
Ek 1:  
VELİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI 
 

19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması katılım kapsamında İzmir Özel Ege Lisesi ile 

velisi olduğum ………………………………… ait ve şahsıma ait Kişisel Verileri paylaşmış 

bulunmaktayım. Kişisel Verilerimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde ve 19. 

Fen Araştırma Projeleri Yarışması’nın düzenlenmesi ve yönetilmesi için gerektiği ölçüde ve 

kanunlarda belirtilen suretlerle işlenmesine, aynı amaçla yurtiçinde ve/veya yurtdışında servis 

sağlayıcıları ve ilgili diğer üçüncü kişilere paylaşılmasına veya aktarılmasına, yasalar gereği 

azami süre aşılmamak üzere kaydedilip saklanmasına, kullanılmasına, güncellenmesine, 

sınıflandırmasına, velisi bulunduğum öğrencinin ve tarafımın düzenlenecek yarışma 

kapsamında yapılan etkinliklerde yer almasına, bu etkinliklerin, fotoğraf, resim, video vb. 

şekilde kayıt altına alınıp eğitim öğretime destek sağlamak koşuluyla gerekli görülen sosyal 

paylaşım ortamlarında yayınlanmasına, yukarıda belirtilen hususlar başta olmak üzere Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İzmir Özel Ege Lisesi tarafından gerek buradaki 

açıklamalar gerek “Yarışma Şartnamesi”, gerekse 19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması web 

sitesinde bulunan “Aydınlatma Metni” ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak açık rızam olduğunu 

kabul ve beyan ederim.  

Ayrıca 19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması ile paylaşmış olduğum Kişisel Verilerin 

doğru ve güncel olduğunu, bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri İzmir Özel Ege 

Lisesi’ne bildireceğimi kabul ve beyan ederim.  

☐ Kabul ediyorum. 

☐ Kabul etmiyorum. 

Veri Sahibi/Ergin olmayan kişilerde yasal temsilci/ebeveyn/veli  

Adı Soyadı : 

Tarih   : 

İmza   : 

 

 

 

 

 



Ek 2:  

Veli İzin/Onay Formu 

Öğrencinin 

Adı Soyadı  T.C. Kimlik No  

Doğum Yeri ve Tarihi  Baba Adı  

Telefon No  Anne Adı  

e-posta adresi  Okul Adı  

 

Veli (Vasi/Yasal Temsilci) 

Adı Soyadı  T.C. Kimlik No  

İrtibat Telefonu  Yakınlık Derecesi  

Velisi (Vasisi/Yasal Temsilcisi) olarak yukarıda açık kimliği yazılı öğrencinin: 

1. Velayetim altında bulunduğunu ve reşit olana kadar adına her türlü işlem yapma 

haklarının tarafıma ait olduğunu, 

2. 19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması’na katılmasına izin verdiğimi, 

3. Öğrencinin yapmış olduğu çalışmanın 19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması tarafından 

elektronik ortamda paylaşılmasına/web sitesinde yayınlanmasına ve kullanılmasına 

herhangi bir karşılık beklemeksizin izin verdiğimi, 

4. www.egelisesi.k12.tr web adresli yarışma sayfasında bulunan “19. Fen Araştırma 

Projeleri Yarışması Şartnamesini” okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt 

ederim. 

Velinin 

Adı Soyadı : 

Tarih   : 

İmza   : 

 

Açıklamalar: 

1. Bu izin belgesi, yukarıda belirtilen etkinliğe katılacak olan öğrencinin yasal 
temsilci/ebeveyni/velisi tarafından doldurulup imzalanacaktır ve yarışma başvurusunu 
yapacak öğretmene verilecektir. Öğretmen izin belgesizinin orijinalini muhafaza 
etmekle, talep edilmesi durumunda 19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması’na teslim 
etmekle yükümlüdür. 

2. İzin Belgesi olmayan veya usulüne uygun doldurulmayan öğrenci ilgili etkinliğe 
alınmayacaktır. 

3. Gerçek dışı beyan ve imzanın sorumluluğu, belgeyi dolduranlara, imzalayana aittir. 

http://www.egelisesi.k12.tr/

