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Bu metin, İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünde 06-010-025 kütük numarası ile 
kayıtlı ve Kızılırmak Caddesi No.8 Çankaya Ankara adresinde bulunan ve Türk Eğitim Derneği (TED), 
29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununa (Kanun) göre veri sorumlusu olup, Kanunun onuncu maddesinde belirtilen yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi amacıyla işbu Aydınlatma Metnini bilgilerinize sunmaktadır. 

KVKK kişisel veriyi, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, kişisel verilerin 
işlenmesini ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde 
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 
gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlamıştır. 

Kanun, onuncu maddesinde veri sorumlularına, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere, veri işleyen veri 
sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, ilgili kişinin verilerinin hangi amaçla işleneceği, bu verilerin 
kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verileri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve kişilerin 
hakları hakkında aydınlatma yükümlülüğü vermiştir.  

Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) 
öğrencilerin seçildiği Tam Eğitim Bursu (TEB) ile sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, 
kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri olmak üzere tüm eğitim masrafları karşılanmaktadır. 

Sisteme girmeye hak kazanarak TED Okullarında eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin, üniversite 
eğitimleri boyunca da bursları devam etmektedir. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer 
takiplerinin yapıldığı sistemde, mezun öğrencilerin işe yerleşme süreçleri de desteklenmekte ve 
izlenmektedir. TED Burs Sistemi ile bugüne kadar yaklaşık 50.000 öğrenci faydalanmıştır. 

Bu kapsamda, Tam Eğitim Bursundan faydalanacak öğrencilerin tespiti için düzenlenecek olan Tam 
Eğitim Bursu Sınavı’na başvuru ekranında Derneğimiz tarafından talep edilen kişisel verileriniz, burs 
almaya aday öğrencilerin ve burstan yararlanacak öğrencilerin tespiti, burs hakkının tesisi, kullanılması,  
korunması ve iletişim amacıyla tamamen otomatik yollarla toplanmaktadır.  

Sınava girecek aday öğrencinin “Öğrencinin Engeli Var Mı?” hanesinde sorulan sağlık bilgisi, öğrencinin 
sınava gireceği sınıfın fiziki koşullarının ya da sınav materyalinin öğrencinin engeline göre 
hazırlanabilmesi için sorulmakta olup, sınavın tamamlanması ve sınav sonuçlarının kesinleşmesini takip 
eden ilk periyodik imha işleminde silinir, anonimleştirilir veya yok edilir. 

Edinme amaçları ile sınırlı olarak işlenen veriler için gerekli güvenlik düzeyini temin etmek üzere her 
türlü idari ve teknik tedbirler alınmış olup, bu kapsamda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
Sertifikası için çalışmalar yürütülmektedir.  

Kişisel verileriniz, Derneğimiz bünyesinde dijital olarak muhafaza edilmekte ve üçüncü kişilere 
aktarılmamaktadır.  Tam Eğitim Bursu Sınavı’nın sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren beş yıl 
geçmekle kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, verileriniz silme, yok etme veya anonim hale getirme 
yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde silinir, anonimleştirilir veya 
yok edilir. 

Derneğimiz tarafından yukarıda izah edilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip 
işlenmediğini, tarafımızca işleniyor olması halinde bu hususta ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, kişisel 
verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını, varsa yurt içinde ve yurt 



dışında kişisel verilerinizin nerelere aktarıldığını, kişisel verilerinizin eksik veya hatalı işlenmesi halinde 
bunların düzeltilmesini, ayrıca,  kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini, eksik veya hatalı 
işleme düzeltilmiş ise ya da silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmışsa bu durumun 
verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini ya da kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak 
işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.  

Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı 
Resmi gazetede yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’inde belirtilen 
tarifedeki ücret alınabilir. 

Söz konusu taleplerinizi aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi biri ile ve Veri Sorumlusuna Başvuru 
Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ‘de anılan başvuru usulüne uygun dilekçenizi, 

1. Derneğimizin info@ted.org.tr e posta adresine kayıtlı elektronik posta(KEP) adresine güvenli 
elektronik imza ile imzalayarak, 

2. Tarafınızdan veya Okulunuz aracılığıyla K12 Sistemine kaydedilen size ait eposta adresini kullanmak 
suretiyle,  

3. Kavaklıdere Mahallesi Kızılırmak Caddesi No.8 Çankaya Ankara adresine şahsen ve ıslak imzalı olarak 
iletebilirsiniz. 
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