Mevlana Programına Başvuran Öğrenci Aydınlatma Metni
İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde
düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında hakkında
veri sorumlusu sıfatıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılmaktadır.
Üniversitemizden Mevlana Programı ile yurtdışına gitmek için verilen formu doldurmanız
halinde Öğrenci Bilgi Sistemi ve Atatürk Üniversitesi Ders Bilgi Sistemi kullanmanız
sebebiyle,elektronik kayıtlar ve üniversitede tutulan ders kayıtları aracılığıyla elde edildikten
sonra kişisel verileri veri tabanına işleyen yazılım aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan
yollarla işlenip, bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.
1. Mevlana Programı Kayıt İşlemlerinizin Yapılabilmesine Dair Kişisel Verilerinizin
İşlenmesi, Amacı, Hukuki Sebebi ve Aktarılması
Mevlana değişim programı işlemlerinizi yapabilmek, programa adaylık ve kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilebilmesi amacıyla; Kanunlarda ve ilgili mevzuatta öngörülmesi (Yükseköğretim
Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmeliği, 28034
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik, 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanunu) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri
işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplere
dayalı olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.
❖ Kimlik Bilgileriniz, Adınız Soyadınız,TC Kimlik numaranız, Öğrenci numaranız,
cinsiyetiniz, Ana ve baba adı
❖ İletişim Bilgileriniz, cep telefonu, e-posta adresi, adresi
❖ Başvur bilgileriniz, Program, sınıf, Başvuru türü bilgisi, daha önceki Değişim
Programı bilgileriniz, gitmek istediğiniz dönem, Gideceğiniz üniversite tercihleriniz ,
Katılacağınız program adı ve kodu,
❖ Yabancı Dil Bilgisi (Katıldığınız sınav, sınava girdiğiniz yıl, Aldığınız puan, ATASEM
puan tablosu eşdeğerliği)
❖ Programdan nasıl haberdar olduğunuz
Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı, Hukuk Sebebi ve Aktarılması
❖ Kişisel Verileriniz, Öğrenci değişim programına kabul edilmeniz halinde, değişim
programında bulunduğunuz süre içinde öğrenim kayıtlarınızın devamı için ; Hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve kanunlarda öngörülmesi hukuki sebeplerine
dayanılarak “Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına” (Örn: YÖKSİS) aktarılacaktır.
❖ Kişisel Verileriniz, Mevlana programlarına katılmak için başvuru yaptığınızda
Değişim Programının kapsamında olan Üniversitelerin yurtdışında bulunması
nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 9. maddesi uyarınca yurtdışına
aktarılmaktadır.Bu nedenle başvuru ve adaylık işlemlerinizi gerçekleştirmek, Mevlana
programı için gerekli işlemleri tamamlamak amacıyla; açık rızanıza istinaden değişim
programı ile aday olacağınız ve gideceğiniz “Üniversiteler” ile paylaşılmak üzere
yurtdışına aktarılmaktadır.

❖ Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Amacı, Hukuki Sebebi ve Aktarılması
Özel nitelikli kişisel verileriniz (bulunuyor ise engel durumunuz, kayıtlı olduğunuz
üniversite birimlerine sunmuş olduğunuz engelliliğe ilişkin sağlık raporları) varsa engel
durumunuzdan doğan haklarınızı kullanabilmeniz, başvuru ve program sürecinde öngörülen
gereklilikleri yerine getirebilmenizi sağlamak amaçlarıyla Dış İlişkiler Ofisi ve üniversitenin
diğer ilgili birimleri ve personeli açık rızanıza istinaden işlenmektedir.
Sağlık Durumlarına İlişkin Süreçlerde Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması,
Amacı, Hukuki Sebebi
❖ Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz(bulunuyor ise engel durumunuz, özel
durumunuz) Mevlana kapsamında olan Üniversitelerin yurt dışında bulunması
nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 9. maddesi uyarınca yurtdışına
aktarılmaktadır. Bu nedenle başvuru ve adaylık işlemlerinizi gerçekleştirmek, Mevlana
programı için gerekli işlemleri tamamlamak ve varsa engel durumunuzdan doğan
haklarınızı kullanabilmeniz, başvuru ve program sürecinde öngörülen gereklilikleri
yerine getirebilmenizi sağlamak amaçlarıyla; açık rızanıza istinaden değişim programı
ile aday olacağınız ve gideceğiniz “Üniversiteler” ile paylaşılmak üzere yurtdışına
aktarılmaktadır.
Haklarınız
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilerinizin işlendiği ve Atatürk Üniversitesi
Rektörlüğü’nün verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından
aşağıda bulunan haklara sahipsiniz: “Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini
öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme;
yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’nün söz konusu
verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’nden, yine
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü
kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel
verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara
itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu
zararın tazmin edilmesini isteme.”
Veri Sorumlusuna Başvuru
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Üniversitemizin fiziki adresine
bizzat başvurarak yazılı olarak, noter aracılığıyla, kayıtlı elektronik posta ile veya kimliğinizin
daha önce teyit edilmiş olması şartıyla elektronik posta üzerinden Üniversitemiz elektronik
posta adresine iletebilirsiniz.

Aydınlatma metni kutucuğun tıklayarak aydınlatma metnini okuduğunuzu ve
anladığınızı doğrulamış olursunuz.

