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ERASMUS ve ERASMUS+ BAŞVURANI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE  

VE YURTDIŞINA AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. 

maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Kent Üniversitesi (“Kent”) 

tarafından Erasmus ve Erasmus + Proje Koordinasyonu çerçevesinde hibe başvurusu sırasında 

toplanan kişisel verilerinize ilişkin olarak aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.   

Bu kapsamda talep edilen kişisel verileriniz: 

● Ad-soyad 

● T.C. Kimlik No/Pasaport No. 

● Doğum Tarihi 

● Doğum Yeri 

● Cinsiyet 

● Vatandaşlık Bilgisi 

● İletişim Bilgileri 

● Acil durum kişisi bilgisi 

● Fotoğraf 

● Transkript 

● Lise öğrenim bilgisi 

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi 

amaçlarıyla Kent tarafından kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla Kanun’un 5. 

maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 

işlemenin zorunlu olması“ hukuki dayanağıyla işlenecektir.   

Ayrıca kişisel verileriniz Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve sözleşme 

süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanıza dayanılarak sunucuları yurtdışında bulunan 

Digital Erasmus İnitiative bünyesinde muhafaza edilmek üzere yurtdışına aktarılacaktır.  

Ayrıca programa seçilmeniz halinde ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası verileriniz 

yabancı ülkede danışmanlık verilmesi kapsamında …. Şirketi’ne aktarılacaktır.  

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” naşlıklı 11. 

Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğe göre Kent’e iletebilirsiniz.  

 

Ad-Soyad  : 

Tarih   : 

İmza   :  
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ERASMUS ve ERASMUS+ BAŞVURANI KİŞİSEL VERİLERİNİN YURTDIŞINDA 

AKTARILMASINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI 

 

İstanbul Kent Üniversitesi (“Kent”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“Kanun”) kapsamında hazırlanmış olan “ERASMUS ve ERASMUS+ BAŞVURANI 

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE  VE YURTDIŞINA AKTARILMASINA 

İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ”nin (“Aydınlatma Metni”) tamamını okudum, anladım 

ve Kent’in Kanun çerçevesinde kişisel verilerimi ne şekilde işlediğine ve kimlere aktardığına 

dair bilgi sahibi oldum. 

Bu kapsamda Kent tarafından Erasmus ve Erasmus+  Proje Koordinasyonu çerçevesinde hibe 

başvurusu sırasında toplanan kişisel verilerimin yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi 

verilmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sunucuları yurtdışında bulunan 

Digital Erasmus Initiative bünyesinde muhafaza edilmek ve danışmanlık kapsamında 

yurtdışına aktarılmasına, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar 

muhafaza edilmesine özgür irademle onay verdiğimi, Kent tarafından işbu faaliyet kapsamında 

tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılarak bilgilendirildiğimi ve Kanun çerçevesinde 

açık rızam bulunduğunu beyan ederim.  

 

 Tümünü okudum, anladım, 

kabul ediyorum. 

Kabul etmiyorum. 

Kişisel verilerimin Digital Erasmus Initiative 

bünyesinde muhafaza edilmek üzere yurtdışına 

aktarılmasını 

□  □ 

  

  

Kişisel verilerimin danışmanlık kapsamında 

yurtdışına aktarılmasına 

□ 

 

□ 

 

Kişisel verilerimin danışmanlık kapsamında yurtdışına aktarılmasına 

…………………………………..…. 

Ad 
 

Soyad 
 

Tarih 
 

İmza  

 

 

 

 


