
Bu belge güvenli
Adres : GÜvenevler mah.1.cad.118/a Yenişehir Mersin

elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys         

Bilgi için:  Özlem BAŞAK         
Telefon No : 0 (324) 325 43 25 Unvan :  Memur         

  E-Posta:  
  Kep Adresi  : meb@hs01.kep.tr

İnternet Adresi: www.yenisehir33.meb.gov.tr             Faks:3243254327         

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  94ed-61f4-3c1c-99b3-8bbc  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-61634659-821.01-23087550 26.03.2021
Konu : Yunus Emre Çocuk ve Gençlik 
              Hikaye Yarışması              

                                                          
DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi  :  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 25/03//2021 sayılı ve  23053065  sayılı  yazısı.
         

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazıları ile Anadolu Bilginlerini Araştırma Derneği (ABAD) 
tarafından resmi/özel ilkokul,ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik 
"Yunus Emre Çocuk ve Gençlik Hikaye Yarışması" düzenleneceği belirtilmektedir.

  Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk 
Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, 
yürürlükteki diğer tüm düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek 
şekilde, denetimlerinin ilgili okul, ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilerek derslerin 
aksatılmaması kaydıyla ve gönüllülük esasına göre, ücretsiz olarak yapılması  kaydıyla  "Yunus Emre 
Çocuk ve Gençlik Hikaye Yarışması" ile ilgili bilgi ve belgeler ekte gönderilmiş olup, gerekli 
duyurunun yapılması hususunda;
              Bilgilerinizi ve gereğini  rica ederim.

                                                                                                            Hatun CİHAN
                                                                                                                Müdür a.
                                                                                                            Şube Müdürü

Ek: Yazı ve ekleri     (15 sayfa)

Dağıtım:
Resmi /Özel Okul Müdürlüklerine



Bu belge güvenli
Adres : Dumlupınar  Mah.GMK Bulvarı

elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys         

Bilgi için:  ATİLA ŞİMŞEK ŞEF         
Telefon No : 0 (324) 329 14 81 Unvan :  Bilgisayar İşletmeni         

  E-Posta: kultur33@meb.gov.tr 
  Kep Adresi  : meb@hs01.kep.tr

İnternet Adresi:             Faks:3243273518         

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  3b14-9a85-3c9b-9925-5187  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-93525931-821.05-23053065 25.03.2021
Konu : Yunus Emre Çocuk ve Gençlik  
              Hikaye Yarışması       

............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi    : a) MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi
           b) Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 24.03.2021 tarihli ve 22990970 sayılı yazısı. 

Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ilgi yazıları ile Anadolu Bilginlerini Araştırma 
Derneği (ABAD) tarafından resmi/özel ilkokul,ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 
öğrencilere yönelik "Yunus Emre Çocuk ve Gençlik Hikaye Yarışması" düzenleneceği 
belirtilmektedir.

Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî 
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa,ilgi (a) 
Yönerge'nin 5 inci maddesinin on birinci fıkrası hükümlerine ve yürürlükteki diğer tüm düzenlemelerde 
belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimlerinin ilgili okul, ilçe millî 
eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilerek derslerin aksatılmaması kaydıyla ve gönüllülük esasına 
göre, ücretsiz olarak yapılması kaydıyla  "Yunus Emre Çocuk ve Gençlik Hikaye Yarışması" ile 
ilgili bilgi ve belgeler ekte gönderilmiş olup, ilçeniz  resmi/özel  ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurum   
müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

                                                                                                                                 Adem KOCA
                                                                                                                           Vali a.

                                                                                                                           İl Millî Eğitim Müdürü

Ek : İlgi Yazı ve ekleri ( 15 sayfa)                    

Dağıtım    :
-Tüm İlçe Kaymakamlıkları 
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine)



Bu belge güvenli
Adres : Atatürk Bulvarı 06648
Kızılay /ANKARA 

elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys         

Bilgi için:  Meltem ELMACI-Öğretmen         
Telefon No : 0 (312) 413 57 02 Unvan :  Öğretmen         

  E-Posta: ogm_sosyaletkinlik@meb.gov.tr 
  Kep Adresi  : meb@hs01.kep.tr

İnternet Adresi: ogm.meb.gov.tr            Faks:3124180739         

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  6d7b-d7ca-3c6c-b93a-c526  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-84037561-821.05-22990970 24.03.2021
Konu : Yunus Emre Çocuk ve Gençlik
             Hikaye Yarışması 
             

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      : a) MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi.
             b) Genel Müdürlüğümüz evrak sisteminde kayıtlı 22.02.2021 tarihli ve 21010888 sayılı yazı.

Anadolu Bilginlerini  Araştırma  Derneği  (ABAD ) tarafından, Türkiye geneli resmî/özel ilkokul, 
ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik "Yunus Emre Çocuk ve 
Gençlik  Hikaye  Yarışması "düzenleme talebi ilgi (b) yazı ile bildirilmiştir.

 Duyurusuna http://ogm.meb.gov.tr/www/yarisma/kategori/19 bağlantısından ulaşılabilecek olan 
ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî 
Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanununa, ilgi (a) Yönerge’nin 5 inci maddesinin on birinci fıkrası hükümlerine ve 
yürürlükteki diğer tüm düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek 
şekilde, denetimleri ilgili okul, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, 
gönüllülük esasına göre, ücretsiz olarak yapılması ve etkinlik raporunun da  etkinlik başvuru sahibi  
Anadolu Bilginlerini Araştırma  Derneği  (ABAD ) tarafından etkinlik bitimini  takip eden 30 gün 
içerisinde (14.12.2021 tarihine kadar) http://meb.ai/GbJM37 bağlantısında yer alan formata uygun 
olarak doldurulduktan sonra ogm.sosetk@meb.gov.tr adresine gönderilmesi hususunda;
           Bilgilerinizi ve gereğini  arz/rica  ederim.                                      

                                                                                                                  Cengiz METE
                                                                                                                      Bakan a.
                                                                                                                      Genel Müdür

Ek: İlgi (b) yazı ve ekleri
Faaliyet İrtibat No: 0 (552) 331 96 17

Dağıtım:                 Bilgi:
Gereği:                                                                              Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne
B Planı                                                                               Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne    
                                      Özel Eğitim ve Rehberlik Hzm. Gen. Müd.

                                   Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne
                Meslekî ve Teknik Eğitim Gen. Müd.
                Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne                     

                                                                                           Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Gen Müd.
                                                                                          Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Gen Müd.              
                                                                                          Anadolu Bilginlerini Araştırma Derneğine            
                                     





ANADOLU BİLGELERİNİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ (ABAD) 

YUNUS EMRE ÇOCUK VE GENÇLİK HİKAYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

1) Yanşnıanın Konusu:Yunus Eınre'nin çağlan aşan düşünceleri aracı lığıyla Anadolu irfanının, günümüz dünyasında 

çocuklar ve gençler tarafından daha çok anlaş ılmas ı, tanınmasını ve yaşatılmasıa ı sağlamak . 

2) Yarışmanın Amacı:Yunus Emre'nin irfani değerlerini n (alıliikı , varlığa olan sevgisi, Hak aşkı , şiirleri , vb.) özünde 

bulunan iyilik, yardım laşma ve sevgi kavramlarını vurgulayan, nitelikl i hikayelerin edebiyatımıza kazandırı l masıdır. Bu amaç la, çocuk 

ve genç yazarlann, iki ayrı kategoride değerlendirilmek üzere: 

l . Kategori: İlköğretim / Çocuk (6-14 Yaş) 

2. Kategori: Ortaöğrenim/ Genç (l 4- 18 Yaş) 

hikayelerini Yunus Emre Hikaye Yarışmasına göndermeleri öngörülmüştür. 

3) Yarışmanın Türü:Hikiiye yarışması 

Hikayelerin teması:İyilik, yardımlaşma ve sevgi. 

4) Yarışma Takvimi: 

Yazıların Son Gönderim Tarihi 

Sonuçların Açıklanması 

Hikayelerin l(jtap Olarak Raflarda Yer Alması ve Ödüllerin Dağı t ılmas ı 

1 Haziran 202 l Saat: 18 :00 

l Ekim 2021 

14 Kasım 202 l 

5) Yarışmaya, lıer ülkeden, Türk vatandaş ı ya da Türk uyruklu olan, 6 ita 18 yaş aras ı (6 ve 18 yaş dahil) herkes herhangi 

bir ücret, ödeme ya da bedel karşılığı olmaksızınkatılabilir. Ayrıca, yarışmaya katılacak olan engelli bireylerin ve hassas 

gruplar tanımı kapsamında yer alan çocukların, yarışmaya katılıııalarıııı kolaylaştırmak amacıyla gerekli tedbirler alınacak, 

ilgili kurumlarla yardım ve işbirliği halinde hareket edilebilecektir. 

Hikayelerin gönderimi ancak, veli izin formunun eksiksiz doldurulmas ı ile tamamlanabilecektir. Adayların, hikayelerini 

velilerinin onayları ile göndermiş olma ları esastır. 

6) Yarışmaya katılmak üzere gönderilen metin, hiki\ye Hirüne uygun olarak yazılmalıdır. Hikaye, Türkçe dilinde 

yazılma lıdu. Hikaye, "iyilik, yardımlaşma ve sevgi" tenıalıırında yazılmalıd ır. Yarışmacılar birden fazla hikôye ile yarışmaya 

katılabilir .Ancak, birden faz la kişi tarafından ortaklaşa yazılmış hikayeler yarışmaya kabul edilmez. 

7) Adaylar hikayelerini Word dosyas ı olarak abad.org.tr/yunus adresi üzerinden göndererek yarışmaya katılım 

sağlayacaktır. Hikaye metni, Word belgesi formatında, A4, Times New Roman 12 yaz ı karakteri ile yazılmış, her kenardan 2 cm kenar 

boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde ve Çocuk (6-14 yaş) kategorisinde en fazla 12 sayfa, Genç (14-18 yaş) kategorisinde ise en 

fazla 15 sayfa olmalıdır. 

8) Yarışmaya katılan hikayelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkas ı turafından 

yazılmamış olmas ı , kısmen yada amamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce her hangi bi 

ANADOLU 
Göztep 

K 



o 
A~f1.PI ----· olması gerekmektedir. Baş vuruda bulunan kişi, hikayenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka 

bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taabüt eder. 

9) Yarışmaya gönderi len hikayelerin özgün olmayan metin, içerik, tasarım, görüntü vb. içermesinden veya başka yerlerden 

kopyalanması (özgün eser olmaması), alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sonımluluklar yarışmacıya aittir. 

Bu sebeplerle Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği 'nin (ABAD) herhangi bir zarara uğraması durumunda, ilgi li yarışmacı Anadolu 

Bilgelerini Araştırma Derneği'nin (ABAD) tüm zararını karşılayacaktır. 

10) Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği (ABAD), ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan hikayeleri afiş, katalog, 

broşür, kitapçtk vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır. 

il) Yarışmaya gönderilen hikayelerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamındaki telif haklarının 

süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen ABAD'a geçmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen lıer yarışmacı kabul 

etmiş sayılır. Dolayısıyla ABAD, yarışmaya katılan hikayeler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan 

hikayelerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak ABAD'a ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir. 

12) Yarışma sonuçlar açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde itiraz edildiği takdir de seçici kurul tarafından tekrar gözden 

geçirilecektir. 

13) Bu yarışmamızın giderleri 10.500.-TL kadar'dır. Derneğimizin öz kaynakları tarafından karşılanacaktır. 

14) Derneğimiz, yarışmaya katılan her bir çocuğumuz ve gencimiz için fidan dikecektir. 

15) Yarışmaya son başvuru tarihi 1 Haziran 2021, saat: 18 .00'dır. Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul 

edilmeyecektir. 

16) Ödüle aday hikayelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, Türkçenin 

doğru kullanımı , yazınsal duyarlık ve edebi değer aranacaktır. 

17) Seçici ktınıl tarafından her bir kategori için seçilecek olan I O adet hikayeye ödül verilecek, her katılımcı Katılım Belgesi 

alacak ve seçilen hikayeler kitap haline getirilerek derneğimizin bir yayını olarak basılacaktır. Değerlendirme sonucunda yarışmada 

dereceye giren hikayeler bir araya getirilip ABAD tarafından kitap olarak yayımlanacaktır. Yarışmacılar bu hususu da yarışmaya 

katılmakla peşinen ve gayr-i kabil-i rücu kabul etmiş sayılacaktır. 

18) Yarışmaya göndermiş olduğum 'eserin' bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece. ödül vb. 

kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimin Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneğine (ABAD) 

her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanabileceğini, eserimden doğan telif haklarını sınırsız 

ve süresiz olarak ABAD'a geçtiğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğime dair muvafakat vermiş 

olduğumu peşinen taahhüt ederim. 

19) Seçilen hikaye yazarlarından, (her kategoride 10 adet hikaye yazarına) basılacak olan kitaptan 2 adet hediye edilecektir. 

20) Ödül olarak; 

İlköğretim / Çocuk (6-14 Yaş) Kategorisinde seçilen hikaye yazarlarından, 

Birinciye: Tablet+ Hediye Paketi("Her Genç Bir Yunus" kitabı, Mustafa Tatçı ; Ternıos Sevelim Sevilelim, 

TükenmezKalem ve Kurşun Kalem Seti) 

İkinciye : Tablet 

Üçüncüye: 1000 TL 

'·NADOLU BILG MA DERNEĞİ 
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Ortaöğretim / Genç (14-18 Yaş) Kategorisinde seçilen hikaye yazarlarından, 

Birinciye: Laptop 

İkinciye: Tablet 

Üçüncüye: 1000 TL verilecektir. 

21) Seçici Kurul: 

Leyla İPEKÇİ- Jüri Başkanı 

1. Tuba DERE- Yazar 

2. Çiğdem ORUÇ - Psikolog 

3. HarunSarıgül- Yazar 

4. ErginAydın - TürkDiliveEdebiyatıÖğretmeni 

5. Sevda URFA - Yazar 

6. Dr. Firdevs KAPUSIZOĞLU- Yazar 

21) 22) Yarışmaya başvuran yarışmacılar, yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri derneğimizin İnternet sayfasından ve sosyal 
medya hesaplarından takip edebilir; Proje Koordinatörü ve yarışma sonunda basılacak kitabın editörlüğünü yapacak olan Zuhal Öztürk 
ile zuhall014@gmail.com adresi üzerinden iletişime geçebilirler. 

Web sitesi/www.abad.org.tr/yunus 

İnstagram/anadolubilgeleri 

Facebook/ AnadoluB ilgelerin iAraştırmaDerneği 

23)Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarınıkabuletmişsayılırlar. 

24)Bu şartname 24 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır. 
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Yunus Emre Hikaye Yarışması Başvuru Formu 

Adınız, Soyadınız: 

Doğum yılınız: 

Cinsiyetiniz: 

Velinizin adı, soyadı 
(açık nzası olmak kaydıyla) : 
Velinizin telefon numarası 
(açık nzası olmak kaydıvla) : 
Velinizin e-posta adresi 
(açık nzası olmak kaydıyla) : 

Lütfen bu formdaki tüm bilgileri doldurduğunuzdan emin olun. 

Formda yer alan kişisel bilgilerin tarafımızca kullanılabilmesi için ekteki 
"Katılımcı Aydınlatmave Rıza Metni"nin altında yer alan ONAYLIYORUM kutusunun işaretlenmesi ve gerekli 
bölümlerin doldurulup imzalanması gerekmektedir. Yarışmaya katılım için herhangi bir ücret, ödeme ya da bedel 
istenmemektedir. 

Başvuru formu ile birlikte gönderilmesi gereken diğer belgeler: 
1. Hikaye 
2. Katılan öğrencinin velisi tarafından imzalanmış Veli İzin Yazısı 
3. KatılanöğrencininvelisitarafındanirnzalanmışKatılımcıAydınlatmaveRızaMetni 

ANlDOWBILG 
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VELİ İZİN FORMU 

Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği'ne, 

Velisi olduğum . .. .. .... .. . .. . .. .............. ... ... . .... . ........ ' ınhikaye gönderim tarihi 1 Haziran 2021 olan ve 14 Kasım 
2021 tarihinde sonlanacak olan2021 Yunus Emre Hikaye Yarışması ' na, kendisi t arafından kaleme alınmış olan bir 
hikaye ile katılmasına izin veriyorum. 

Yunus Emre Hikaye Yarı şmas ı ' nın yalnızca tanıtımı amacıy la çocuğum . ........... .. . .... ... . ....... ' ın fotoğraf, video vb. 
görsel-il etişim ürününün a l ınmasına, kayded ilmesine, saklanmas ına ve bunların her türlü bas ılı ve/veya dij ital ta nıtım 
malzemesinde kull anılmasına, yap ılacak paylaşımlarda göıiintü sü nün ve isminin yer a lmasına,onay verd iğimi kabul ve 
beyan ederim. 

Veli adı ve soyadı 

Tarih: 

İmza: 

ANlDOW al A OERN[r: 
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TAAHÜTNAME 

Yarışmaya göndermiş olduğum 'eserin'bana ait olduğunu , daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. 

kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini , eserimin Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneğine 

(ABAD) her türlü yayın organmda süresiz yaymlanabileceğini, yapacağı çalışma larda kullanabileceğini, eserimden doğa n 

telif haklarını sınırsız ve süresiz olarak ABAD 'a geçtiğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul 

ettiğimi peşinen taahhüt ederim. 

Öğrencinin Adı - Soyadı: 

OKULUN; 

Adı 

Adresi 

İli/İlçesi 

Telefonu 

Öğrenci Velisininİletişim Bilgileri; 

Velisinin (KİŞİSİNİN AÇIK RIZASI İLE) 

Adı-Soyadı 

Gsm Telefonu 

Adres 

E-posta 

. .... ../. ... ./2021 

Ad - Soyadı - İmza 
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AYDINLATMA METNİ 

Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği - ABAD tarafından, 

katılımcılar tarafından, velilerinin onayı ve/veya öğretmenlerinin 
bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan kişisel verileri, Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, "veri sorumlusu" sıfatıyla 
işleyebilecek olup, yasal zorunluluklar ( örneğin bir mahkeme kararı 
ile talep edilmesi hali) dışında açıklamayacaktır. 

Yurt içinde ve yurt dışında hizmet aldığı 3 . kişilere hukuki 
düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, bu verileri 
satmayacak, kiralamayacak ve/veya hiçbir şekilde 
kullandırmayacaktır. ABAD (Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği) 
bu verileri, yarışma sonuçlan hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri 
teslim etmek, yarışma kapsamındaki iletişimi sağlamak, basılı 
yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri 
veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da 
etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek 
amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, 
cinsiyet, vb.) edinmek ve genel olarak katılımcı profilini belirlemek 
gibi amaçlarla, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde 
kullanacaktır. Katılımcılar ve velileri, kişisel veri sahibi olarak, 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinin yürürlük 
tarihi itibariyle, kişisel verilerinin 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 dışında kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış 
işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesiniisteme, kişisel verilerin 
işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun 
hükümleri kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme, düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel 
Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması 
halinde zararın giderilmesini talep etme hakkında sahiptir. 

Be 
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