhis, tedavi 
ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yöneZmi 
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü alVnda bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar 
tara[ndan açık rızam olmadan işlenebileceği, diğer durumlarda yalnızca açık rızamın bulunması 
halinde işlenebileceğini öğrendim.  

Yaşamca Psikolojinin KVKK’da sayılan bu kişi ve/veya kuruluşlardan biri olmaması, Aile ve Sosyal 
PoliZkalar Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermesi nedeniyle, psikolojik danışmanlık ve aile 
danışmanlığı hizmeZnin yürütülmesi için zaruri olan psikolojik rapor ve testler, seans esnasında 
kaydedilen, kendime ya da velayet hakkı sahibi olduğum çocuğuma ait ses ve görüntüleri gibi sağlık 
verilerinin işlenebilmesi için açık rızamın bulunması gerekZği; verdiğim açık rızayı her zaman 
serbestçe geri alma hakkım olduğu; işlenen kişisel sağlık verilerimin/velayet hakkı sahibi olduğum 
çocuğumun kişisel  sağlık verilerinin kanuni gereklilikler bulunmadıkça psikolojik danışma ve aile 
danışmanlığı hizmeZnin sunulabilmesi için gerekli olan süre kadar ve bu amaç doğrultusunda, 
erişim sınırlaması geZrilerek ve veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler 
alınarak saklanacağı; bu sürenin sonunda derhal imha edileceği; kanuni zorunluluk bulunmadıkça 
ya da açıkça tara[mdan rıza gösterilmedikçe yurt içi ya da yurt dışında herhangi bir aktarıma konu 
olmayacağı ve kişisel verilerimin korunmasına  ilişkin olarak KVKK madde 11’de yer alan tüm 
haklarım ve bunları ileri sürebileceğim yöntem ve araçlar hakkında detaylı bilgi sahibi oldum. 

Tara[ma yazılı ve sözlü olarak gerekli aydınlaVlmanın yapıldığını; “Kişisel Verilerin Korunmasına 
İlişkin Genel Aydınlatma Metni”ni okuduğumu, psikolojik danışma ve aile danışmanlığı hizmeZ 
verilmesi için uygulanan psikolojik rapor ve test sonuçları, seans esnasında kaydedilen, kendime ya 
da velayet hakkı sahibi olduğum çocuğuma ait ses ve görüntüleri gibi “kişisel sağlık verilerimin/
velayet hakkı sahibi olduğum çocuğumun kişisel sağlık verilerinin” toplanmasına, psikolojik 
danışma ve aile danışmanlığı hizmeZ için gerekli olması durumunda seans esnasında kendime ve/
veya velayet hakkına sahip olduğum çocuğuma ait ses ve görüntü kaydı alınmasına, kaydedilen, 
kendime ya da velayet hakkı sahibi olduğum çocuğuma ait ses ve görüntüleri kayıtlarının ve 
belirZlen diğer sağlık verilerinin işlenmesine, işleme amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına, başka bir 
kanuni zorunluluk doğmadıkça danışmanlık hizmeZ için gerekli olan  süre zar[nda saklanması ve 
sonrasında imha edilmesine,  serbest irademle onay verdiğimi  beyan ve kabul ederim. 

Lü`en aşağıdaki kutucuğu el yazınız ile doldurunuz ve yine el yazınızla “psikolojik danışma ve aile 
danışmanlığı hizmeZ için gerekli olması durumunda seans esnasında kendime ve/veya velayet 
hakkına sahip olduğum çocuğuma ait ses ve görüntü kaydı alınmasına, psikolojik danışma ve aile 



danışmanlığı hizmeZ verilmesi için uygulanan psikolojik rapor ve test sonuçları, seans esnasında 
kaydedilen, kendime ya da velayet hakkı sahibi olduğum çocuğuma ait ses ve görüntüleri gibi 
“kişisel sağlık verilerimin/velayet hakkı sahibi olduğum çocuğumun kişisel sağlık verilerinin” 
işlenmesine, işleme amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına, saklanmasına serbest irademle onay 
verdiğimi beyan ve kabul ederim” yazarak imzalayınız. 
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