
  

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN ÖĞRETİM AYDINLATMA METNİ 

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler 

kapsamında, eğitim ve öğretim faaliyetleri uzaktan konuşmalı ve görsel konferans şeklinde 

gerçekleştirilecektir. Bu uygulama esnasında, Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun 

olarak, SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ tarafından uzaktan öğretimde kullanılacak; sisteme 

erişim, giriş, çıkış ve yüklemeye ilişkin kişisel verileriniz için Veri Sorumlusu sıfatıyla; 

- İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinin devam edebilmesi, 

- Uzaktan eğitim ve öğretim için kullanılan programda kayıt oluşturulabilmesi, 

- Program üzerinden ödev verebilme ve verilen ödevleri toplayabilmesi, 

- Program üzerinden sınav yapılabilmesi, 

- Fiziksel ve elektronik ortamlardaki güvenlik uygulamaları ile bilgi güvenliği ve gizlilik politika ve 

standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla, 

- Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya 

kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi 

amaçları ile işlenmektedir. 

İşlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde yer alan 

“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru 

menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak https://ekampus.cumhuriyet.edu.tr 

adresinde servis edilen otomasyon aracılığıyla ve SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ’nin 

Kampus Eğitim Anlaşması Protokolü ile yetkilendirmiş olduğu Microsoft Office ve Micrososft 

Teams sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda işlenmektedir. 

Veri işleme faaliyetleri, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması, ilgili kişinin alenileştirmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilecek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için 

veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi 

verilmesi amacıyla, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Söz konusu kişisel verileriniz 

ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar 

veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Ancak UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRETİM için hizmet 

alınan veri işleyen sıfatına haiz çözüm ortağı firma Microsoft sunucularında kaydedilmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi 

kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 

“Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Merkez/SİVAS” adresine yazılı olarak, “güvenli 

elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla 

cumhuriyetuniversitesi@hs01.kep.tr adresine veya elektronik posta üzerinden 

ogrenci@cumhuriyet.edu.tr adresine iletebilirsiniz. 


