
                                                                                                               

 

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 
LİSE YAZ OKULU BAŞVURU FORMU 

 

Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : 

Doğum Yeri ve Tarihi : E-posta Adresi : 

Adres : 
 

Ev Telefonu: Cep Telefonu: 

Okulu: 
 

Bitirdiği Sınıf: 

Öğrencinin okul yönetiminin bilmesi gereken bir 
hastalığı var mıdır? Hastalık Tanısı nedir? 

 

Kullandığı İlaçları ve Kullanım Sıklığını Yazınız: 
 
 

Öğrencinin Kan Grubu: 

Velinin Adı Soyadı: 
 

Velinin Telefonu: 

Velinin e-posta Adresi: Velinin İkamet Adresi: 
 

              
             Acil durumlarda aileye ulaşılamaz ise, ulaşılmasını istediğiniz iki kişinin ; 

Adı Soyadı Yakınlık Derecesi Cep Telefonu 

   

   
 
GEREKLİ EVRAKLAR :  

1. Başvuru Formu (1 adet vesikalık fotoğraf yapıştırılmış şekilde) 
2. Ön – Arka Yüz Kimlik Fotokopisi 
3. Öğrenci belgesi veya okul tarafından verilen öğrenci kartı fotokopisi 
4. Velinin İmzaladığı Muvafakatname 
5. Tam teşekküllü bir hastaneden “Spor yapmasında sakınca yoktur” raporu getirilmesi gerekmektedir. Havuz kullanacaklar için Hepatit 

B, C tam idrar tahlili raporlarının getirilmesi gerekmektedir. 
 
Tüm orijinal evraklar en geç 12 Haziran 2020 tarihine kadar tarafımıza elden veya mail yolu ile iletilecektir. Ön kayıt için belgeleri e-mail adresimize 
iletiniz : liseyazokulu@yeditepe.edu.tr  Adres: Sürekli Eğitim Merkezi,  Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi, Rektörlük Binası, Kat:2 
Kayışdağı Ataşehir İstanbul    

YeditepeSEM yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde, programı açmama hakkına sahiptir. Bu durumda yatırılmış katılımcı ücretleri iade edilir. 
Katılımcı tarafından kayıt olunduktan sonra ve 01.06.2020 tarihinden önce geçerli ve belgeli bir nedenle kayıt silinmesi halinde program ücretinin 
%50’si iade edilir. Bu tarihten sonra hiçbir koşul ve şartta ücret iadesi yapılmaz. YeditepeSEM gerekli gördüğü durumlarda programda, derslerde, 
gün ve saatlerde değişiklik yapabilir. YeditepeSEM gerektiği takdirde eğitmeni ve eğitim mekanını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan 
değişiklikler katılımcıya bildirilir.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca, 
vermiş olduğum kişisel bilgilerimin, özel nitelikli kişisel bilgilerimin ve sağlık verilerimin başvurduğum işbu program kapsamında yapılacak her 
türlü iş ve işlem ya da ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına ilişkin durumlarda kullanılmak üzere, veri sorumlusu sıfatıyla Yeditepe Üniversitesi 
tarafından işlenmesine, işlenme amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına, saklanmasına ve bu bilgilerin Yeditepe Üniversitesi, bağlı kurumları ve 
Üniversitenin işbirliği içinde olduğu yurtiçi ve yurtdışında bulunan üçüncü kişi ve kurumlar ile ve açıklanmasında kanuni gereklilik oldu durumlarda 
yasal mercilerle paylaşılmasına açıkça rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

Yukarıdaki bilgilerimin doğru olduğunu teyit ederim. T.C. Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Programına ilişkin şartları okudum ve kabul 
ederim.     

Adı Soyadı:                                                                           Tarih                                                                           İmza: 

       

       Foto 

mailto:liseyazokulu@yeditepe.edu.tr


                                                                                                               

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU 

 
Yeditepe Üniversitesi ile paylaştığım kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla Yeditepe Üniversitesi tarafından işlenmesi ile ilgili olarak, 

‘Yeditepe Üniversitesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ ni okudum ve bu metin ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir 

şekilde bilgilendim. 

 
Kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, “Yeditepe Ün iversitesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı “2” no lu maddesinde 

belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ve 5. maddesinde belirtilen “Kişisel 

Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak, Yeditepe Üniversitesi ve/veya Yeditepe Üniversite’ne bağlı merkez ve/veya 

birimleri tarafından işlenmesine, bu verilerimin, gerektiğinde, işlenmek üzere, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi 

kurum ve kuruluşlara, İSTEK Vakfı ve/veya iştirakleri ile bunların alt işverenlerine ve franchiselarına, Yeditepe Üniversitesi’nin ve/veya 

Yeditepe Üniversite’ne bağlı merkez ve/veya birimlerinin, iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini 

yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek 

ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları 

çerçevesinde aktarılmasına, kendi özgür irademle, açıkça rıza gösteriyorum. 

 
OKUDUM, KABUL EDİYORUM 

 

İSİM-SOYİSİM: 

TARİH: 

İMZA: 

 

ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU 
 

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, 

Yeditepe Üniversitesi ve bağlı Merkez ve birimleri tarafından, ürün ve hizmetlere ilişkin, tanıtım, reklam, promosyon, davet, 

organizasyon, anket, satış ve pazarlama, bilgilendirme, şikayet ve önerilere cevap verilmesi dahil her türlü elektronik iletinin 

gönderimi amacıyla, tarafımla, telefon, faks, kısa mesaj, e-posta, whatsapp vb uygulamalar, sosyal mecralar, çağrı merkezi ve diğer 

tüm elektronik iletişim araçları vasıtasıyla iletişime geçilmesine, kendi özgür irademle, açıkça izin ve onay veriyorum. 

 
OKUDUM, KABUL EDİYORUM 

 
 

 
İSİM-SOYİSİM: 

TARİH: 

İMZA: 

 

 


