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AYDINLATMA METNİ 

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. 

Derneğimiz ile Yöntem Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. arasında yürütülen iş birliği çerçevesinde, Derneğimizin, 
TED Kamuoyu Algı Araştırması, Yöntem Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından size, ikamet ettiğiniz il, 
yaşınız, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, öğrenim durumunuz ve mesleki bilgileriniz kapsamında sorular içeren bir 
anket gönderilerek gerçekleştirilecektir. Bu algı araştırmasına katılmak isteyen kişilerin açık rızaları ile adı soyadı ve 
telefon numaraları Yöntem Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. ile size anket gönderebilmeleri amacıyla 
paylaşılacaktır.  

Yöntem Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. ile adınız soyadınız ve güncel telefon numaranız dışında paylaşmış 
olduğunuz kişisel verileriniz Derneğimize hiçbir koşulda aktarılmayacak, yalnız Kamuoyu Algı araştırma sonuç raporu 
anonim olarak Yöntem Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından Derneğimize aktarılacaktır.  

Kişisel Edinme amaçları ile sınırlı olarak işlenen veriler için, Derneğimiz ve Marm Assistance tarafından gerekli güvenlik 
düzeyini temin etmek üzere her türlü idari ve teknik tedbirler alınmış olup, bu kapsamda her iki kurumun da ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası mevcuttur. 

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. 

Anılan iş birliği kapsamında işlenen kişisel verileriniz, talebiniz doğrultusunda veya işlenme amacı sübuta erdiğinde 
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 üyemiz ve/veya düzenli bağışçımız olmanız nedeniyle, Yöntem Araştırma Eğitim Danışmanlık 
Ltd. Şti. ile olan iş birliğimiz haricinde, Derneğimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkındaki aydınlatma 
metinlerimize https://www.ted.org.tr/kvkk/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

Kişisel verileriniz hakkındaki 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 kvkk@ted.org.tr e posta adresine, Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) adresinizden güvenli 
elektronik imzanız ile imzalayarak,

2. Tarafınızdan veya derneğimiz aracılığıyla portallarda kaydedilmiş ve doğrulanmış 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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