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EK-1 
ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI 

“100. YILINDA CUMHURİYETİMİZ” 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 

YARIŞMA KATILIM FORMU 

“100. Yılında Cumhuriyetimiz Resim Yarışması - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” için yaptığım 

eser, özgün ve tümüyle bana ait olup, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı 

kullanılmamış hiçbir yarışmaya gönderilmemiştir. 

Bu eseri daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi bu hususun tespiti halinde 

yarışma dışı kalmış sayılacağımı kabul ettiğimi ve ödülü almış olmam halinde dahi aldığım ödülü geri 

vereceğimi, bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, bu eserin aslı ve 

işlenmeleri üzerinde; çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere yayın araçlarıyla 

umuma iletim hakları ve komşu hakları dahil olmak üzere tüm fikri mali mülkiyet haklarını, ISKAV – 

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfına sınırsız ve süresiz olarak tam ve alt ruhsatla 

devrettiğimi kabul ve taahhüt ederim. 

        …../….../…. 

                KATILIMCI ADINA 

  VELİLERİN ADI SOYADI İMZASI 

          Anne-Baba 

KATILIMCININ 

ADI SOYADI   :       

T.C. KİMLİK NUMARASI  : 

ADRESİ    : 

OKULU    : 

DOĞUM TARİHİ   : 

TELEFONU   : 

VELİSİNİN  

ADI SOYADI   : 

T.C. KİMLİK NUMARASI  : 

CEP TELEFONU   : 
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EK-2 
ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI 

“100. YILINDA CUMHURİYETİMİZ” 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 

 

 VELİ MUAFAKATNAMESİ/ VELİ İZİN BELGESİ 

ESER SAHİBİNİN 

ADI VE SOYADI   : 

T.C. KİMLİK NUMARASI  : 

BABA ADI    : 

DOĞUM YERİ VE YILI  : 

ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI’NA 
İSTANBUL 

Velisi bulunduğum yukarıda açık kimliği yazılı …………………………………………….’ın ISKAV – Isıtma 

Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen “100. Yılında Cumhuriyetimiz Resim 

Yarışması - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”  adlı yarışmaya katılmasına izin veriyorum. Söz konusu 

yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, bu eserin ve işlenmelerinin üzerinde; 

fikri mali mülkiyet haklarının, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere 

büyün yayın araçlarla umuma iletim hakları (yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya 

yayınlayabilme yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, 

internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını tümüyle ISKAV – Isıtma 

Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfına sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla 

devrettiğimizi kabul ve taahhüt ederim. 

...../...../…. 

    VELİLERİN ADI SOYADI İMZASI 

         Anne-Baba 
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EK-3       

AÇIK RIZA ONAYI 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme ve 

aydınlatma yapılmış ve ISKAV bununla ilgili kişisel verilerin saklanma güvenliği ve süresi ile müracaatı 

halinde silinmesi ile ilgili taahhütleri tarafımdan anlaşılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana 

ve ……………………………… okulunda öğrenim gören velisi/birinci derece yakını bulunduğum 

……………………………………… adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerimiz; eğitim ve öğretim 

süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, 

öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı siteleri ile 

sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına;  

Onay veriyorum     

 

           VELİLERİN ADI SOYADI İMZASI 

         Anne-Baba 

 

 

ÖĞRENCİNİN 

Adı Soyadı :  

Okulu :  

Sınıfı :  

Şubesi : 

Numarası : 

 

 


