
 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Türk Eğitim Derneği yeterli, uygun ve aşırı olmayan kişisel nitelikteki verilerinizi 

sadece 

• TED Okullarında uygun pozisyonlarda istihdam etmek üzere ve  

• TED Okullarının veri kayıt sistemlerinde aynı amaçla kullanılmak üzere 

işlemeyi taahhüt etmektedir. Türk Eğitim Derneği, işlenen kişisel nitelikteki 

verilerinizin doğru ve güncel olması, sadece verilerinizi bilme yetkisi verilen 

kişiler tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olması, toplanmış oldukları amaçlar 

bakımından gerekli olandan daha uzun süre veya yürürlükteki yasada 

  

  
           

 Eğitim Fakültesi dışındaki mezuniyetlerde Pedagojik Formasyon Belgesine 

veya  Orta  Öğretim  Alan  Öğretmenliği  Tezsiz  Yüksek  Lisans  Belgesine  sahip 

olmak,

2.  Son  iki  yıl  içinde  kurumumuz  öğretmen  alımı  sınavlarında  
yazılı/sözlü sınava (mülakata) katılmamış olmak (Ör:  2018-2019  eğitim 

öğretim dönemine yönelik  başvuru  yapabilmek  için  en  yakın  2016  
tarihinde  yazılı/sözlü  sınava(mülakata) katılmış olabilirsiniz.)

Başvuru formunda şahsıma ait  bilgilerin (isim, adres, irtibat bilgileri, akademik ve 

profesyonel özgeçmiş, vb)  eksiksiz ve doğru olacağını beyan ve taahhüt ederim.

TED Okulları Öğretmenlik

  Başvuru Şartları

1.  Başvurduğu branşa uygun lisans bölümlerinden mezun olmak (20/02/2014 

tarih  ve  9  Sayılı  Talim  Terbiye  Kurulu  Başkanlığı  Kararının  eki  çizelgede 

belirtildiği gibi),

https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201

https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/26141039_9_cizelgeveesaslar.pdf
https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201


öngörülenden daha uzun süre muhafaza edilmemesi için faydalı bütün tedbirleri 

alacaktır.  

 

Yukarıda yer alan yazılı bilgilendirmeye istinaden başvuru formunda yer alan 

kişisel bilgilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında,  

• Türk Eğitim Derneği’ne ait veri kayıt sisteminde özgeçmişime uygun 

bir pozisyona yerleştirilinceye kadar Türk Eğitim Derneği tarafından 

muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 

sınıflandırılması, üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya aktarılması 

izin veriyorum. Dilediğim zaman Türk Eğitim Derneği İnsan 

Kaynakları Yöneticisi ile iletişime geçerek kişisel verilerimin 

tamamının ya da bir kısmının silinmesini talep edebileceğimi 

biliyorum. 

• Türk Eğitim Derneği’ne ait veri kayıt sisteminde başvurduğum 

tarihten en fazla 2 yıl Türk Eğitim Derneği tarafından işlenmesine 

izin veriyorum. Bu süreden sonra başvuru formumda yer alan 

bilgilerimin takip eden yıllarda uygun pozisyonlar için 

değerlendirmeye alınmamasını ve kişisel bilgilerimin veri kayıt 

sisteminden silinmesini istiyorum. Dilediğim zaman Türk Eğitim 

Derneği İnsan Kaynakları Yöneticisi ile iletişime geçerek kişisel 

verilerimin tamamının ya da bir kısmının silinmesini talep 

edebileceğimi biliyorum. 

 

 

Başvuru formunun doldurulmuş olması nedeniyle Türk Eğitim Derneği istihdam 

ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmuş sayılamaz. 

 

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 

İNSAN KAYNAKLARI 


