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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU 

(ÇEVRİM İÇİ SÜREÇLER İÇİN)  
 

 Bu form, danışman dışındaki jüri üyeleri ve öğrenci tarafından doldurulup imzalandığında, formunun 
fotoğrafı/taratılmış kopyası danışmana gönderilir. 

 Bu form danışman tarafından doldurulup imzalandığında, danışman dışındaki jüri üyeleri ve öğrenci 
tarafından gönderilmiş diğer onay formlarının fotoğrafları/taratılmış kopyaları ile birlikte Enstitüye 
gönderilir. 

 

“2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programları 
Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi Savunması, Tez Savunma Sınavı, Tez İzlemesi ile Tez ve Dönem 
Projesi Teslimi Uygulama Esasları” ve ilgili diğer mevzuat uyarınca düzenlenen ve danışman, jüri 
üyesi veya öğrenci olarak katıldığım akademik faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için veri 
sorumlusu Galatasaray Üniversitesi’yle paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil 
eden bilgilerimin, yukarıda belirtilen çerçevedeki akademik faaliyetler kapsamında Galatasaray 
Üniversitesi tarafından bilgilendirme yapılması, iletişim kurulması, sınavların gerçekleştirilmesi, 
ilgili mevzuattan kaynaklanan gerekliliklerin yerine getirilmesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
veya diğer idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla 
toplanmasına, işlenmesine, açıklanmasına ve yurt içi/dışı sunuculara aktarılmasına 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11 inci maddesi kapsamındaki haklarım saklı 
kalmak kaydıyla açıkça izin veriyorum. 

 
Galatasaray Üniversitesi ile kurduğum ilişki nedeniyle danışman, jüri üyesi veya öğrenci olarak 

katıldığım akademik faaliyetlerde elde edebileceğim tüm kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Galatasaray Üniversitesi’nin 
yetkili birimleri dışındaki kişi ve taraflara herhangi bir şekilde aktarmamayı ve yukarıda kapsamı 
belirtilen akademik faaliyetlere ilişkin mevzuatın danışman öğretim üyesine getirdiği 
yükümlülükler dışında herhangi bir amaçla işlememeyi, aksine bir durumun tespiti halinde Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu veya diğer idari makamlar ya da yargı organlarınca uygulanan yaptırımlar 
nedeniyle Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü’nün uğradığı zararı gidermeyi ve bu tür bir 
durumda doğabilecek cezai sorumluluğun tarafıma ait olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt 
ederim. 

 
GSÜ Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni: https://kvkk.gsu.edu.tr/ 

(Unvan) Ad Soyad  İmza  

T.C. Kimlik No.  Tarih …./…./ 20… 

E-posta adresi  GSM numarası  

Hukuki statü ☐ Danışman ☐ Jüri üyesi (Danışman dışında)  ☐ Öğrenci 

Çevrim içi  
akademik faaliyet 

☐ Doktora yeterlik sınavı ☐ Tez önerisi savunması    

☐ Tez izleme toplantısı ☐ Tez savunma sınavı 

Çevrim içi sözlü sınav …./…./ 20…    …. : …. Çevrim içi yazılı sınav* …./…./ 20…    …. : …. 

Çevrim içi grup 
☐ FBE DOKTORA YETERLİK SINAVI ☐ FBE TEZ İZLEME TOPLANTILARI 

☐ FBE TEZ SAVUNMALARI  

* Yazılı sınava ilişkin zaman bilgileri, sadece doktora yeterlik sınavlarının yazılı sınav aşaması için doldurulur. 

https://kvkk.gsu.edu.tr/

