
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

“İKLİMİN SENİN ELİNDE ÖYKÜ YARIŞMASI” 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve 

Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nce iklim değişikliği etkilerine dirençli ve sağlıklı bir kent yaratmak 

amacıyla iklim değişikliği, çevrenin ve doğal zenginliklerin korunması, enerji verimliliği ve 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı gibi konularda toplumu aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak 

amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında İklimin Senin Elinde isimli öykü yarışması 

düzenlenmektedir. 

 
Yarışmanın Adı  İklimin Senin Elinde Öykü Yarışması 

 

Konusu   1.İklim Değişikliği 

    2. Enerji Verimliliği 

    3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı 

    4.Çevre Bilinci 

 

Türü    Öykü 

 

Kategoriler   1.Okul öncesi-Anasınıfı/İlköğretim Öğretmenleri Kategorisi 

2. Ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi Öğretmenleri Kategorisi 

 

Tanımı İzmir genelindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve İzmir 

Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretim 

hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan Okul öncesi-Anasınıfı ve 

İlkokul sınıf öğretmenleri ile Ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri 

katılabileceklerdir. İlk aşamada katılımcılar; ön kayıtlarını 

gerçekleştirerek belirlenen tarihte 2 oturum yapılacak şekilde 1 (bir) gün 

çevrim içi eğitime tam katılım sağlamak zorundadır. Eğitimi tamamlayan 

öğretmenler verilen 4 konudan her konu için en fazla 1’er öykü 

yazacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amacı 1. İklim değişikliği, çevrenin ve doğal zenginliklerin korunması, enerji 

verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı gibi konularda 

toplumu aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak. 

2. Öğrenciler ile bire bir çalışan öğretmenlerin bakış açıları ile iklim 

değişikliği, çevrenin ve doğal zenginliklerin korunması, enerji 

verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ve çevre bilincini 

çocuklara en doğru ve etkili şekilde aktarılmasını sağlamak. 

3. Öğretmenlerin iklim değişikliği, çevrenin ve doğal zenginliklerin 

korunması, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ve 

çevre bilinci ile ilgili çocukların farkındalık ve kapasitelerinin 

arttırılmasını sağlamasına yönelik katkı sunmak. 

 

4. Çocuklar için etkili ve verimli öykü kitapları oluşturmak. 

 

Hedef Kitle İzmir genelinde ikameteden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve 

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretim 

hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan okul öncesi-anasınıfı ve ilkokul 

sınıf öğretmenleri ile ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri 

 

İlan Tarihi 

 

Son Başvuru Tarihi 

 

Eğitim Tarihi 

 

 

1. Eleme Tarihi 

 

 

Öykü Teslim Tarihi 

 

2. Eleme Tarihi 

 

 

 

Jüri Değerlendirme 

Tarihi 

 

 

Sonuçların Açıklanması 

 

Ödül Töreni 

 

 

 

 

 

 

05 Haziran 2021 

 

13 Haziran 2021 saat:17.00’a kadar 

 

17-19-20-23-26 Haziran 2021 

(Katılımcı sayısı belirlendikten sonra kesin tarihler duyurulacaktır.) 

 

17-19-20-23-26 Haziran 2021 

(Eğitime katılmayan katılımcıların ön elemesi yapılacaktır.) 

 

26 Temmuz 2021 saat: 17.00’a kadar 

 

27 Temmuz-06 Ağustos 2021  

(Teknik şartnamede belirlenen şartlara göre katılımcıların elemesi    

yapılacaktır.)  

 

 

 09-27 Ağustos 2021 

 

 

06 Eylül 2021 

 

01 Ekim 2021  

(Pandemi nedeniyle tarih değişikliği olabilir.) 

 

 

 

 

 



Başvuru ve İletişim 

Bilgileri 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. 

İşçiler Caddesi No:130 Kahramanlar Konak/İzmir   

Telefon: 0-232-4646445 – Dahili: 306 (İZELMAN A.Ş.) 

İnternet adresi: www.izelman.com.tr 

 

 

 

 

 

 

Yarışma Başvuru Linki:  

https://docs.google.com/forms/d/1kYzbFSFPRK1bJQYKZ7Kp17

QhNfNrta8hNAu6i9nOYSU/edit?ts=60b362b7 

 

Eğitim sonrası öykü gönderimi için mail adresi:  

edebiyat@izelman.com.tr 

 

Ayrıntılı bilgi için:  

İzmir Büyükşehir Belediyesi 

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü 

Tel: 0232 293 39 21 

Yarışma Ödülleri  

 

Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar (i3 işlemci) 

İkincilik Ödülü                   Tablet (32 GB 8 inç) 

Üçüncülük Ödülü E-kitap Okuyucu (6 inç 8GB hafızalı) 

Mansiyon Ödülü İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN A.Ş. yayınları kitap seti 

Okul öncesi-Anasınıfı/İlköğretim öğretmenleri kategorisi ve Ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri 

kategorisi için her hikaye konusunda ödül verilecektir. 

 

KATILIM ŞARTLARI 

1. Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı 

eğitim kurumları, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan okulöncesi, anaokulu ve 

ilkokul sınıf öğretmenleri ile ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri katılabileceklerdir. 

Katılımcıların çevrimiçi yapılacak olan eğitimlere kayıt olması gerekmektedir. Kayıtlar 

https://docs.google.com/forms/d/1kYzbFSFPRK1bJQYKZ7Kp17QhNfNrta8hNAu6i9nOYSU/edit?t

s=60b362b7 linki üzerinden online olarak alınacaktır. Katılımcılar linki doldurmaları durumunda Ek-1’de 

bulunan KVKK metnini kabul etmiş sayılacaklardır. Başvurusu tamamlanan yarışmacıların Ekolojik Okur 

Yazarlık eğitiminin ardından hazırladıkları öyküler edebiyat@izelman.com.tr adresine öykü teslim son 

tarihine kadar PDF formatında göndereceklerdir. 

2. Yarışmanın eğitimleri, pandemi şartları gereği ortak fiziki bir ortamda yapılmayacak olup 

katılımcılar belirlenen tarihlerde verilecek olan 1.oturum teorik 2.oturum pratik olmak üzere 1 (bir) gün 

sürecek çevrimiçi Ekolojik OkurYazarlık eğitimine katılım sağlayacaktır. Eğitime tam katılım sağlamayan 

yarışmacılar diskalifiye olacaktır. Eğitim ücretsizdir. 

3. Yarışma 1.kategori okul öncesi anasınıfı/ilköğretim öğretmenleri ve 2.kategori ortaokul Türkçe 

ve Fen Bilgisi öğretmenleri olmak üzere 2 kategoride yapılacaktır. Başvuru linkinde kategori olarak 

belirtilecektir. 

4. Her katılımcı kategorisine uygun olarak İklim Değişikliği, Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları ve Kullanımı, Çevre Bilinci konularından biri veya birkaçı için eser ve eser adı hazırlayacaktır. 

Katılımcılar 4 konudan her konu için en fazla 1’er eserle katılabileceklerdir. 

http://www.izelman.com.tr/
mailto:edebiyat@izelman.com.tr
https://docs.google.com/forms/d/1kYzbFSFPRK1bJQYKZ7Kp17QhNfNrta8hNAu6i9nOYSU/edit?ts=60b362b7
https://docs.google.com/forms/d/1kYzbFSFPRK1bJQYKZ7Kp17QhNfNrta8hNAu6i9nOYSU/edit?ts=60b362b7
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5. Yarışmada sunulacak eserler kategori yaşına uygun ve belirtilen konularda öykü türünde 

yazılacaktır. 

6. Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk 

Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve 

amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

7. Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış 

ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. 

8. Eser içerisinde geçen özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımı ve pedagojik kapsam ile ilgili 

uygunluk konusunda yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir. 

9. Yarışmaya başvuru yapanlar; eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 

kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları 

her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk, okulöncesi ve ilkokul için her öykü en fazla 2 sayfa, 

ortaokul için en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda 

edebiyat@izelman.com.tr adresine mail yolu ile ileteceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan 

eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

10. Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine eğitim başvuru formunda yazdıkları 

rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi öykülerin ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır. 4 hikaye için 

Rumuz-1, Rumuz-2, Rumuz-3, Rumuz-4 olacak şekilde, aynı rumuz numaralandırılarak kullanılacaktır. 

Rumuzu olmayan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Rumuz bilgisi değerlendirme aşamasında 

jüriye gönderimde kullanılacaktır. 

11. Eğitimi tamamlayan yarışmacıların, öykülerini Taahhütname (Ek-2) ile birlikte 26 Temmuz 2021 

tarihinde saat 17.00’a kadar edebiyat@izelman.com.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Pandemi 

koşulları nedeniyle elden teslim kabul edilmeyecektir. Öyküler ve taahhütname tek mailde gönderilecek 

olup farklı mailler ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

12. Yarışmaya gönderilen hikâyelerin telif ve kullanım haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZELMAN A.Ş.’ye geçmiş olduğunu yarışmaya eser gönderen her 

yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarışmaya katılan hikâyeler 

üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan hikâyelerin muhafazası da süresiz ve 

koşulsuz olarak İZELMAN’a ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir. 

13. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamede yer alan tüm hususları kabul etmiş 

sayılacaktır. 

14. Jüride, yarışmanın düzenlenmesinde görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici 

kadrolardaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya 

katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar. 

15. Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı internet sitesinden 7 (yedi) gün önceden duyurmak 

kaydıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZELMAN A.Ş.’ye aittir. 
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DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

1. Jüri, Kurumu temsilen seçilecek kendi dalında uzman üyelerden oluşur. 

2. Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır. 

3. Jüri kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez. 

4. Jüri ile ilgili değişiklik yapma hakkı internet sitesinden 7 (yedi) gün önceden duyurmak 

kaydıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZELMAN A.Ş.’ye aittir. 

5. Değerlendirme kriterleri jüri değerlendirme kriterlerinde belirtilmiştir. 

 

Jüri Değerlendirme Kriterleri; 

1. Türkçeyi kullanma gücü (anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, 

dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi) (25P) 

2. Özgünlük ve edebi nitelik (25P) 

3. Üslup (etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni 

oluşturma) (25P) 

4. Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (25P) 

 

JüriÜyeleri 

1. Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı (İZELMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı) 

2. Sunay Akın (Yazar, Gazeteci, Araştırmacı, Tiyatro Oyuncusu ) 

3. Mavisel Yener (Çocuk Kitapları Yazarı ) 

4. Handan Gökçek (Çocuk Kitapları Yazarı ) 

5. Dilge Güney (Çocuk Kitapları Yazarı ) 

6. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görevlendirilen Türkçe Öğretmeni 

7. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görevlendirilen Fen Bilgisi Öğretmeni  

Danışman Jüri Üyesi: Yıldız DEVRAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı) 

Belirlenecek Dereceler; 

1. Okul öncesi - Anasınıfı/İlköğretim öğretmenleri kategorisi 

 İklim Değişikliği konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir. 

 Enerji Verimliliği konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir. 

 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri 

belirlenecektir. 

 Çevre Bilinci konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir. 

 

2. Ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri kategorisi 

 İklim Değişikliği konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir. 

 Enerji Verimliliği konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir. 

 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri 

belirlenecektir. 

 Çevre Bilinci konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir. 

 

 



EK1 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZELMAN A.Ş. YARIŞMALARI KİŞİSEL 

VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

Değerli Hemşerimiz, 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10. maddesi 

ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, 

• Cumhuriyet Bulvarı, No:1, Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi 

(Belediye) ve 

• İşçiler Cad., No:130, Kahramanlar/İZMİR adresinde bulunan İZELMAN Genel Hizmet 

Otopark Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (İZELMAN) tarafından 

www.izelman.com.tr İnternet sitesinde duyurular kısmında ilan edilen yarışmalar kapsamında başvuru 

yapmanız halinde elde edilebilecek olan kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme ve bazı 

durumlarda aktarılma amaçları, bu durumlarda hangi 3. kişilere aktarılabileceği, işlemenin hukuki 

nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir 

şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri 

amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan 

şekillerde işlenebilecek olup, Veri Sorumlusu tarafından her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak 

işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi: 

Kanun uyarınca, 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 “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. 

Bu kapsamda, Veri Sorumluları, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel 

verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası 

sözleşmeler ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın 

öngördüğü sınırlar çerçevesinde, Kanun’un 4. maddesinde yer alan; 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 

• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edilme 

ilkelerine uygun olarak işleyecektir. 

 

 



2. İşlenen Kişisel Verileriniz 

Veri Sorumluları tarafından, başvuru yapmanız kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir. Bu 

çerçevede işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

 Kimlik Bilgileriniz (Ad-Soyad, TCKN, Doğum Tarihi) 

 İletişim Bilgileriniz (Adres, telefon, e-posta, okul bilgisi) 

 Görsel Materyal ( Video, Fotoğraf ) 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: 

www.izelman.com.tr internet sitesi üzerinden belirlenen yarışma başvuru maili aracılığı ile 

işlenecek olan 

• Kimlik bilgisi kategorisinde değerlendirilen; ad ve soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve 

Doğum Tarihiniz yarışmacı olabilmeniz için gerekli kriterleri sağlama durumunuzun teyit edilebilmesi, 

başvurunuzun tamamlanabilmesi ve yarışmanın sonuçlandırılması ile ilgili konularda sizinle iletişime 

geçilmesinin gerekmesi halinde size hitap edilebilmesi, ödülünüzün tarafınıza teslim edilmesi, 

•  İletişim bilgisi kategorisinde değerlendirilen; adresiniz, e-posta adresiniz, cep telefonu 

numaranız başvurunuz ile ilgili tarafınıza bilgi verilmesi, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda 

sizinle iletişime geçilebilmesi, 

amaçları ile işlenecektir. 

- Yarışmaya katılım koşulları arasında belirtilen şekilde hazırlanan eserlerin ve 

performansların değerlendirilebilmesi amacıyla yarışma başvuru mail adresi üzerinden başvuran 

kişilerden başvuru belgeleri istenmesi gerekmektedir. Belirtilen amaç kapsamda anılan bilgilere ek olarak 

ilettiğiniz belgelerde yer alan kişisel verileriniz ile e-posta adresiniz işlenecektir. 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları: 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde, 

İzelman tarafından, 

 www.izelman.com.tr internet sitesi üzerinden yarışma başvuru maili aracılığıyla alınan 

başvurunuza ilişkin olarak 

- tarafınıza başvurunuz ile ilgili bilgi verilmesi, 

- tarafınızdan belge talep edilmesi, 

- ödül almaya hak kazanmanız halinde teslimatın gerçekleştirilmesi amacıyla, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’ne aktarılmaktadır. 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ve/veya 

elektronik ortamda e-posta, internet sitelerimiz: “www.izelman.com.tr” internet sitemizi ziyaret ettiğiniz 

sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve cookies olarak adlandırılan sabit 

sürücünüze yerleşen küçük dosyalar, teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığı ile yazılı veya 

elektronik ortamda toplanacaktır. 

“Çerezler web sunucusu tarafından sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan 

ufak metin dosyaları olup internet sitemizi ziyaretiniz ve internet uygulamamızı kullandığınız esnada 



çerezler, müşteri/kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; internet sitemizin kullanımı ve 

ziyaret verileri ile ilgili bilgi verir. Bu doğrultuda çerezler içerisinde kişisel veya hassas kişisel verileriniz 

saklanmamaktadır. Öte yandan çerezler kapsamında elde edilen ve kişisel veri niteliği taşımayan bilgiler 

şirketimizin iş ortakları ile paylaşılabilmektedir. Bazı çerezler ise, şifrelerinizin hatırlanmasına, internet 

sitemizin performansının arttırılması ve güvenlik önlemlerinin alınmasında kullanılabilmekte olup, 

internet sitemizin güvenliği ve işleyişi ile ilgili olarak kullanılması gereken bu kişisel veriler yönünden 

Kanun’un 5. maddesinin (f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine 

dayanılmaktadır.” 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair ilgili mevzuat, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ile Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat kapsamındaki yasal 

yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, yine yasal 

mevzuat gereği yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinin (a) 

bendinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve (ç) bendinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine; anılan mevzuat 

çerçevesinde tarafınızla imzalanan Sözleşmelerin geçerli bir şekilde kurulabilmesi için gerekli olan kişisel 

verilerinizin işlenmesinde Kanun’un 5. maddesinin (c) bendinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır. Yukarıda sayılan diğer işleme ve aktarım 

amaçları yönünden ise, Kanun’un 5. maddesinin (f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır. 

6. Kişisel verisi işlenen sizlerin, “ilgili kişi” olarak haklarınız: 

Yukarıda açıklanan şekilde kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Kanunun ilgili kişinin 

haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında ilgili kişi sıfatıyla veri sorumlusu sıfatıyla İZELMAN 

Genel Hizmet Otopark Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ne başvurarak 

kendinizle ilgili; 

- kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

- kişisel verileriniz 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, 

- 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme(*), 

- düzeltme talebi ya da silme veya yok etme talepleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 



- işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

- kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesindeki yukarıda sayılan haklarınız 

kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, 

www.izelman.com.tr internet sitesi duyurular bölümü üzerinden belirtilen başvuru maili aracılığıyla alınan 

başvurunuz sırasında toplanan verileriniz, başvurunuzun değerlendirilmesi, reddi kararlarının 

değerlendirilmesi; tarafınıza başvurunuz ile ilgili bilgi verilmesi için ve başvurunuzun kabul edilmesi 

halinde değerlendirmeye ilişkin bilgilerinizin İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz 

Enerji Şube Müdürlüğü’ne aktarılması ile ilgili olarak, İZELMAN Genel Hizmet Otopark Özel Eğitim 

İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin “İşçiler Cad., No:130, Kahramanlar/İZMİR” 

adresine ıslak imzalı olarak veya izelman@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da 

başvurunuz sırasında bildirdiğiniz elektronik posta adresiniz üzerinden info@izelman.com.tr adresine e-

posta iletebilirsiniz. 

(*) Sizlerle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin evrakın saklanmasına dair ilgili 

mevzuat kapsamında yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi 

yerine getirmemiz mümkün olabilecektir. 

Son Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 

 

Veri Sorumlusu: İZELMAN Genel Hizmet Otopark 

Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret 

Anonim Şirketi 

Adresi: İşçiler Cad. No:130, Kahramanlar/İZMİR 

Telefon: 0232 464 6445 

E-posta: info@izelman.com.tr 

 

Veri Sorumlusu: İzmir Büyükşehir Belediyesi 

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube 

Müdürlüğü 

Adresi: Kültürpark Fuar alanı, Lozan kapı girişi 

Kat:1  Alsancak Konak/İZMİR 

Telefon: 0232 293 39 21 

E-posta: sagliklikentler@izmir.bel.tr 

 

 

Okudum, anladım. Kabul ediyorum. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sagliklikentler@izmir.bel.tr


          EK2: 
 

 

TAAHHÜTNAME 

 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. Bilgi İşlem &Arge Müdürlüğü’ne 

‘’İzmir Büyükşehir Belediyesi “İklimin Senin Elinde Öykü Yarışması” için hazırladığım eserler, daha 

önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamış, hiç bir yarışmaya gönderilmemiştir. Bu eserleri 

daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi, bu hususun tespiti halinde, yarışma dışı kalmış 

sayılacağımı kabul ettiğimi ve ödülü almış olmam halinde dahi, aldığım ödülü kuruma iade edeceğimi, bu 

yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, bu eserin ve mali, fikri ve sınai hakların, işleme, 

aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere bütün yayın araçlarla umuma 

iletim hakları (yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme yurt içi ve yurt dışı 

kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada 

kullanabilme) ve komşu haklarını Kuruma sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla devrettiğimi kabul ve 

taahhüt ederim. 

 

          …../…../2021 

             Ad Soyad 

                 İmza 
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