










EK 4: Veli Muvafakatname Formu 

KTO Karatay Üniversitesi 

Benim İşim ... Kompozisyon Yarışması 

Muvafakatname 

KTO Karatay Üniversitesi 'ne; 

Velisi bulunduğum 
'ın/un üniversitenizin düzenlemiş olduğu Benim İşim... Kompozisyon Yarışması'na 
katılmasına, adının ve eserinin yarışma sonunda üniversitenin intemet sayfası ve sosyal medya 
hesaplarında yer almasına muvafakat ederim. 

ÖğrenciNeli tarafından Üniversiteye bildirilen şahsi bilgiler ile Üniversitede ogrencı ıçın 
tutulan kayıtlar ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri 
doğrultusunda öğrenci/veli tarafından "açık rıza" hükümleri çerçevesinde rıza gösterilmiş olup, 
söz konusu kayıtların tutulması, saklanması ve kullanılmasına ilişkin olarak öğrenci/veli rıza 
göstermiştir. Buna göre öğrenci/veli Üniversite/Üniversite vekiline karşı 6698 sayılı Kanunu 
ihlal nedeniyle herhangi bir şikayet yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.6698 sayılı 
Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesindeki aydınlatma yükümlülüğü ilgili Üniversite vekili 
tarafından öğrenciye/veliye yapılmış ve söz konusu aydınlatma-bilgilendirme sonrasında bu 
muvafakatname taraflarca imzalanmıştır. 

;_ 

Veli Ad-Soyad 

İmza (kişi   

rızasıyla)· 

Tarih 

Adres 









Benim İşim: ... Yarışma Şartnamesi 

• Bu yarışmaya, yalnızca üniversite sınavına girmeye hazırlanan dolayısıyla meslek
seçimi döneminin eşiğinde olan lise son sınıf öğrencileri katılabilir.

• Katılımcılardan özgün eserler ortaya koymaları, alıntılar için kaynak göstermeleri
beklenmektedir.

• Eserlerin Times New Roman fontuyla, 12 punto yazılması gerekmektedir.
• Eserin yazılı olduğu sayfanın (birden çok sayfa söz konusu olduğunda her sayfanın) 

sol üstüne öğrencinin adının, soyadının ve öğrencisi olduğu lisenin adının yazılması 
şarttır.

• Eserler benimisim.karatay.edu.tr adresine Word, PDF, JPG ve PNG formatında
başvuru formu doldurularak yüklenir. Katılımcıların elektronik posta, sosyal medya 
kanalları veya başka yollarla ileteceği eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Başvurular 1 - 30 Nisan 2019 tarihlerinde benimisim.karatay.edu.tr üzerinden KTO 
Karatay Üniversitesi'ne ulaştırılacaktır.

• Sonuçlar 15 Mayıs 2019'da www.karatay.edu.tr adresinde, her bir kategorinin ilk 3 
dereceye giren öğrencilerinin adlan yayımlanarak ilan edilecektir.

• Başvurular bireysel olarak yapılacaktır; grup veya sınıfça yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmaz.

• Yarışma kapsamında değerlendirmeye sunulan eserlerde siyasi amaçlara hizmet
etmemek, sakıncalı ve zararlı ifadeler içermemek, genel ahlak kurallarına uymak, bir 
ticari markanın reklamını yapmamak şartlan aranır.

• Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış 
olduğunu kabul eder.

• Katılımcılar sundukları eserlerin kullanım haklarını KTO Karatay Üniversitesi 'ne
devretmiş sayılır ve KTO Karatay Üniversitesi bu eserleri yarışma sonuçlarının
ilanında veya katılımcıyı övücü şekilde sosyal medyada ve Üniversite'ye ait İnternet 
sayfaları ve basılı materyallerde eser sahibinin izniyle kullanma hakkına sahiptir.

• KTO Karatay Üniversitesi yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişikliği yapma
hakkına sahiptir.

• Katılımcılar, bu şartnamede yer alan tüm koşullan eksiksiz şekilde kabul etmiş sayılır. 
















