T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ
1- Veri Sorumlusu Hakkında
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre T.C.
Karabük Üniversitesi (bundan böyle “KBÜ” ya da ‘’ÜNİVERSİTE’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri
işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.
Öğrenci sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde
işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel
verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme
sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.
2- İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları
İşlemeye konu Kişisel Verileriniz; (Ad/Soyad, telefon numarası, TC Kimlik numarası, öğrenci numarası,
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Bölüm/Program Bilgisi, E-posta Adresi, Şehir/Ülke Bilgisi, Fotoğraf,
Adres Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Canlı Ders Kaydı), Erişim log kayıtları: (Mac Adresi, IP adresi, Erişim
Tarihi/Saati/Yeri))’dır.
Eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz kapsamında verdiğimiz eğitimler ile ilgili uzaktan erişim çerçevesinde sunduğumuz
webinar, kurs ve seminerlere öğrenci sıfatıyla katılımınız çerçevesinde bahsi geçen ders, seminerlerin planlanması,
organizasyonu ve yerine getirilmesi, bu kapsamda; Uzaktan öğrenme ve öğretme konusunda eğitim programına
katılımınızın sağlanması; Eşzamanlı derslerin planlanmış zaman dilimleri içerisinde yapılması; İstatistiksel amaçlarla ve
gerekli organizasyonun yapılabilmesi öğrenci sayısının belirlenmesi; Uzaktan eğitim faaliyetlerin denetlenebilmesi;
Uzaktan eğitim ile ilgili olarak olası hukuksal süreçlerde üniversitemizin hak ve menfaatlerinin korunabilmesi; E-posta
gibi elektronik iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim ile ilgili iletişim kurulabilmesi; Derse katılmayan ya da tekrar yaparak
dersi pekiştirmek isteyen öğrencilerin yararlanması için sanal sınıf oturumlarının kayıt altına alınması amaçlarıyla 6698
sayılı Kanun’un 5/2- a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, ç) ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması’’, d) “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, e) ‘’Bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’, f) ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.
3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezinde derslerimiz iki sistem üzerinden yürütülmektedir:
Adobe Connect: Sunucuları yurt içinde bulunan Adobe Connect sistemi üzerinden çevrimiçi (online) dersler ve çevrimiçi
(online) sınavlar yürütülecek olup, yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda bu dersleri ve sınavları sesli,
görüntülü ve metin olarak kaydedeceğiz.Bu veriler yalnızca Uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi görevli
personeli ve söz konusu derslerin içeriğine erişmesi uygun bulunan kişilerle paylaşılacaktır.
Microsoft Teams : Sunucuları yurtdışında bulunan Microsoft Teams sistemi üzerinden çevrimiçi dersler ve çevrimiçi
(online) sınavlar yürütülecek olup, yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda bu dersleri ve sınavları sesli,
görüntülü ve metin olarak kaydedeceğiz.Bu veriler yalnızca Uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi görevli
personeli ve söz konusu derslerin içeriğine erişmesi uygun bulunan kişilerle paylaşılacaktır.

Öğrenme Yönetim Sistemi (OYS): Sunucuları yurt içinde bulunan Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden çevrimiçi
(online) dersler ve çevrimiçi (online) sınavlar yürütülecek olup, yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda bu
dersleri ve sınavları sesli, görüntülü ve metin olarak kaydedeceğiz.Bu veriler yalnızca Uzaktan eğitim uygulama ve
araştırma merkezi görevli personeli ve söz konusu derslerin içeriğine erişmesi uygun bulunan kişilerle paylaşılacaktır.
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UNIKA Test Merkezi (Çoktan Seçmeli Online Sınav Uygulaması): Sunucuları yurt içinde bulunan Çoktan Seçmeli Online
Sınav Uygulaması üzerinden çevrimiçi (online) sınavlar yürütülecek olup, yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda
bu dersleri ve sınavları sesli, görüntülü ve metin olarak kaydedeceğiz.Bu veriler yalnızca Uzaktan eğitim uygulama ve
araştırma merkezi görevli personeli ve söz konusu derslerin içeriğine erişmesi uygun bulunan kişilerle paylaşılacaktır.

İşbu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemekte olduğundan bu kişisel
verileriniz aktarıma konu olmayacaktır.
İlgili işleme ve aktarma faaliyetleri yapılırken, kişisel verilerin güvenlik ve mahremiyetinin sağlanması amacıyla teknik
imkanların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
Çevrimiçi (online) uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan diğer üçüncü kişiler, kişisel verilerinize yalnızca alenileştirdiğiniz
ölçüde ad ,soyad, mail adresi,öğrenci numarası bilginizi görüntüleyebilir. Bu noktada tarafımızca yukarıda bahsettiğimiz
aktarım dışında herhangi bir aktarım yapılmamakta olup, bu şekilde diğer öğrenciler ve katılımcılara ait kişisel verilere
erişen kişilerin bu nedenle bireysel sorumlulukları olacağını, uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezinin
herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, üçüncü kişilerce bu türden erişimlere rızanız olmaması halinde verilerinizi
alenileştirmemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.
4- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
Kişisel verileriniz, Adobe Connect, Microsoft Teams, Öğrenme Yönetim Sistemi (OYS), Çoktan Seçmeli Online Sınav
Uygulaması sistemleri aracılığı ile elektronik ortamda otomatik olan yöntemlerle toplanacaktır.
Görsel ve işitsel verileriniz alenileştirdiğiniz ölçüde elde edilecektir.
5- İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek
Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafından
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili
kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin
amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme
veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın
giderilmesini talep etme) haklarınız bulunmaktadır.
Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile bu
haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.karabuk.edu.tr internet
adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘’T.C. Karabük Üniversitesi,
Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük’’ adresine (İletişim Numarası 444 04 78) kimliğinizi
tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da kvkkiletisim@karabuk.edu.tr e-posta adresine
elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu
karabukuniversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve
başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için www.karabuk.edu.tr internet adresimizde yer alan ‘’KVK
Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz.
KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,
T.C. Karabük Üniversitesi
Adres: Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Tel: 444 04 78 Posta: kvkkiletisim@karabuk.edu.tr
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