UZAKTAN EĞİTİM SÜREÇLERİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZE
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 hem COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler dahilinde, hem de salgın
tedbirlerinden bağımsız olarak uzaktan gerçekleştirilen eğitim ve sınav süreçleri ile bağlantılı
olarak işlenen kişisel verilerine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.
UZAKTAN EĞİTİM KAYITLARININ TUTULMASI KAPSAMINDA İŞLENEN
KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Uzaktan eğitim ve sınav süreçlerinde kullanılan elektronik ortamdaki video konferans araçları
aracılığıyla, genel olarak eğitim süreçlerinde Kent tarafından işlenen öğrenci verilerinize ek
olarak:
● Platformu kullanım detaylarınız (platforma, derslere ve sınavlara giriş-çıkış
tarih ve saat bilgileri ile buna bağlı olarak tutulan yoklama bilgileri, platformu
üzerinden kullandığınız IP adresi, ders veya sınav esnasında ekran görüntüsü
aldıysanız bunun bilgisi) ve
● Dersin doğal akışı çerçevesinde eğitmenle gerçekleştireceğiniz yazılı (chat
fonksiyonu yoluyla) ve sözlü (ses kaydı yoluyla) interaksiyon (soru-cevap ve
yoklama) içeriğindeki kişisel verileriniz,
tamamen otomatik yollarla öğrenci lisans programı veya sertifikasyon/eğitim ilerleme
bilgilerinin saklanması ve derse katılım (yoklama) kayıtlarının tutulması amacıyla Kanun’un
5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri
işlemenin zorunlu olması” hukuki dayanağıyla Kent tarafından işlenecek ve bu amacın
gerçekleştirilmesi için zorunlu olanla sınırlı olarak yurt içindeki tedarikçilere aktarılacaktır.
Eğitmenin doğrudan size veya genel olarak sınıfa hitaben dersin akışı içerisinde (fiziksel sınıf
ortamında olduğu gibi) soru yöneltmesi veya elektronik sistemde alınan yoklamaya ek olarak
sözel/yazılı yoklama alması halinde yazılı veya sözlü biçimde yanıt vermemeyi seçerseniz, bu
seçiminizin yoklama ve ders başarınız üzerinde etkisi olabileceğini hatırlatmak isteriz.
UZAKTAN EĞİTİMDE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÖRSEL KAYITLAR
KAPSAMINDA İŞLENMESİ
Uzaktan eğitimlerde Kent tarafından video kaydı tutulmaktadır. Uzaktan eğitim
platformunda öğrenci olarak katıldığınız derslerde kamera fonksiyonunu başlatıp
başlatmamak kendi inisiyatifinize sunulmuş olup; bu seçiminizin yoklama kaydı veya ders
başarısı konusunda herhangi bir etkisi olmayacaktır. Eğer kamera fonksiyonunu dersin
herhangi bir aşamasında (soru-cevap süreçleri de dahil olmak üzere) başlatırsanız, Kanun
kapsamında bu yöndeki açık rızanıza dayanılarak video biçimindeki görsel kişisel verileriniz,
Kent tarafından eğitim faaliyetleri ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
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amaçlarıyla işlenecek ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak yurt
içindeki tedarikçilere aktarılacaktır.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen
11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğe uygun olarak Kent’e iletebilirsiniz.
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