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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

ÇEVRİMİÇİ SINAV SÜRECİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  

ADRES Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No:1 38280 TALAS / 

KAYSERİ 

TELEFON 0 (352) 207 66 66 

FAKS 0 (352) 437 49 31 

E-POSTA kvkk@erciyes.edu.tr 

KEP erciyesuni@hs01.kep.tr 

 

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi 

ile 10 Mart 2018 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında yukarıda bilgilerine yer verilmiş olan Veri 

Sorumlusu sıfatına haiz ERCİYES ÜNİVERSİTESİ tarafından hazırlanmıştır.  

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ olarak öğrencilerimizin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak 

işlenmesini son derece önemsemekteyiz. İşbu metin sizleri bilgilendirmek, kişisel verilerinize 

ilişkin farkındalığınızı artırmak ve sizleri bu konuda aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 

YÖK Başkanlığının 75850160-301.01.01-E.30480 sayılı ve 11.05.2020 tarihli yazısı ile 

tüm Üniversitelere küresel salgınının meydana getirdiği mücbir sebep gerekçesiyle sınavların 

çevrimiçi yapılması gerekliliği bildirmiştir. Üniversitemizde söz konusu durum nedeniyle, yüz 

yüze eğitimin sürdürülemediği 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz ve bahar döneminde sınavlar, 

“Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul Ve Esaslar” (Madde12: Ölçme 

Değerlendirme) dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu süreçlerin yürütülmesinde 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve yürütülen ERU Ders 

Materyalleri Portali (ERUDM), Yerli Malı Belgesine sahip Sakarya Teknopark bünyesinde 

faaliyet gösteren Advancity firmasının geliştirmiş olduğu Öğrenme Yönetim Sistemi (ALMS) 

Sınav Modülü ve ZOOM Video Konferans Sistemi kullanılmaktadır. Öğrencilerimize en yüksek 

verimde eğitim hizmeti sunabilmek adına diğer sistemlerimize ek olarak devreye almış 

olduğumuz ZOOM video konferans sistemi ile anlaşmamız gereği yurtdışına herhangi bir kayıt 
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yapılması engellenmiştir. İlgili sistemin buluta kaydetme özelliği tarafımızca kapatılmış ve bu 

ayarın kilitlenerek birimlerin buluta kaydetme özelliğini aktif etmeleri engellenmiştir. Ayrıca 

dönem başından beri uygulama üzerinden yapılan derslerde dâhil olmak üzere, sınavlarda 

hiçbir ZOOM toplantısı buluta kaydedilmemiştir. 

Her ne kadar yukarıda belirtildiği üzere yurtdışına kayıt yapılması engellenmiş olsa dahi 

işbu video konferans sisteminin yurtdışı menşeili bir program olması ve çevrimiçi sınav 

sürecinin yürütülebilmesi amacıyla oturum açılması gerektiğinden, siz öğrencilerimizin 

verilerinin yurtdışına aktarımı söz konusu olabilecektir. Bu nedenle yapılacak olan sınav 

faaliyetlerinde verilerinizin yurtdışına aktarımı hususuna ilişkin açık rıza göstermeniz, aksi 

halde tarafımızca duyurulacak tarihlerde yüz yüze yapılacak sınav faaliyetlerine katılmanız 

gerekecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/2 uyarınca ve sınav 

güvenliğinin sağlanması, denetimli-gözetimli sınav faaliyetlerinin yürütülmesi ve sınavların 

güvenli ve adil koşullarda gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerimizin sınav sırasında 

kameralarını açık tutmalarını beklemekteyiz.  Özetle şöyle ki;  

ERU Ders Materyalleri 

Portal (ERUDM)  

 

Görüntü ve ses bilgisi kişisel 

verilerini işleme özelliği 

bulunmamaktadır. Yurt dışına 

aktarımı söz konusu değildir.  

 

Aydınlatma Yükümlülüğünün 

Yerine Getirilmesi  

 

Öğrenme Yönetim Sistemi 

(ALMS) Sınav Modülü 

Görüntü ve ses bilgisi kişisel 

verilerini işleme özelliği 

bulunmamaktadır. Yurt dışına 

aktarımı söz konusu değildir. 

 

Aydınlatma Yükümlülüğünün 

Yerine Getirilmesi  

 

ZOOM- Video Konferans 

Sistemi  

“https://zoom.us/” 

Yurtdışına herhangi bir kayıt 

yapılması engellenmiştir. 

Çevrimiçi sınav süreçlerinin 

yürütülebilmesi amacıyla oturum 

açılması gerektiğinden, siz 

öğrencilerimizin verilerinin canlı 

oturum esnasında yurtdışına 

aktarımı söz konusu olabilecektir.  

 

 

 

Aydınlatma Yükümlülüğünün 

Yerine Getirilmesi  

                + 

Açık Rıza Alınması 
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İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

ERU Ders Materyalleri 

Portal (ERUDM)  

 

 

Öğrenme Yönetim Sistemi 
(ALMS) Sınav Modülü 
 

 

ZOOM- Video Konferans 
Sistemi  https://zoom.us/ 
 

Ad, Soyad, Öğrenci Numarası, Şifre, Ses Bilgisi, Görüntü Bilgisi, E-
Posta Adresi, IP Adresi  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ 

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “genel ilkeler” 

başlıklı 4 üncü maddesinde öngörülen; 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,  

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,  

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,  

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,  

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edilme  

temel ilkelerine uygun olarak faaliyetlerimiz kapsamında; 

o 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ikincil düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu 

tarafından getirilen sınav güvenliğinin sağlanması ve denetimli sınav faaliyetlerinin 

yerine getirilmesi, 

o Video konferans programına giriş yapılablmesi için öğrencilerimizin kimlik 

doğrulamasının sağlanması ve erişim yetkilerinin tanımlanabilmesi,  

o Uzaktan çevrimiçi sınav faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, 

o Çevrimiçi(online) yapılan sınavlar esnasında öğretim elemanlarımız ile 

öğrencilerimizin daha etkin ve sağlıklı bir iletişimin ortamının kurulmasının 

sağlanması, 

https://zoom.us/
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o Söz konusu faaliyetlere ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması 

yapılması ve buna istinaden hizmetlerimizin geliştirilmesi, öğrencilerimizin 

memnuniyetinin artırılması, 

o Üniversitemiz ve Üniversitemize bağlı tüm merkez ve birimlerde sağlıklı ve eksiksiz 

bir şekilde hizmet sunulabilmesi ve öğrencilerimizin eğitim dolayısıyla sınav 

faaliyetlerimizden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanılmasının sağlanabilmesi,  

o Yükseköğretim kamu hizmetinin eşitlik, süreklilik, düzenlilik ilkelerine uygun bir 

biçimde kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesinin sağlanabilmesi,  

o Uzaktan eğitim ve sınav ile ilgili uygulama ve araştırmaların iş birliği ile 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,  

o Çevrimiçi sınavların yapıldığı platformda işlem güvenliğinin sağlanabilmesi ve 

yetkisiz erişimin önlenebilmesi,  

o 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar 

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun gereği trafik 

bilgilerinin kayıt edilmesi zorunluluğunun yerine getirilmesi, 

o Düzenleyici ve denetleyici kurum/kişilerle, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya 

zorunlu kıldığı şekilde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilmiş 

yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması, 

o Üniversitemiz tarafından ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için gerekli çalışmaların 

yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülebilmesi, 

o Üniversitemiz bilgi güvenliği süreçlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi,  

o Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu 

kurum veya kuruluşların, yargı mercilerinin taleplerinin karşılanabilmesi,  

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. 

 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

 Kişisel Verileriniz; Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve 

yürütülen ERU Ders Materyalleri Portali (ERUDM), Öğrenme Yönetim Sistemi (ALMS) Sınav 

Modülü ve ZOOM- Video Konferans Sistemi ile üniversitemiz yerleşkesinde siber güvenlik 

önlemleri alınmış sunucular aracılığı ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.  
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İşlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 inci maddesinde yer 

alan “İlgili kişinin açık rızası”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 

için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine 

dayalı olarak ERCİYES ÜNİVERSİTESİ tarafından yetkilendirmiş personellerce kayıt altında 

tutulmaktadır.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIM BİLGİSİ  

Kişisel verileriniz yurt içinde aktarılmamakla birlikte gerekli olması halinde aktarabileceğimiz 

üçüncü taraflar ve aktarma amaçları şu şekildedir: 

 Söz konusu kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatlar 

gereği talep halinde adli makamlar,  

 Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar.  

İş bu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında yurt dışına aktarıma konu kişisel 

verileriniz, aktarım sebebi ve aktarım yöntemi şu şekildedir;  

 

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ ŞUNLARDIR;  

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

AKTARIMA KONU 
VERİLERİNİZ 

YURT DIŞINA AKTARIM SEBEBİ YURT DIŞINA AKTARIM YÖNTEMİ 

Ad  
Soyad 
E-Mail Adresi 
Anlık Canlı Oturum 
Süreci 

Çevrimiçi Sınav Sürecinin 
Yürütülebilmesi Amacıyla 
Oturum Açılabilmesi  

ZOOM- Video Konferans Sistemi  
“https://zoom.us/” 



  

 

6 

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme.  

ÜNİVERSİTEMİZE BAŞVURU USUL VE YÖNTEMİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. 

Maddesinde yer alan taleplerinizi,  10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ERCİYES 

ÜNİVERSİTESİ’ nin “Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No:1 38280 TALAS / KAYSERİ” 

adresine yazılı olarak veya Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, Üniversitemizin Genel 

Evrak Birimine kimliğini tespit edici bir belge ile şahsen teslim ederek veya 5070 sayılı 

Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir 

elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Üniversitenin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” 

adresi olan erciyesuni@hs01.kep.tr adresini kullanarak gönderebilirsiniz. Üniversitemize 

iletilen talepler, hemen ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. İşlemin ücret gerektirmesi 

halinde; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7 inci maddesinde 

belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.  

Üniversitemiz iş bu aydınlatma metni üzerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni düzenlemeler getirilmesi halinde 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 


