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MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE ORTAOKULU 

2019-2020 ÖĞRETİM YILI 

3. “DİLİMDEN KALEMİME” ÖYKÜ YARIŞMASI  

ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMANIN ADI: 

“Dilimden Kalemime” Öykü Yarışması 

 

YARIŞMANIN AMACI: 

 Öğrencilerin hayal dünyalarını, duyarlılıklarını, farkındalıklarını, yüreklerinden gelen sözcükler 

ve ana dil bilinciyle ortaya koymalarını sağlamaktır.   

 

 YARIŞMA KAPSAMI: 

 İzmir ilindeki resmi ve özel ortaokulların 6. ve 7. sınıf öğrencilerini kapsar. 

 

 KONU:  

 Seçici Kurul üyelerince yarışma günü belirlenecektir.  

 

YARIŞMA TARİHİ-SAATİ: 

28 Mart 2020 Cumartesi  

Saat: 14.00 

 

SON BAŞVURU TARİHİ:   

29 Şubat 2020 Cumartesi 

 

 YARIŞMA KOŞULLARI 

 - Yarışma İzmir’deki resmi ve özel ortaokulların 6. ve 7. sınıf öğrencileri arasındadır.  

 - Her okul yarışmaya en fazla iki öğrenciyle katılabilir. Öğrenciler aynı ya da farklı sınıf 

seviyesinde olabilirler.  

 - Başvurular dilimden-kalemime@mevkoleji.k12.tr adresine elektronik posta ile yapılacaktır.  

 - Okul, öğrenci ve sorumlu öğretmen adları 29 Şubat 2020 Cumartesi gününe kadar tarafımıza 

bildirilecektir. 

- Yarışmaya katılan öğrenciler, sonuçlar açıklandıktan sonra öykülerini geri alabilecektir.  
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YARIŞMA SÜRECİ: 

- Yarışmaya katılacak öğrenciler, okullarınca görevlendirilen öğretmenler eşliğinde kendi 

olanaklarıyla okulumuza geleceklerdir.  

- Öykü konusu, yarışma günü seçici kurulca belirlenecek ve öğrencilere yarışma anında 

bildirilecektir.  

- Yarışmaya katılacak olan okullar, yarışmacı öğrencilerin ve görevli öğretmenlerin adlarını 

dilimden-kalemime@mevkoleji.k12.tr adresine en geç 29 Şubat 2020 Cumartesi tarihine kadar 

iletecektir.   

- Öyküler, görevli öğretmenlerce dağıtılacak mühürlü, adı-soyadı bölümü kapalı A4 

boyutundaki kâğıtlara yazılacaktır.   

- Öyküler en fazla üç sayfa olabilir.  

- Yarışma süresi 2 saattir.  

- Seçici Kurul değerlendirmelerini aynı gün yapacaktır. 

- Sonuçlar 30 Mart 2020 Pazartesi günü internet sitemizden duyurulacaktır.  

- Ödüller, 31 Mart 2020 Salı günü okulumuzda yapılacak törenle verilecektir.  

 

SEÇİCİ KURUL: 

- Yunus Bekir YURDAKUL 

- Hanzade SERVİ 

- Hüsnan ŞEKER 

- İkbal ARSLANER  

 

YARIŞMA YERİ: 

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE OKULLARI 

 

ÖDÜLLER: 

Birinciye: Yarım Altın        Öğretmenine: Kitap Çeki  

İkinciye: Çeyrek Altın        Öğretmenine: Kitap Çeki 

Üçüncüye: Gram Altın                                Öğretmenine: Kitap Çeki 

Seçici Kurul Özel Ödülü: Kitap Çeki                    Öğretmenine:  Kitap Çeki 

Seçici Kurul Özendirme Ödülü: Kitap Çeki                     Öğretmenine: Kitap Çeki 
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İLETİŞİM ADRESİ: 

Adres: Müzeyyen Senar Caddesi No:42 35310 Güzelbahçe - İZMİR 

Telefon: 0 232 234 28 88 

Web:  http://www.mevkolejiguzelbahce.k12.tr 

e-posta: dilimden-kalemime@mevkoleji.k12.tr  

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

 

DUYURU 2019 ARALIK AYI BİRİNCİ HAFTASI 

ÖN KAYIT 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ  

YARIŞMA TARİHİ 28 MART 2020 CUMARTESİ 

SONUÇLARIN DUYURULMASI 30 MART 2020 PAZARTESİ 

ÖDÜL TÖRENİ 31 MART 2020 SALI 

 

Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni 

…………………………………………………………………………… (Veri Sorumlusu), siz değerli 
kullanıcımızın güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak 
ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’na (“Kanun”) istinaden aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında; 

Kanun gereğince, Veri sorumlusu ve Veri işleyen olarak hizmet ilişkisinin kurulması, hizmet 
devamlılığının sağlanması, hizmetlerimizin ifa edilmesi, kurum olarak diğer yasalardan kaynaklanan 
sorumluluklar gereğince kişisel verileriniz  kaydedilmekte ve saklanmaktadır. 

İş bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde 
edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, sözleşmesel ilişkinin devam ettirilebilmesi amacıyla 
güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü 
kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Kanun’da sayılan diğer 
şekillerde işleyebilecektir. 

Kişisel verileriniz, hizmet sözleşmelerimizden faydalanabilmeniz için beyan ettiğiniz adınız-soyadınız 
adresiniz, iletişim numaralarınız, eposta adresiniz, TC. kimlik numaranız, mesleğiniz, eşinizin ve velisi 
olduğunuz öğrencinin bilgileri, fatura bilgileriniz, talep ettiğiniz işlemler, IP adresi, erişim ve trafik bilgileri 
gibi sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir. 

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla kullanıcı kaydı oluşturmanız sırasında, burs 
başvurusu, etkinlik başvuruları, sınav başvuruları, çağrı merkezi hizmetlerinden faydalanmanız halinde 

http://www.mevkolejiguzelbahce.k12.tr/
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ve diğer hizmetlerde talep edilen kimlik örnekleri gibi veri ve belgelerin tarafımıza iletilmesi ile 
toplanabilmektedir. 

Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya 
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile  biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir. 

Kurumumuz kural olarak kullanıcılarından ilişkin özel nitelikli veri talep etmez ve işlemez, ancak 3.kişi 
ve kuruluşların politikaları gereği tescil için zorunlu olan bilgi ve veriler özel nitelikli kişisel veri arz etmesi 
halinde bununla sınırlı olmak üzere kayıt altına alınabilir. Örnek olarak; kayıt işlemleri için istenilen kimlik 
örneğinizde “din” hanesinin bulunması ve dini inancınızın yer alması halinde amaç  özel nitelikli verinizin 
kayıt altına alınması olmasa dahi bulunduğu belge itibari ile özel nitelikli veri kapsamında olabilir. 

Kişisel verileriniz, Kanun ile sınırlı olmak üzere alan adı tescil  bilgilerinde, mevzuat hükümlerinin izin 
verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı 
iştiraklerimiz ile kurum faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız hukuk birimleri, mali 
müşavirler, çağrı merkezimiz gibi birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar 
ile gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir. 

Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. 
maddesi çerçevesinde Kurumumuza başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız şu şekildedir: 

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme, 

f. Yukarıdaki (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 
zararınızın giderilmesini talep etme. 

Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen   kurumumuzca yapılacak masrafları, Kanun’un Veri 
Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız 
saklı olduğunu belirtmek isteriz. 

* 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu 

 

 

 

 

 

 

 

 


