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4. ERASLAN VAKFI 

TÜRKİYE LİSELER ARASI MÜNAZARA TURNUVASI 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

 

Eraslan Vakfı, 2021-2022 öğretim yılında lise ve dengi okulları kapsayan “Eraslan Vakfı Türkiye 

Liseler Arası Münazara Turnuvası’’nın dördüncüsünü çevrim içi düzenleyecektir. 

 

AMAÇ: Lise öğrencilerinin araştırma ve sorgulama yetisini geliştirmek; bilgi birikimi ve iletişim 

becerisi yüksek, toplumun her kesimine empati ile bakabilen, sağduyulu ve çözüm odaklı genç 

liderler yetiştirmek hedefine yönelik çalışmaların en etkili örneklerinden biri münazaradır. Bu 

doğrultuda Türkiye genelinde düzenlenecek bir münazara turnuvası ile öğrencilerin liderlik 

kabiliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 

 

KATILIMCILAR:  

Türkiye genelindeki lise ve dengi okullar yarışmaya katılabilir. 

Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına dayalıdır.  

 

Turnuva Tarihi : 8-9-10-11 Ekim 2021 

Ödül Töreni Tarihi    : 11 Ekim 2021 

Kayıt Başlangıcı : 6 Eylül 2021 

Kayıt Kapanış : 13 Eylül 2021 

 

 

TAKIMLARIN OLUŞUMU 

 

1) Takımlar 2 öğrenciden oluşmaktadır. Her öğrenci yarışma öncesinde okul müdürlüğü 

tarafından imzalanmış resimli öğrenci belgesini taratıp turnuvanın iletişim e-posta adresine 

gönderir.   

2) Takımların yanında 1 takımın okul temsilcisi/yöneticisi/sorumlu öğretmeni çevrim içi 

uygulama üzerinden turnuvaya katılabilir.  (İki takımla katılım söz konusu ise takımların 

birlikte kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıtlar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacağından 

kayıt formları bu tarihten itibaren gönderilmelidir. 13 Eylül 2021 saat 17.00 turnuvaya son 

katılım tarihidir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) 
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JÜRİLERİN OLUŞUMU VE TURNUVA JÜRİ KOMİTESİ 

 

1) Turnuva Jüri Komitesi, Yüksek Öğretim Kurumunca listelenen, Türkiye’nin ilk 10 araştırma 

üniversitesinin birinden lisans derecesine sahip, ilgili sosyal ve beşerî bilimler alanında 

lisansüstü derece sahibi veya lisansüstü eğitimine devam eden, liseler arası münazara jüri 

görevinde bulunma yetkinliğine sahip kişilerden oluşur. Jüriler arasından en az 3, en fazla 

5 kişi profesyonel jüri danışma kurulu tarafından turnuvanın jüri paneli olarak atanır. Jüri 

atamaları ve konuların belirlenmesi bu panel tarafından gerçekleştirilir.  

2) Turnuva maçlarında yarışmacı takımlara verilecek konular teknik bilgi, alan uzmanlığı ya 

da kapsamlı ön çalışma gerektiremez. 

3) Yarışmacı takımlara münazara konuları maç başlamadan 15 dakika önce bildirilir.  

4) Şikâyet, itiraz ve öneriler yalnızca “Turnuva Jüri Komitesi”ne yapılabilir. Şikâyeti, itirazı 

veya öneriyi değerlendirme, haklı bulma veya geçersiz sayma kararları yalnızca Turnuva 

Jüri Komitesi tarafından verilebilir.  

5) Takımlar maçlarına girmesini istemedikleri jüri üyeleri için “Turnuva Jüri Komitesi”ne 

başvurarak jüri hakkındaki itirazlarını gerekçeleri ile bildirmelidirler. Turnuva Jüri Komitesi, 

bu şikâyet ve itiraz çerçevesinde jüri üyeleriyle ilgili şikâyeti inceleyerek söz konusu jüri 

üyesine gerektiği takdirde uyarı, kınama ve o takımın maçına girmeme ve/veya turnuvadan 

menetme cezalarından birini verebilir. Turnuva Jüri üyelerini duygusal veya psikolojik 

olarak etkileyebilecek ve baskı altına alabilecek, turnuva işleyişini engelleyebilecek haksız 

itiraz durumunda itirazı yapan takım üyelerine, takım koçuna veya okul temsilcisine 

gerektiği takdirde uyarı, kınama, puan silme ve/veya turnuvadan menetme cezalarından 

birini verebilir. Ceza verme takdiri ve cezanın mahiyeti yalnızca Turnuva Jüri Komitesi 

tarafından verilebilir. 

 

MÜNAZARANIN İŞLEYİŞİ 

 

1) Jüri üyeleri takımlarla beraber konulara hazırlanamazlar, turnuvanın hiçbir noktasında 

takımların çalışmasına yardımcı olamazlar. Bu durumlar tespit edildiği takdirde Turnuva 

Jüri Komitesi, bunu şikâyet ve itiraz çerçevesinde değerlendirecek ve gerektiği takdirde 

takıma ve/veya jüri üyesine uyarı, kınama ve o takımın maçına girmeme, puan silme 

ve/veya turnuvadan menetme cezalarından birini verebilir. 

2) Her bir münazara karşılaşması bir maç olarak adlandırılır. Aynı konu üzerine yapılan 

maçların tamamı aynı anda başlar. Takımların tamamına tüm konular aynı anda açıklanır.  

3) Bir maçta her takımdan 2 öğrenci olmak üzere 8 münazır karşılıklı yarışır.  
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4) Maçtaki kanatlar, konuyu destekleyen ‘'tez'’ ve konuya karşı çıkan '’antitez'’ olmak üzere 

temelde ikiye ayrılır. İki kanatta da ikişer takım yarışır, bir kanattaki bu iki takım Açılış ve 

Kapanış takımları olarak adlandırılır. Bir müsabakada Tez Açılış, Antitez Açılış, Tez Kapanış 

ve Antitez Kapanış olmak üzere toplamda 4 takım yarışır. Takımların isimlerinin, 

konumlarının veya savundukları konuların gerçek dünyadaki benzerleri, kaybetmeleri veya 

kazanmaları ile hiçbir ilişkisi yoktur.  

5) Tez Kapanış ve Antitez Kapanış takımlarının ikinci konuşmacıları o takımların '’özet 

konuşmacıları'’ olarak adlandırılır.  

6) Konuşmacı sıralamaları şu şekildedir: Tez Açılış 1, Antitez Açılış 1, Tez Açılış 2, Antitez 

Açılış 2, Tez Kapanış 1, Antitez Kapanış 1, Tez Özeti ve Antitez Özeti.  

7) Konuşmacılar maça girdikleri anda jüri başkanının formunda hangi sırada konuşacaklarını 

belirtirler, maç başladıktan sonra konuşmacı sırası değiştirilemez.  

8) Maç başladıktan sonra takımın dışarısı ile iletişim kurması yasaktır. Münazırlar kamera açık 

bir biçimde yarışırlar.  

9) Takımların özet konuşmalarında kendi konumları lehine yeni hiçbir konu getirilemez, fakat 

çürütme yapılabilir. Özet konuşmaları tamamen maçın içinde geçen konulardan oluşur.  

10) Tüm konuşmalar 7 dakika sürer.  

11) Tüm konuşmalarda 1 ve 6. dakika arasında konuşma yapan münazır, rakip takımın 

konuşmacısına soru sorabilir. Soruların 15 saniye içinde sorulması gerekmektedir. Ancak 

ilk ve son 1 dakika, konuşmaların korunan bölümleri olduğundan bu zaman dilimlerinde 

soru sorulamaz. Aynı kanadın takımları birbirlerine soru soramazlar. Süreye uyulması için 

moderatör gerekli işaretleri iletişim uygulaması üzerinden taraflara iletir.  

12) Geç kalan takımlar 20 dakikadan fazla beklenmez. Gelmeyen takımların yerine o tur için 

gölge takım sokulur. Geç gelen takım bir sonraki tur için '’gölge takım'’ olarak devam etme 

hakkına sahip olacak ancak yeteri kadar puan toplasa dahi final etabına kalamayacaktır.  

13) Söz hakkını elinde bulunduran konuşmacı bir başkasına söz hakkı tanıyabilir veya bir 

başkasının söz hakkı kullanma talebini reddedebilir.  

14) Söz hakkı istenirken konuşmacı rahatsız edilemez. Uygulama üzerinden herkesin 

görebileceği şekilde söz hakkı talep edilebilir. Konuşmacıya özelden bir mesaj yazmak 

konuşmacıyı rahatsız etmek anlamını taşır.  

15) Valilik tarafından veya ilgili mercilerce alınan kararlar nedeniyle turnuvanın yapılamaması 

veya önceden bilinmeyen mücbir sebep veya resmî tatil uygulamasının turnuvamızı da 

kapsaması hâlinde turnuvamız bir sonraki belirlenecek tarihe Millî Eğitim Bakanlığının 

onayı ve izni ile ertelenir. Ertelemenin son dakika gerçekleşmesinden ötürü turnuva 

düzenleyicilerinin herhangi bir maddi yükümlülüğü bulunmaz.  
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MÜNAZARANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

1) Bütün tur maçları bütün takımlar için aynı sayıda jüri üyesi (en az 2 üye) tarafından 

değerlendirilir. 

2) Jürilerin maçı değerlendirme ölçütleri aşağıda ayrıca belirtilecektir.  

3) Jüriler her bir maçı değerlendirirken öncelikle takımlar arasındaki sıralamayı belirler, her 

bir jüri belirlediği sıralamaya oy vermiş olur. 

4) Jüriler hiçbir şekilde çekimser oy kullanamazlar (beraberlik ilân edemezler). 

5) Her bir jüri sıralamayı belirledikten sonra aşağıda ayrıca belirtilen ölçütlere göre takımlara 

konuşmacı puanlarını verir.  

6) Takımların her bir maçta sıralamaları doğrultusunda aldıkları puanlar şu şekildedir: Birinci 

olan takım 3 puan, ikinci olan takım 2 puan, üçüncü olan takım 1 puan ve dördüncü olan 

takım 0 puan alır.  

7) Takımlar, sıralamaları doğrultusunda aynı zamanda bireysel konuşmacı puanı alırlar. 

Bireysel konuşmacı puanları 60 ile 80 arasındadır.  

8) Bu iki puanın da aynı olması durumunda öncelikle takımların ikili averajına bakılır. Bunun 

olmaması veya eşitliği durumunda ise bu takımların sıralaması kura ile belirlenir. 

9) Bir takımın bir maçtaki konuşma puanı toplam 160 üzerinden verilir. 

10) Konuşmacı puanları küsuratlı olarak verilemez.  

11) Turnuva Jüri Komitesi her bir turnuvaya özel olarak kullanılacak asgari ve azami puan 

sınırlarını belirleme hakkına sahiptir. 

12) Konuşmacıların konuşma puanları verilirken %50 içerik ve argümantasyon, %40 strateji- 

zamanlama ve %10 üslup olarak değerlendirilir. Yarışmacılardan beklenen, turnuva 

süresince saygı kuralları çerçevesinde davranmalarıdır. Münazırların insicamını bozmaya 

yönelik kasten saygısız tavır ve davranışlar sergileyen konuşmacıyı jüri uyarır. Bu tavır ve 

davranışların devamı durumunda konuşmacının mikrofonu kapatılır. Bu tavır ve 

davranışlara yeltenen takımın puanları jürinin takdiri doğrultusunda düşürülür.  

13) Turnuvaya katılan yarışmacılar ve jüriler tüm maçlarda yarışmanın ciddiyetine uygun bir 

vaziyette kamera karşısına geçmelidirler.  

14) Jürinin yarışma değerlendirmesinde verdiği karar kesindir. Yarışma koşullarına uymadığı 

saptanan okul ve öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlarda son kararı verme 

yetkisi jüriye ait olup alınacak kararlara itiraz yolu kapalıdır. 
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JÜRİNİN MAÇI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

İÇERİK ve ARGÜMANTASYON (%50): Savunulan tezi açık ve anlaşılır ifade etme, 

hayırseverlik ve sadakat ilkelerini gözetme, tezi yorumlama, tezi çürütme, düşünce ve akıl 

yürütme hatalarını açığa çıkarma, bilişsel yanlılıkları açığa çıkarma, bilimsel yöntemi yetkin bir 

şekilde kullanma, dili doğru kullanma.  

STRATEJİ ve ZAMANLAMA (%40): Tezi savunmada ve çürütmede ekonomik hareket 

edebilme, karşı örneklere başvurabilme, düşünce deneylerine başvurabilme, olgu ile 

değerlendirmeyi ayırt edebilme, karşı tarafın hatalarını açıkça ifade edebilme, ispat yükünden 

kurtulabilme, karşı tarafı ispata zorlama, karşı tarafı ifadelerini düzeltmeye/açıklamaya 

itebilme, karşı tarafın zamanını tüketecek iddiaları öne sürme, çürütme stratejilerini ortaya 

koyma, argümanlarını belirlenen süre içerisinde açık ve seçik bir biçimde ifade edebilme.  

 

ÜSLUP (%10): Herhangi bir zorbalığa başvurmama, argümanı salt duygusal düzlemde ifade 

etmeme, ses tonu, Türkçenin doğru kullanımı, hitabet, zamanlama.  

 

ÖRNEK KONULAR  

Tez ve antitez kanatlarının gerçek hayattaki kurum ve kuruluşlarla ilgisi yoktur. Turnuvada 

tartışılacak örnek konular aşağıda belirtilen listedeki gibidir: 

 

Tezler: 

Savaşta bilgi kılıçtan üstündür.  

Çocuğun eğitimi aileye mi bırakılmalı, okullara mı? 

Yapay zekâ insanlığın geleceği ve gelişimi için yararlıdır. 

Şirketler işe alımlarda, bulundukları ülkenin vatandaşlarına öncelik tanımalıdır. 

Hayvanlar hiçbir şekilde eğlence amaçlı kullanılmamalıdır. 

Olimpiyat haberlerinde kadın ve erkeklere eşit derecede yer verilmelidir. 

Hükümetler uzay araştırmalarına daha çok para harcamalıdır / yeryüzündeki temel ihtiyaçlara 

daha çok para harcamalıdır. 

Üniversite öğrencileri yurt dışında çalışmadan önce kendi ülkelerine hizmet vermelidir. 

Ekonomik kalkınma köyden başlamalıdır / kentten başlamalıdır. 

Toplumların ilerlemesinde bilim önemlidir / sanat önemlidir. 
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DİĞER KOŞULLAR 

 

1) 4. Eraslan Vakfı Türkiye Liseler Arası Münazara Turnuvası’nı düzenleyen Eraslan Vakfı, 

çevrim içi düzenlenecek yarışma ortamında, engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik 

edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirleri 

sağlamakla sorumludur. Eraslan Vakfı, turnuvaya katılmak isteyen engelli öğrencilerimize 

onların ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak, katılım esaslarını görüşmek ve yarışma 

süresince iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına bir rehber öğretmen atamakla 

yükümlüdür.  

2) 4. Eraslan Vakfı Türkiye Liseler Arası Münazara Turnuvası’nın ödül töreni çevrim içi 

yapılacak ve dereceye giren öğrenciler 11 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek çevrim içi 

törende açıklanacaktır.  

3) Birinci olan takıma 2000 TL, en iyi konuşmacı kategorisinde ödül alan bir öğrenciye 1000 

TL, finale kalan dört takımın tüm öğrencilerine taşınabilir bellek verilecektir.  

4) Turnuvanın tüm giderleri ve dereceye girecek öğrencilerin ödülleri Eraslan Vakfı tarafından 

karşılanacaktır.  

5) Kişisel veri sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan ifadeler doğrultusunda 

tüm hakları korunacaktır. Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı 

alınmadan kişisel verileri istenmez. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında 

belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmaz, üçüncü kişilere verilemez ve 

sosyal etkinliğin sona ermesinin ardından resmen silinir. Turnuvaya katılan öğrencilerin ve 

velilerinin, ekte bulunan “Katılım Formu, Veli İzin/Onay Formu” ve “Açık Rıza Beyanı” nı 

doldurup ıslak imzalı dokümanı https://forms.gle/xKf4j8rwJ9EzCLD36  linkine girerek ilgili 

kısma yüklemeleri gerekmektedir. 

6) Yürütme Kurulunun kararı gereği Özel Ege Lisesi öğrencileri, Jürinin ve Yürütme Kurulunun 

birinci derece akrabaları yarışmaya katılmayacaktır. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ 

 
6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak başvurular en geç 1 Ekim 2021 günü akşam saat 17.00’ye 
kadar https://forms.gle/xKf4j8rwJ9EzCLD36 linkinden yapılmalıdır.  
 

 

YARIŞMA İLETİŞİM ADRESİ:  

 

Özel Ege Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  

Başvuru linki:  https://forms.gle/xKf4j8rwJ9EzCLD36  
E posta:  eraslanmunazara@egelisesi.k12.tr 

0232 375 28 28 (Dâhili 160) 

https://forms.gle/xKf4j8rwJ9EzCLD36
https://forms.gle/xKf4j8rwJ9EzCLD36
https://forms.gle/xKf4j8rwJ9EzCLD36
mailto:eraslanmunazara@egelisesi.k12.tr
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TURNUVA ÖDÜLLERİ 

 

Birinci olan takıma 2000 TL 

En iyi konuşmacı kategorisinde ödül alan bir öğrenciye 1000 TL 

Dört takımın tüm öğrencilerine başarı belgesi ve taşınabilir bellek verilecektir. 

Katılımcı öğrencilere ve danışman öğretmenlerine teşekkür belgesi verilecektir. 

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

 

Eleme Maçları : 8-9 Ekim 2021 

Final Maçı  : 10 Ekim 2021 

Ödül Töreni               : 11 Ekim 2021 

 

 

JÜRİ: (Soyadlarına göre alfabetik sırayla) 

 

 Oğuz Akçelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi 

 Şebnem Ertan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi 

 Ali Berk İdil, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi 

 Zeynep Kabadere, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe 

Mezunu 

 Özgün Emre Koç, İstanbul Üniversitesi Akademisyen 

 Rojda Özcan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi 

 Cenk Özdağ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi 

 Özgür Yayla, Hacettepe Üniversitesi Akademisyen 

 

 

YÜRÜTME KURULU: (Özel Ege Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)  

 

Başkan : Narin Mutlu 

Üyeler  : Hatice Büyükiba, Demet Evin Uluğ, Ahmet Cem Denizli, Narin    

                         Hocaoğlu, Ayşegül Denizci, Fadime Yalmaç Erdoğan     
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EK-1: 

4. ERASLAN VAKFI 

TÜRKİYE LİSELER ARASI MÜNAZARA TURNUVASI 

8-9-10-11 Ekim 2021 KATILIM FORMU 

 

Okul Adı   

Okul  

İletişim Bilgileri   

Yarışmacı Öğrenciler   

1.Takım:   

Adı/Soyadı  

Adı/Soyadı   

2.Takım:  

Adı/Soyadı  

Adı/Soyadı  

Öğretmen   

Adı/Soyadı   

İletişim  

(Telefon numarası)   

E-posta Adresi   

 

 

AÇIKLAMALAR 

 

1. Bu katılım formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. İletişim bilgileri kısmı kişinin/kurumun 

izni ve rızası doğrultusunda yazılmalıdır. 

2. Bilgi ve iletişim için Narin Mutlu 0(232) 375 28 28 (Dâhili 160) arayabilirsiniz. 

3. Bu form doldurularak https://forms.gle/xKf4j8rwJ9EzCLD36 linkinden ilgili kısma 

yüklenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/xKf4j8rwJ9EzCLD36
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EK-2: 

 
VELİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI 
 
4. Eraslan Vakfı Türkiye Liseler Arası Münazara Turnuvası’na katılım kapsamında velisi 

olduğum ………………………………… ait ve şahsıma ait Kişisel Verileri Eraslan Vakfı ile 

paylaşmış bulunmaktayım. Kişisel verilerimizin, Kişisel verilerin Korunması Kanunu 

çerçevesinde ve 4. Eraslan Vakfı Türkiye Liseler Arası Münazara Turnuvası’nın düzenlenmesi 

ve yönetilmesi için gerektiği ölçüde ve kanunlarda belirtilen suretlerle işlenmesine, yasalar 

gereği azami süre aşılmamak üzere turnuva süresince 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 yayımlanmasına, yukarıda belirtilen hususlar 

başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Eraslan Vakfı tarafından 

gerek buradaki açıklamalar gerek “Yarışma Şartnamesi”, gerekse 4. Eraslan Vakfı Türkiye 

Liseler Arası Münazara Turnuvası https://forms.gle/xKf4j8rwJ9EzCLD36 linkinde bulunan 

“Aydınlatma Metni” ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak açık rızam olduğunu kabul ve beyan 

ederim.  

 

Ayrıca 4. Eraslan Vakfı Türkiye Liseler Arası Münazara Turnuvası ile paylaşmış olduğum 

Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğunu, bilgilerde değişiklik olması hâlinde değişiklikleri 

Eraslan Vakfına bildireceğimi kabul ve beyan ederim.  

☐ Kabul ediyorum. 

☐ Kabul etmiyorum. 

  

Veri Sahibi / Ergin Olmayan Kişilerde Yasal Temsilci / Ebeveyn / Veli  

Adı Soyadı : 

Tarih   : 

İmza   : 

 

 

https://forms.gle/xKf4j8rwJ9EzCLD36
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EK-3:  

Veli İzin/Onay Formu 

Öğrencinin 

Adı Soyadı  

Doğum Yeri ve Tarihi  Baba Adı  

Telefon No  Anne Adı  

E-Posta Adresi  Okul Adı  

Veli (Vasi/Yasal Temsilci) 

Adı Soyadı  

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) 4. Eraslan Vakfı Türkiye Liseler Arası Münazara Turnuvası’na katılmasına izin verdiğimi, 

3) Öğrencinin yapmış olduğu çalışmanın 4. Eraslan Vakfı Türkiye Liseler Arası Münazara 

Turnuvası tarafından elektronik ortamda paylaşılmasına/web sitesinde yayımlanmasına ve 

kullanılmasına herhangi bir karşılık beklemeksizin izin verdiğimi, “4. Eraslan Vakfı Türkiye 

Liseler Arası Münazara Turnuvası Şartnamesini” https://egelisesi.k12.tr/eraslan-vakfi-

turkiye-liseler-arasi-munazara-turnuvasi sayfasından okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ve 

taahhüt ederim. 

 
Velinin; 

Adı Soyadı : 

Tarih   : 

İmza   : 

 

  Açıklamalar: 

1) Bu izin belgesi, yukarıda belirtilen etkinliğe katılacak öğrencinin yasal 

temsilcisi/ebeveyni/velisi tarafından doldurulup imzalanacaktır ve yarışma başvurusunu 

yapacak öğretmene verilecektir. Öğretmen izin belgesinin orijinalini muhafaza etmekle, talep 

edilmesi durumunda 4. Eraslan Vakfı Türkiye Liseler Arası Münazara Turnuvası’na teslim 

etmekle yükümlüdür. 

2) İzin belgesi olmayan veya belgeyi usulüne uygun doldurmayan öğrenci, ilgili etkinliğe 

alınmayacaktır. 

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

 

https://egelisesi.k12.tr/eraslan-vakfi-turkiye-liseler-arasi-munazara-turnuvasi
https://egelisesi.k12.tr/eraslan-vakfi-turkiye-liseler-arasi-munazara-turnuvasi










































YARIŞMA AYDINLATMA METNİ 
 
 

1- Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca sizin ve/veya 
velisi-vasisi bulunduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri; veri sorumlusu olarak Eraslan Vakfı 
tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  
 
İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin 
hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel 
verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi 
verilmektedir. 
 
2- İşlenen Kişisel Veriler 
 
Kimlik: Ad, Soyad 
İletişim: Telefon, e-posta adresi 
Eğitim Bilgileri: Kayıtlı olduğu okul bilgisi, sınıf bilgisi 
 
3- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
 
Toplanan kişisel verileriniz, Eraslan Vakfı tarafından yapılacak olan yarışmaya katılabilmeniz 
ve yarışmada elde edebileceğiniz başarılarınızın ödüllendirilebilmesi, hizmet ve 
faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlayabilme, yasal 
düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme, düzenleyici 
ve denetleyici kurumlarla, resmî mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri 
temin etme, sizlere sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlarıyla; 6698 sayılı Kanun’un 
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.   
 
4- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 
Kişisel verileriniz,4. Eraslan Vakfı Türkiye Liseler Arası Münazara Turnuvası katılım formunu 
doldurmanız hâlinde ve bu vasıtayla otomatik veya otomatik olmayan yollarla hukuka uygun 
şekilde toplanmaktadır. Bu yollar ile toplanan kişisel verileriniz, 
 

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak 
işlenmektedir. 

 
 
  



5- Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 
 
Kişisel veri sahipleri olarak; 
 

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

- 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin 
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

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

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 
zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.  

 
 
Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep 
olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz 
hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; hazırlamış olduğunuz bir dilekçeniz ile 
Eraslan Vakfı, 119/1. Sok. No: 3, 35050, Bornova/İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler 
ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’de 
belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede 
ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti 
gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
 
 
 


