İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve TEMİZ ENERJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
“4. Rüzgar ve Güneş, Temiz Enerjiyle Bütünleş” Konulu Resim Yarışması
Katılım Şartları
1. KONU: Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı ve temiz bir dünyada yaşaması için temiz enerji
bilinci yerleştirilerek, enerji tasarrufu konusunda farkındalık yaratmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından
22.04.2022 –20.05.2022 tarihleri arasında geleceğimiz olan çocuklara yönelik Rüzgar ve Güneş,
Temiz Enerjiyle Bütünleş konulu resim yarışmasının dördüncüsü düzenlenecektir.
2. YARIŞMANIN AMACI: Çocukların yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji elde
edilmesi, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, enerji tasarrufu, enerji tasarrufunun çevreyle
ilişkisi ve etkilerinin tasvir edildiği resim çalışması yaparak bilincin yerleşmesine katkı sağlamak.
3. YARIŞMA ŞARTLARI:
a) Resimler 35cm x 50cm boyutlarındaki kağıtlara yapılacaktır.
b) Serbest boyama tekniği kullanılacaktır ( sulu boya, pastel boya, yağlı boya, guvaş boya,
akrilik boya). Kalıcı özelliği olmayan (kurşun kalem, kömür vs.) malzemeler
kullanılamaz. Fotokopi yapıştırma, mozaik yöntemiyle veya bilgisayar ortamında
hazırlanan resimler kabul edilmeyecektir.
c) Resimler paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, düzgün bir şekilde teslim edilmelidir.
d) Resimlerin ön yüzüne yarışmacıyı tanımlayan isim, imza vb. işaretler bulunmamalıdır.
e) Her bir yarışmacı, yalnızca 1 (bir) eserle yarışmaya katılabilir.
f) Yarışma, İzmir genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi tüm 5. 6. 7. 8. sınıfları
kapsamaktadır.
g) Katılım ücretsizdir.
h) Katılımcı, teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.
i) Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ya da
yayımlanmamış olması gerekmektedir. Yarışma katılımcısı eserin bu şartı sağladığını
onaylamış olur. Reprodüksiyon eserler kabul edilmeyecektir.
j) Ödül alamayan resimlerin sahipleri 1 ay içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim
Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğünden resimlerini elden teslim alabilecektir.
Süresi içinde teslim alınmayan resimlerin sorumluluğu kabul edilmeyecektir.
k) Her yarışmacı aşağıdaki katılım formunu dolduracaktır. Veli imzasının yer aldığı bu form
resmin arka yüzü sol alt köşesine yapıştırılacaktır.
l) Her yarışmacının velisi aşağıdaki aydınlatma ve onaylama metnini okuyup imzalayacaktır.
5. ESERLERİN GÖNDERİMİ: 22.04.2022 tarihine kadar arka yüzünde veli imzalı katılımcı
formunun yer aldığı eserler, ilgili adrese mesai saatleri içerisinde elden ya da posta yoluyla ulaşmış
olmalıdır. Posta gönderimlerinde zarar gören eserlerden kurumumuz sorumlu değildir. Eserlerin
gönderim bedelleri göndericiye aittir.
6. ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES ve İLETİŞİM BİLGİSİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Girişi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma kontrol Dairesi
Başkanlığı Binası İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Konak-İZMİR
Telefon: (232) 293 39 21
e-posta: sagliklikentler@izmir.bel.tr

7. SEÇİCİ KURUL
Dereceye girecek olan eserlerin seçileceği kurul 5 kişiden oluşmaktadır.
8. ÖDÜLLER
Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 50 adet eser seçilerek ilk 3 esere bisiklet ve aksesuarları
verilecektir.
9. YARIŞMA TAKVİMİ
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
Ödül Töreni

: 22.04.2022
: 20.05.2022
: 08.06.2022

Yarışma takviminde değişiklik yapma hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz
Enerji Şube Müdürlüğüne aittir. Yarışma takviminde olabilecek değişiklikler http://skpo.izmir.bel.tr
adresinde duyurulacaktır.
Katılımcı formuna http://skpo.izmir.bel.tr/DuyuruDetay.aspx?ID=1160 adresinden ulaşılabilinir.
10. KATILIMCI FORMU
Adı Soyadı
Eser İsmi
Öğrencinin Yaşı
Sınıfı
Okulun Adı
Okul Adresi
Okul Telefonu
Öğretmenin Adı Soyadı
Öğretmenin E-posta Adresi
Velinin İrtibat Telefonu
Resmin Hikayesi
(Bu resmi yaparken ne
düşündüğünün 6–7 cümle ile
anlatılması)
Ödül töreninde çekilecek olan görüntülerin basın, sosyal medya vb. ortamlarda İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından kullanılacaktır.
Yarışma katılım şartlarını okudum ve koşulları kabul ediyorum.

Yarışmacı Velisi
Ek1: Aydınlatma Metni
Ek2: Onaylama Metni
Ek3: Veli İzin Belgesi
Ek4: Muvafakatname

Adı/Soyadı
İmza………………..

Ek:1
AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği, kimliğinizi
belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda,
Veri Sorumlusu sıfatıyla İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI tarafından
işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade
etmektedir.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde
önem vererek, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön
planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.
Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel
hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:
Kurumumuzun bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında sizlere sunulacak
hizmetlerde kullanılmak, belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek, bu kapsamda her türlü
iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için, KVKK
kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız,
vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda
gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat
uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve
bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Kurumumuzca sunulan veya talep edilen başka
hizmetlerimizi sunabilmektir.
Ayrıca Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında, ilgili kişinin açık rızası
aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar şöyle sıralanmıştır;
1) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
2) 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.
3) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
4) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
5) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
6) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
7) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı
bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği
kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla, vatandaşlara sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi

amacıyla ilçe belediyelerle, bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya İzmir Büyükşehir
Meclisinden onay alınmak suretiyle üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarıyla
ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal
sınırlamalar çerçevesinde ve Gizlilik Sözleşmesi ile aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz Belediyenin bağlı olduğu kanunlar ve
diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik
işlemlerine ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay
ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz, yerel hizmet birimleri, Web
Sayfaları, Mobil Uygulamalar, Çağrı Merkezi, Kiosklar gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı
veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız: Kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel
verilerinizin;
İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini
isteme,
6) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
7) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
8) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini
talep etme hakkına sahipsiniz.
1)
2)
3)
4)
5)

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile
ilgili talebinizi, yazılı veya KEP üzerinden elektronik imzalı olarak Kurumumuza
iletebilirsiniz. Bu çerçevede Kurumumuza KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız
başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda
açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile
açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.izmir.bel.tr adresindeki formu doldurarak, formun
imzalı bir nüshasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Mimar
Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi 1 no’lu Hol Konak PK:35250
İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla
gönderebilir veya ilgili formu izmirbuyuksehirbelediye@hs01.kep.tr adresine güvenli
elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Onay veriyorum.
Velisinin
Adı Soyadı
İmzası

:………………………………..

….. /…../ 2022

Onay vermiyorum.

Ek:2

ONAYLAMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aşağıdaki metni okuyarak onaylayınız.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, kişisel verilerimin Kurumunuz
tarafından işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okuduğumu, incelediğimi,
değerlendirdiğimi ve metinde belirtilen tüm bilgilendirmeler çerçevesinde Kurumunuza
iletmiş olduğum veya Kurumunuzca edinilen her türlü kişisel verilerimin, KVKK’da
tanımlanan kapsamda haklarım saklı kalmak kaydıyla, belirtilen amaç ve nedenlerle
işlenmesine ve metinde belirtilen kişilere aktarılmasına muvafakat ettiğimi özgür iradem
ile kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Velisinin
Adı Soyadı
İmzası

:………………………………..

….. /…../ 2022

Ek:3
VELİ İZİN BELGESİ

Velisi bulunduğum, ………………………………………… okulunda öğrenim
gören, .............. sınıfı, .......... nolu, …………………………………isimli öğrencinin,
İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi
Başkanlığı’nın düzenlediği 4. Rüzgar ve Güneş, Temiz Enerjiyle Bütünleş konulu Milli
Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla düzenlenen Resim Yarışmasına katılmasında herhangi bir
sakınca görmediğimi bildiririm.
… / … / 2022

(İmza)
Veli
Adı Soyadı

Tel :
E-Posta:

EK:4

İzmir Büyükşehir Belediyesi
İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı
“4. Rüzgar ve Güneş, Temiz Enerjiyle Bütünleş” Resim Yarışması
Muvafakatname
İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi
Başkanlığı tarafından 22.04.2022 –20.05.2022 tarihlerinde düzenlenen “4. Rüzgar ve Güneş,
Temiz
Enerjiyle
Bütünleş”
Konulu
Resim
Yarışması
kapsamında
………………………………………………………………….. Okulunda öğrenim gören
kızım/oğlum ……………………………………………………….’ye ait eserin İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İklim
Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğe ait sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına,
matbu ya da sanal tanıtım-afiş-bilgilendirme-haber vb. platformlarda yer alabilmesine,
yarışmayla alakalı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ticari kazanç elde edilmemek
kaydıyla ,kitap-dergi-internet ortamı vb. şekillerde ileride çıkartılabilecek yayınlarda
basılmasına, paylaşılmasına ve sergilenmesine muvafakat ederim.
Muvafakat Veren Öğrencinin
Velisinin/Vasisinin Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:

