
EĞİTİMİN SİGORTASI: ÖĞRETMENLERİMİZ PROJESİ 
AYDINLATMA METNİ 

Türk Eğitim Derneği, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve 
paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede 
güvenlik tedbirlerini almaktadır. 

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Veri Sorumlusu 
sıfatıyla, aşağıda bilgileri yazılı Derneğimizin; Zurich Vakfı-Zurich Sigorta Türkiye ve Millî Eğitim 
Bakanlığı ortaklığıyla 2018 yılından bu yana yürütmekte olduğu Eğitimin Sigortası: 
Öğretmenlerimiz Projesinde görevli olan öğretmenlere aydınlatma yükümlülüğünü yerine 
getirmek üzere yapılmaktadır. 

1-VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu 
olarak Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve 
işlenmektedir. 

Kurum Unvanı: TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 
Adres: Kızılırmak Caddesi No.8 Çankaya Ankara 
Kütük No: 06-010-025
Tel No: 312 939 5000 
Elektronik 
Posta: kvkk@ted.org.tr 

Web: ted.org.tr 
KEP Adresi: turkegitimdernegi@hs01.kep.tr 

2-VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER

Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun 
olarak İlgili Kişinin “Açık Rızası” doğrultusunda işlenecektir. 

Aşağıda TED tarafından Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi kapsamında toplanarak 
işlenecek olan ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. 

1. Kimlik Bilgileri

2. İletişim Bilgileri

3. E-Posta İçeriklerine İlişkin Yazılı Veriler

4. Eğitim ve İş Verileri

5. Fotoğraf ve Video Görüntülerine İlişkin Görsel ve İşitsel Veriler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek 
şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul 



edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu aydınlatma metni hükümleri ile bağlı 
olmaksızın gerçekleştirecektir. 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 5/2. Maddesinde sayılan haller kapsamına giren 
durumlarda ve yine Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 6/3. Maddesinde sayılan 
haller kapsamına giren durumlarda kişilerden rıza alınmasına gerek olmadığını da ayrıca 
hatırlatmak isteriz. Kanun’un 5/2. Maddesi; 

“a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 
korunması için zorunlu olması. 

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” Hükmüne amir olup yine aynı Kanun’un 6/3. 
Maddesi ise; “Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda 
öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin 
kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve 
bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi 
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar 
tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” Hükmüne amirdir. 

3-KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ 

Veri Tipi İşlenme Amacı 

Kimlik 
Verisi 

Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesinde görev alacak öğretmenlerin 
tespiti, projenin başlatılması ve sürdürülmesi, projenin takibi, arşivlenmesi, 
raporlanması, uzaktan ve yüz yüze eğitimlerin düzenlenmesi, iletişim 
gruplarının oluşturulması amaçlarıyla toplanacak ve işlenecektir. 

Özel 
Nitelikli 
Veri 

Projenin tanıtımının yapılması ve arşivlenmesi 

İletişim 
Verisi 

Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesinde görev alacak öğretmenlerin 
tespiti, projenin başlatılması ve sürdürülmesi, projenin takibi, arşivlenmesi, 
raporlanması, uzaktan ve yüz yüze eğitimlerin düzenlenmesi, iletişim 
gruplarının oluşturulması ve iletişim kurulması amaçlarıyla toplanacak ve 
işlenecektir. 



Eğitim ve İş 
Verisi 

Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesinde görev alacak öğretmenlerin 
tespiti, seçim kriterlerine uygunluğunun tespiti, projenin başlatılması ve 
sürdürülmesi, projenin takibi, arşivlenmesi, raporlanması uzaktan ve yüz yüze 
eğitimlerin düzenlenmesi, iletişim gruplarının oluşturulması amaçlarıyla 
işlenecektir. 

Görsel ve 
İşitsel Veri 

Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesinin raporlanması, projenin 
sürdürülmesi, projenin tanıtımı ve projenin geliştirilmesi amaçlarıyla 
işlenecektir.  

Türk Eğitim Derneği tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak toplanan veriler başta KVKK 
tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın dördüncü, beşinci ve altıncı 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde tüm yasal mevzuat 
gereğince ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir. 

Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantı, ders ve eğitimlerin kayıt altına alınması, projenin tanıtımı 
ve arşivlenmesi amacıyla fotoğraf ve video çekimlerinin gerçekleştirilmesi 

4-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve 
tamamı için geçerli olmak üzere; 

 
Veri Tipi Aktarıldığı Taraf Aktarım Amacı 

Kimlik Verisi 
Zurich Vakfı, Zurich Sigorta 
Türkiye 

Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz 
projesinin başlatılması, sürdürülmesi ve 
raporlanması, yüz yüze ve uzaktan 
eğitimlerin gerçekleştirilmesi 

Özel Nitelikli 
Veri 

Zurich Vakfı, Zurich Sigorta 
Türkiye 

Proje tanıtımının yapılması, arşivlenmesi 

Eğitim ve İş 
Verisi 

Zurich Vakfı, Zurich Sigorta 
Türkiye 

Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz 
projesinin başlatılması, sürdürülmesi ve 
raporlanması 

İletişim Verisi 
Zurich Vakfı, Zurich Sigorta 
Türkiye, WhatsApp, Microsoft 
Teams 

Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz 
projesinin başlatılması, sürdürülmesi ve 
raporlanması 

Görsel ve İşitsel 
Veri 

ABD Ankara Büyükelçiliği, FHI 
360, Zoom Video Inc, Google 
Meet, Webex, OneDrive, 
Microsoft Teams, Instagram, 
YouTube 

Proje tanıtımının yapılması, çevrimiçi 
toplantı ders ve eğitimlerin 
gerçekleştirilmesi, arşivlenmesi 

 



Ayrıca ihtiyaç durumunda burada listelenen tarafların dışında Kanun’un 8. ve 9. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve dâhilinde olmak koşulu ile kişisel 
verileriniz; iştiraklerimize, iktisadi işletmelerimize, iş ortaklarımıza, hukuki veya mali 
denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize, Derneğimiz adına kişisel veri işleyen 
3. kişi hizmet sağlayıcılara, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve 
kuruluşlarına işbu Aydınlatma Metni’nin üçüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı 
olarak aktarılabilecektir.  

5- TOPLANAN VERİLERİN DAYANDIĞI İŞLENME SARTLARI VE TOPLANMA ŞEKİLLERİ 

Kişisel verileriniz Proje süresince, işbu Aydınlatma Metni’nin üçüncü maddesinde yer verilen 
amaçlar kapsamında, veri sorumlusu olarak  

1. Açık rızanız, 
2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi 
3. Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,  
4. Sizlerin projeden yaralanabilmesi için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması, 
5. Projenin yürütülmesi için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ile 

meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması, 

Sebeplerine dayalı olarak, çevrimiçi gerçekleştirilen toplantı, ders ve eğitimlerin kayıt altına 
alınması, e-posta, insan kaynakları programları, dernek içi iletişimlere tahsis edilmiş 
uygulamalar, dernek tanıtım etkinlikleri, birebir mülakatlarda doldurulan formlar vasıtasıyla 
toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz yukarıda sayılan sebeplerle, işbu Aydınlatma 
Metni’nin üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 
aktarılabilmektedir.  

 

6- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle 
iletmeniz durumunda Türk Eğitim Derneği talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en 
geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 



• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. 
maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya güvenli elektronik imza veya 
mobil imza ile imzalanmış başvurunuzu kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden Türk 
Eğitim Derneği’ne ait kvkk@ted.org.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz. 
Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve 
üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Türk Eğitim Derneği’nin cevap 
vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

Başvurunuzda; 

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz
uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç)     Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 

d) Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi 
gerekmektedir. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri 
sorumlusu olarak Türk Eğitim Derneği’nin Kavaklıdere Mahallesi Kızılırmak Caddesi No.8 
Çankaya/Ankara adresine şahsen ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz. 

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@ted.org.tr e posta adresine, kayıtlı 
elektronik posta (KEP) adresinizden güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz 
olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

Türk Eğitim Derneği 


