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Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni 
 

Bu metin, Bahçeşehir Üniversitesi’nin dijital sınavlar kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediği 
hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin konular, aşağıda 
başlıklar halinde sıralanmıştır.  

Bahçeşehir Üniversitesi (“BAU”) olarak, kişisel verilerinizin nasıl işleneceğini belirliyor ve veri kayıt 
sisteminin yönetimini sağlıyoruz. Diğer bir ifadeyle, kişisel verilerinizi işlerken veri sorumlusu olarak 
hareket ediyoruz.  

 Kişisel verilerim nasıl toplanıyor?  

Dijital eğitim-öğretim süreçleri, bu kapsamda yapılan sınavlar, online eğitim platformları ve video 
konferans uygulamaları ile gerçekleştirilmektedir. Kişisel veriler bu platform/uygulamalar üzerinden 
otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. 

 Hangi kişisel verilerim işleniyor?  

BAU olarak online eğitim süreçleri ve dijital sınavlar kapsamında ad-soyad, ses ve görüntü kayıtlarına 
ilişkin kişisel verilerinizi işliyoruz.   

 Kişisel verilerim hangi amaçlarla işleniyor?  

YÖK’ün üniversitelere gönderdiği 22.05.2020 tarihli “Pandemi Dönemi Ölçme ve Değerlendirme 
İlkeleri” başlıklı yazısı ile koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde uygulanacak dönem sonu dijital 
sınavlar için uyulması gereken ilkeler belirlenmiştir. Bu kapsamda sınavların, şeffaf ve denetlenebilir 
olmasının sağlanması açısından ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt alına alınması ve arşivlenmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle de belirtilen hukuki yükümlülüğümüz çerçevesinde dijital sınavlarımızda 
sınav süresince kamera ile kayıt işlemi gerçekleştirilecektir. 

Bu kapsamda kişisel verilerinizi, online eğitim ve öğretim süreçlerinin yürütülmesi, hukuki 
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, YÖK tarafından talep edilen “sınavların şeffaf ve denetlenebilir” 
olmasının sağlanması, bu kapsamda sınavların kayıt altına alınması ve arşivlenmesi amaçlarıyla 
işliyoruz.  

 Kişisel verilerim başkaları ile paylaşılıyor mu? 

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olduğu durumlarda, 
faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, denetim süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, 
kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kişi, kurum veya kuruluşlarla paylaşılacaktır.  

Online eğitimlerin/dijital sınavların gerçekleştirilmesi için yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü taraf 
ürün/hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan ve sunucuları yurt dışında bulunan online eğitim 
platformları ve video konferans uygulamaları kullanılmaktadır. İlgili üçüncü taraf ürün/hizmet 
sağlayıcıların kişisel verilerinizi işlemesi hakkında bilgi almak için üçüncü taraf ürün/hizmet 
sağlayıcıların internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.   

 Kişisel verilerimi işlerken dayanılan hukuki sebepler neler?   

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın 
tesisi, kullanılması veya korunması”, “kişisel verilerin işlenmesinin hukuki yükümlülüklerimizin yerine 
getirebilmesi için zorunlu olması” ile “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” 
hukuki sebeplerine dayanıyoruz. Kanun’daki hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında, kişisel 
verilerinizi açık rızanızı sağlamış olmanız durumunda işliyoruz. Kişisel verilerinizin işlenebilmesi için 
vermiş olduğunuz rızayı, bizimle iletişime geçerek her zaman geri alabilirsiniz. 
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 Kişisel veri sahibi olarak haklarımı nasıl kullanabilirim?  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili kişilere tanınan bazı 
haklar bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğ’de (kısaca “Tebliğ”) bazı usuller belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak isterseniz, 
aşağıdaki yöntemlerden biri ile ya da Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle talebinizi bize iletebilirsiniz: 

− Posta yoluyla → Çırağan Cad. Osmanpaşa Mektebi Sok. No: 4 – 6, 34353, Beşiktaş/İstanbul 
posta göndererek, 

− E-posta yoluyla1 → BAU İrtibat Kişisi’nin kvkk@bau.edu.tr adresine e-posta göndererek.  

Sorularınız için BAU İrtibat Kişisi’nin kvkk@bau.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.  

 
1 Sistemlerimizde daha önce kayıtlı bir e-posta adresinizin olması ve bu adresi kullanmanız suretiyle.  

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.24455&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=veri%20sorumlusuna
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.24455&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=veri%20sorumlusuna
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