
ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMİ (LMS/MOODLE) AYDINLATMA METNİ 

İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde 
düzenlenen veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında 
yapılmaktadır. Kişisel verilerinizin, Öğrenim Yönetim Sistemimize (LMS) kayıt olmanız 
halinde Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yapacağınız işlemlerde ve üniversitemizde 
tutulan kayıtlar aracılığıyla elde edildikten sonra, kişisel verileri veri tabanına işleyen 
yazılım aracılığıyla otomatik ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 
olmayan yollarla işlenmesi ve aktarılması hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Konya Teknik 
Üniversitesi tarafından aydınlatılmaktasınız. 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Amacı Ve Hukuki Sebebi 

Eğitim-öğretim döneminde ders almanız halinde ve bu dersleri aldığınız süre boyunca 
Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) kapsamındaki ders materyallerine, okuma metinlerine, 
ders anlatım videolarına, konu sonu testlerine erişip; forum, mesaj gibi uygulamalarla 
sistem üzerinden iletişim kurabilmeniz ve karşılaştığınız problemleri tarafımıza 
iletebilmeniz kapsamında eğitim hizmeti sunabilmek ve ders süreçlerinizi yönetebilmek 
amacıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
kanunlarda öngörülmesi (Yükseköğretim Kanunu, Konya Teknik Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Konya Teknik Üniversitesi Önlisans 
ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü 
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili eğitim mevzuatı) ve veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıda 
belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir. 

● Kimlik Bilgileriniz (Ad soyad, T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası, Uyruk, 
Kullanıcı adınız, Nüfus cüzdanı bilgileri) 

● Eğitim Bilgileriniz (Öğrenci numarası, Alınan derslere ilişkin ders durum ve dönem 
bilgileri, Fakülte ve bölüm bilgileri) 

● İşlem Güvenliği Bilgileri (Öğrenim Yönetimi Sisteminde yaptığınız işlemlerin log 
kayıtları, login bilgileriniz, siteye erişim ve IP bilgileriniz) 

● Online ders kayıtları 

Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinde doldurulması isteğinize bağlı olan alanlar 
aracılığıyla bizimle paylaştığınız aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir. 

● Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Sisteme Yüklemeniz halinde fotoğrafınız) 

● İletişim Bilgileriniz (İlgili alanları doldurmanız halinde adres bilgileriniz, cep 
telefonu, ev telefonu, e-posta adresi, ülke ve şehir bilgileriniz, kurum ve bölüm 
bilgileriniz)  

● Sosyal ağ hesaplarına ilişkin bilgiler (İlgili alanları doldurmanız halinde ICQ 
numarası, Skype ID, AIM ID, Yahoo ID, MSN ID bilgileriniz) 

● Açıklama kısmının doldurulması suretiyle bizimle paylaştığınız kişisel veriler  



Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden yapılan sınav işlemleri için, Ad, soyad, görüntü 
ve ses verilerinizi içeren online sınav (sözlü ve yazılı) kayıtları şeklindeki verileriniz, eğitim 
faaliyetlerinin yürütülmesi, sınav değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, itiraz etmeniz 
halinde geriye dönük inceleme yapılabilmesi, sınavlara dair iş ve işlemlerin yerine 
getirilmesi amaçlarıyla; KKVK 5/2 maddesi kapsamında Bir hakkın tesisi ve korunması, veri 
sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı ve Hukuki Sebebi 

1. Kişisel Verileriniz, bir hakkın tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda 
açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve 
belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerimizi ve ayrıca diğer hukuki 
yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla; talep veya zorunluluk olması halinde 
‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılabilecektir. (Örneğin YÖK, ÖSYM, 
Mahkemeler, Emniyet) 

2. Kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü 
yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki 
sebeplerine dayanarak online ve uzaktan eğitim süreçlerinin yürütülebilmesi 
amacıyla ve ancak bu amaçla sınırlı olarak, uzaktan eğitim sisteminin sunucularının 
LMS platform hizmetini sağlayan sunucuda olması sebebiyle ‘’LMS yazılımı için 
hizmet aldığımız Tedarikçimize” aktarılmaktadır. 

3. Ad, soyad ve görüntü ve ses verilerinizi içeren online ders kayıtları şeklindeki 
kişisel verileriniz derslerin tekrar dinlenebilmesi, derse katılamayan öğrencilerin 
derse erişebilmesi amaçlarıyla bir hakkın tesisi ve veri sorumlusunun meşru 
menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak ‘’dersi alan diğer öğrenciler’’  ile 
paylaşılmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarılması, Amacı ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Üniversite içi iş ve işlemlerin yapılabilmesi, e-posta alışverişinin 
sağlanması, online derslere ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla hizmet aldığımız 
Google sistemlerinin sunucularının yurt dışında olması sebebiyle açık rızanıza istinaden 
yurt dışına aktarılmaktadır. 

Haklarınız  

Konya Teknik Üniversitesi tarafından verilerinizin işlendiği ve Konya Teknik Üniversitesi'nin 
verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda 
bulunan haklara sahipsiniz: “Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; 
işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt 
içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; 
eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Konya Teknik Üniversitesi'nin söz konusu 
verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde 
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;  Konya Teknik Üniversitesi’nden, 
yine Konya Teknik Üniversitesi tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü 
kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; 



Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte 
sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 
halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”  

Veri Sorumlusuna Başvuru  

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Üniversitemizin fiziki 
adresine bizzat başvurarak yazılı olarak, noter aracılığıyla, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile 
veya kimliğinizin daha önce teyit edilmiş olması şartıyla elektronik posta üzerinden 
Üniversitemiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu Ünvan: Konya Teknik Üniversitesi Adres: Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. 
No: 235/1 Selçuklu/KONYA 

Detsis Numarası: 88113471 

KVKK İşlemleri E-Posta: kvkk@ktun.edu.tr 

KVKK İşlemleri Telefon: (0332) 205 1258 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): konyateknikuniversitesi@hs01.kep.tr 

Detaylı Bilgi İçin Web Adresimiz: 

https://www.ktun.edu.tr/tr/Birim/Index/?brm=FdXTo7m9JCTAcJOflaR/Ew== 

Kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi, aktarılması 
hakkında aydınlatılarak bilgilendirildim. 

 


