
 

  

+90 539 335 36 41 Adı–soyadı-İmza 

www.dytnurettinsahinli.com                                                                                                      HİZMET ALAN 
nurettin.sahinli@hs01.kep.tr. 

 

HİZMET SÖZLEŞMESİ VE AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 

HİZMET SUNAN 
Ticari.Ünvanı    : UMUT PSİKOLOJİ VE DİYET DANIŞMANLIK HİZ. 
Mersis no    : 2082-8471-3940-0001 
Adresi     :  Mimar Sinan Mah. Şenay Sok. No 27/B Çekmeköy-İST 
Telefon     :  +90 539 335 36 41 
 

HİZMET ALAN 

Adı–soyadı    : 

Adresi     : 

Telefon     : 

E-mail     : 

 

AMAÇ/ HİZMET KAPSAM VE ŞARTLARI 

Umut Psikoloji ve Diyet Danışmanlık Hiz. Olarak, Beslenme , Diyet ve psikoloji  alanında 
hizmet almak isteyen danışanlarımıza,  lisans eğitimi hak yetki ve sorumlulukları çerçevesinde 
merkezimizde birebir ve online sağlık danışmanlık  hizmeti vermek amacıyla bu belge düzenlenmiştir.   
Aşağıda yer alan şart, koşul ve kuralları dikkatle okunması gerekmektedir. Başvuru yapan Danışanın 
bunlardan herhangi birinin kabul etmemesi halinde merkezimizin hiçbir hizmetinden 
yararlanamayacaktır. 
 

 Danışan tarafından birebir veya online olarak randevu talebi sonrası kendisine 
oluşturulan gün ve saat de randevu yerinde olması gerekmektedir. Randevu 
saatinden önce veya sonra görüşme talep edilmesi durumunda talep reddedilecektir.  

 Danışan tarafından Hizmet sözleşmesi imzalandıktan sonra cayma ve devretme 
taleplerinde, herhangi bir geri ödeme yapılamayacak , yerine bir başka kişiye kalan 
seans sayısı ve bu gibi  miras devredilemeyecektir.  

 Merkezimizden hizmet alan kişi dışında ,( hizmet alan kişinin rızası halinde)   1. 
Derece yakını olmak şartıyla kişilere sizin ile ilgili iş ve işlemlerde bilgi verilebilir veya 
bilgi alınabilir.    

 Merkezimiz uzmanlarının sizlere vereceği hizmet danışmanlık hizmeti olması 
sebebiyle ,verilecek olan plan ve adımları tamamlama sorumluluğu hizmet alan kişiye 
aittir. Merkezimizde ilaç tedavisi ve buna benzer tıbbı herhangi bir girişim söz konusu 
değildir.  

 Danışan bu hizmet kapsamında sadece kendine ait tıbbi bilgileri paylaşabilir aksi 
halde KVKK ve ilgili yasal hükümler kapsamında şirketimiz sorumlu olmayacaktır. 

 Merkezimizin bilgisi dışında internet ortamından kaynaklı kayıp, mahremiyet ihlali, ya 
da paylaşımlara ilişkin herhangi bir hak talebi yapılamaz 

 Danışanın hakkındaki özel kişisel veri/bilgilere ve bilgilerin işlenmesine, saklanmasına 
ve paylaşılmasına ilişkin tüm süreçler Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesine 
İlişkin Aydınlatma Metni (https://www.dytnurettinsahinli.com.tr/kisisel-
verilerinkorunmasi) çerçevesinde azami önem verilerek sürdürülmektedir. 

 
 
ÖDEME /DİĞER ŞARTLAR 
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 Ödeme online sanal pos uygulamasında kredi kartı ile tek seferde tahsil edilir. E-fatura 
iletişim adresine gönderilir.  

 Danışmanlık alınacak branş için alınacak ücret resmi internet sitemizde ; www. 
dytnurettinsahinli.com/fiyatpolitikalarımız da belirlenen güncel tarife olmak zorundadır.   

 Randevu/görüşme saatinde danışanın merkezimizde hazır olmaması halinde görüşme hakkı 
kullanılmış sayılacaktır. Mücbir özel hallerde merkezimize ilgili telefonlardan ulaşması ve bilgi 
verilmesi gerekmektedir. 

 Üst üste 2 hafta görüşmeye, danışan gelmediği takdirde tüm seans hakları iptal edilecektir. 

 ............. seans diyetisyen/psikolog görüşmesini kapsayan bu paket için .………………TL (nakit-
kredi kartı /EFT-havale)  Ödeme yapılmıştır.  

 Elektrolipoliz alan danışan, herhangi bir hastalık durumunun olmadığını beyan etmişlerdir. 
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak Umut Psikoloji ve 
Diyet Nurettin ŞAHİNLİ Şirketi tarafından danışana ait her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel veri, 
kurumsal, ticari ve diğer verilerin danışan tarafından ve/veya üçüncü kişi ve kurumlardan temin 
edilmesine, toplanmasına, bu verilerin işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol 
edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine ve 
sınıflandırılmasına, yasal saklama süresi dolan tıbbi ve diğer kişisel tüm belgelerin yasal saklama 
süresi sonunda imha edilmesine ve merkezimiz yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hizmet 
aldığı ve paylaşmanın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlarla, şirketlerle Kişisel Veriler Mevzuatı ’nın 
ön gördüğü esaslar kapsamında paylaşılmasına herhangi bir süre sınırı olmaksızın muvafakat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca danışanın kimlik verileri, şikâyetleri ve varsa tıbbi 
dokümanlarının şahsına ait olduğunu kabul ederek KVKK kuralları doğrultusunda işleneceğini, 
yapılacak görüntülü görüşmenin hizmet alan hizmet veren ikili mahremiyet kapsamında olup, danışan 
tarafınca hiçbir şekilde kayıt altına alınmayacağını, hiçbir sosyal platformda yayın olmayacağını, 
hekiminde aynı şekilde yapılan görüşmeyi sadece işbu danışmanlık kapsamında yer alan amaçlarla 
sınırlı olmak ve ilgili yasa mevzuatı gereği saklanma sürelerine uyumlu olmak kaydıyla kimlik ve 
şikayet bilgilerinin merkezimizde saklayabileceğini ve işleyebileceğini, görüntülü ve sesli görüşme 
kaydının tutulmadığını danışan bilir ve kabul eder. Umut Psikoloji ve Diyet Nurettin ŞAHİNLİ Şirketi 
tarafından, kişisel verileri korumak adına gerekli güvenlik önlemlerini alır. Ancak danışan tüm 
platform ve sistemlerin siber saldırılara, zarar verme maksadıyla gerçekleştirilen kasıtlı ataklara ve bu 
tür işlemler sonucu istek dışı ve suç teşkil eden bir eylem sonucu oluşabilecek bilgi kayıp- kaçaklarına 
maruz kalınabileceğini bilmekle yükümlüdür. Danışan, mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve 
hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, işlem, 
uygulamaları için merkezimiz tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, 
telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, 
Danışan kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. 
 

Tüm açıklamalar doğrultusunda, Umut Psikoloji ve Diyet Nurettin ŞAHİNLİ Şirketi 
tarafından sağlanacak olan hizmetlerin şartlarını anlamış ve kabul etmiş sayılır.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(……/……/2022)       (Yukarıdaki boşluğa el yazısıyla, okudum anladım ve kabul ediyorum yazınız.) 


