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Sayın Öğrencimiz,
İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ve 10
Mart 2018 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında, uzaktan eğitim sürecimizde kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik sizleri
bilgilendirmek amacıyla tarafımızca (Samsun Üniversitesi) hazırlanmıştır.
A. Genel Bilgiler
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu
kapsamda isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, öğrenci numarası, sistem hareketleri ile ses
ve görüntü bilgisi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir.
Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, kullanılması gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Örneğin uzaktan eğitim sürecinde ses ve
görüntülerin kayıt altına alınması bir veri işlemedir.
Samsun Üniversitesi olarak 2021-2022 öğretim yılında uzaktan eğitim süreçlerini ALMS (Advanced
Learning Management System), ZOOM ve Perculus platformları aracılığıyla gerçekleştirmekteyiz. Bu
kapsamda ilgili platformlara kayıt, eğitimin çevrimiçi bir şekilde gerçekleştirilmesi ve eğitimin daha sonra
tekrardan izlenebilmesi adına sizlerin birtakım kişisel verilerinizi işlemekteyiz. İşlenen kişisel verilerinizle
ilgili detaylı bilgiye alt başlıklardan ulaşabilirsiniz.
B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Aktarım Detayları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki
Sebepleri Nelerdir?
 Kayıt yapılması ve bu aşamada iletişim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla adınız, soyadınız, T.C. kimlik
numaranız, cinsiyetiniz (sadece istatistiki bilgi amaçlı talep edilmektedir), okuduğunuz bölüm – sınıf
bilginiz, e-posta adresiniz, öğrenci numaranız ve sistem içerisindeki kullanıcı hareketleriniz KVKK’nın
5. Maddesinin 2. Fıkrasının c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu 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 veri işleme hukuki
sebepleri dahilinde işlenecektir. Bu bilgileri Öğrenci Bilgi Sistemi ve SAMUSEM aracılığıyla kurum içi
kaynaklardan elde etmekte ve iş süreçlerimizin yürütülmesi ve arşiv süreçlerimizin yürütülmesi amacıyla
ALMS’ye ve Perculus’a aktarmaktayız.
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 Eğitimin çevrimiçi bir şekilde gerçekleştirilmesi ve daha sonradan akademik personel veya öğrenciler
tarafından izlenebilmesi amacıyla adınız, soyadınız, ses ve görüntü bilgileriniz ile sohbet kısmındaki
mesaj içerikleriniz işlenecektir. Bu bilgileri ALMS, Zoom veya Perculus platformları aracılığıyla
sizlerden ve tercih ettiğiniz ilgili platformlardan elde etmekteyiz. ALMS ve Perculus platformlarını tercih
etmeniz halinde adınız ve soyadınız KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının c) Bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması, f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri dahilinde; ses ve görüntü
bilginiz ise açık rızanız dahilinde ALMS ve Perculus sunucularında işlenecektir. Zoom platformunun
kullanılması durumunda belirtilen kişisel verileriniz iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışı
sunucularında işlenecek ve Zoom’un yurt dışı sunucularına arşivleme amacıyla aktarılacaktır. Ayrıca
belirtilen kişisel verileriniz eğitimin daha sonra tekrardan izlenebilmesi amacıyla akademik personel ve
diğer öğrencilerin erişimine sunulacaktır.
 Önemle belirtmek isteriz ki eğitim süreçlerinde ses ve görüntü bilginizin işlenmesi tamamen sizlerin
takdirinde olup, kameranızı veya mikrofonunuzu açmak zorunda değilsiniz. Bu tercihinizi kullandığınız
platformun ayarlarından dilediğiniz gibi seçebilirsiniz.
C. KVKK Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz.
Ç. Veri Sorumlusunun Kimliği
Samsun Üniversitesi, Canik Yerleşkesi
CANİK/SAMSUN, 0 (362) 313 0055
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