
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                     Bilgi İçin
Tel.No:(272) 213 76 03      Faks  :(272) 213 76 05                                                                                            İbrahim TOPÇU 
e-posta:bilgiislemegitek03@meb.gov.tr                                                                                             Veri Haz. Kont. İşletmeni
193                                                                                                                                                        (272) 213 76 03/133 

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  9f24-3fa1-3d6f-acd0-d998  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 96155588-821.05-E.5126342 10.03.2020
Konu : Adenka Münazara Turnuvası

DAĞITIM YERLERİNE

          İlgi  :Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 04/03/2020 tarihli ve 84037561- 
821.05-E.4776065 sayılı yazısı.

   İlgi yazı gereği, Sakarya ili Adapazarı ilçesinde faaliyette bulunan Adapazarı Özel 
Enka Anadolu Lisesi Müdürlüğünün 28-29 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye geneli 
resmi/özel lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik, ekli bilgi ve belgeler 
doğrultusunda "Adenka Münazara Turnuvası" düzenleme talebi ile ilgili yazısı ve ekleri 
http://afyon.meb.gov.tr /web adresinde yayınlanmıştır.

Bilgilerinizi ve ilgili etkinliğin ilçeniz/okulunuz/kurumunuz öğretmen/öğrencilerine 
duyurulmasını rica ederim.

                                                                                                        Metin YALÇIN
                                                                                                                Vali a.          
                                                                                                    İl Milli Eğitim Müdürü

Ek: İlgi yazı ve ekleri

                                        
 Dağıtım:                                                                                            Bilgi:
-17 İlçe Kaymakamlığına                                                                 -Özel Öğretim Şubesi 
-Merkez ve merkeze bağlı tüm r/ö                                                   -Özel Eğt.ve Reh.Hiz.Şb
  lise ve dengi okul ve kurum Müdürlüklerine.                                -Din Öğretimi Şubesi           
                                                                                                          -Mesl.ve Tekn.Eğt.Şb          
                                                                                                          
  (Müdürlüğümüzün web sitesinde yayınlanmak üzere)             



Adres: Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA 
KEP:meb@hs01.kep.tr

Bilgi için:  Cebrail SEVİNDİR - Öğretmen

Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr  Tel:  0 (312) 413 15 08
 e-posta: ogmkultur@meb.gov.tr  Faks:  0 (312) 418 07 39

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  c140-91f1-3be6-8c2d-99df  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 84037561-821.05-E.4776065 04.03.2020
Konu : Adenka Münazara Turnuvası

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      : Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün  21.02.2020 tarihli ve                
              3840596 sayılı yazısı.   
          

 Sakarya ili Adapazarı ilçesinde faaliyette bulunan Adapazarı Özel Enka Anadolu 
Lisesi Müdürlüğünün 28-29 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye geneli resmi/özel lise ve 
dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik, ekli bilgi ve belgeler doğrultusunda 
"Adenka Münazara Turnuvası" düzenleme talebi ilgi  yazı ile bildirilmiştir.

 Duyurusuna http://ogm.meb.gov.tr/www/yarisma/kategori/19 linkinden ulaşılabilecek 
olan söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile 
Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, yürürlükte olan tüm düzenlemelerde 
belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, 
ilçe/il milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, derslerin aksatılmaması 
kaydıyla, gönüllülük esasına göre yapılması ve etkinlik raporunun da 30 gün içerisinde 
etkinlik başvuru sahibi Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından 
ookgmogrenci@meb.gov.tr adresine gönderilmesi hususunda; 
             Bilgilerinizi ve gereğini arz  ve rica ederim.          

                                                                                                                                                       
                                                                                                                        Cengiz METE
                                                                                                                             Bakan a.

                                                                                                             Genel Müdür 

Ek: İlgi  yazı ve ekleri
Etkinlik irtibat no : 0 (264) 323 37 74

Dağıtım :  
Gereği   :                                              Bilgi:
B Planı                                                 Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne
                                                             Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne
                                                             Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne
                                                             Özel Eğitim ve Reh. Hiz. Genel Müdürlüğüne
                                                            
                                                  



Adres: Karaosman mah. Eski Hendek cad. No79 Adapazarı /  
SAKARYA 

Bilgi için:  Sibel YAZGAÇ (Memur)

Elektronik Ağ: adapazari54_egitim@meb.gov.tr  Tel:  0 (264) 272 25 35
 e-posta: abdullah_1786@hotmail.com  Faks:  0 (264) 272 25 31

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  b7be-1961-33f8-a79e-17dd  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 73161031-51.01-E.3220301 13.02.2020
Konu : ADENKA Münazara Turnuvası

                                                     SAKARYA VALİLİĞİNE
                                                    (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

        
İlçemiz Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi  Müdürlüğünün 28-29 Mart 2020 

tarihinde Türkiye geneli  tüm lise öğrencilerine yönelik ''ADENKA Münazara Turnuvası'' 
düzenme isteği ile ilgili yazısı ve ekleri ekte sunulmuş olup Müdürlüğümüzce uygun 
görülmektedir.  

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                             
                                                                                                                                                       
                                                                                                                  Coşkun BAKIRTAŞ    

                                                                                                             Kaymakam a.
                                                                                                   Milli Eğitim Müdürü

                                                                                                 

Ek: Yazı ve Ekleri (9 sayfa)
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Resmi Daireler Kampüsü                                                                                                    Ayrıntılı Bilgi İçin :M.ÜNLÜ VHKİ
B.Blok 54290  Adapazarı SAKARYA                                                                               Tel :(0264)251 36 14 -15 - 16
http://sakarya.meb.gov.tr   -  ozeloğretim54@meb.gov.tr - sakaryamem@meb.gov.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  172d-666f-30e8-ae98-363b  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 30346861-405.01-E.3340381                                                         14.02.2020
Konu  :ADENKA Münazara Turnuvası            

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)

İlgi      :a)16/01/2019 tarihli ve 30346861-405.01-E.1162389 sayılı yazımız.
             b)Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim  Teknolojileri Genel Müdürlüğünün          
                07/02/2020 tarihli ve 88013337-821.05-E.2856957 sayılı yazınız.

İlimiz Adapazarı İlçesinde faaliyette bulunan (99913034) Adapazarı Özel Enka 
Anadolu Lisesinin 28-29 Mart 2019 tarihleri arasında Türkiye geneli lise ve dengi okulların 
katılımı ile "ADENKA Münazara Turnuvası" düzenleme istekleri ile ilgili ilgi (b) yazıda 
belirtilen eksikliklerin giderildiği ile ilgili Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 
13/02/2020 tarihli ve 3220301 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.    

                                                                                                       Fazilet DURMUŞ
                                                                                                                 Vali a.
                                                                                                   İl Milli Eğitim Müdürü
                                                                                                  

Ek   : Dosya (1 adet)



                                                                                                                                                                                                         
Emniyet Mah. Milas Sokak No:8  06560 Yenimahalle / ANKARA                                                                          Bilgi için :Figen HELVACİ
Telefon No: (0312) 296 94 00  Faks No: (0 312) 213 61 36                                                                                                  Bilgisayar İşletmeni
e-Posta: fhelvaci@meb.gov.tr   İnternet Adresi: yegitek.meb.gov.tr                                                                     Telefon No: (0 312) 296 94 27

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  6dfa-8d43-3b01-8d06-2697  kodu ile teyit edilebilir.

 

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 88013337-821.05-E.3840596 21.02.2020
Konu : Sosyal Etkinlik İzin Talebi

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi  :  a) Sakarya Valiliği (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)'nin 14.02.2020 tarihli ve 30346861-40 
    5.01-E.3340381 sayılı yazısı.

            b) 21/01/2020 tarihli ve 1563891 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri 
                Yönergesi.

  Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünden alınan ilgi (a) yazıda, Sakarya ili Adapazarı 
ilçesinde faaliyette bulunan Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi Müdürlüğünün "ADENKA 
Münazara Turnuvası" düzenleme talebi bildirilmiştir.

           Söz konusu sosyal etkinlik izin talebinin, ilgi (b) Yönerge doğrultusunda Genel 
Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.        

                                                                             

                                                                                   
                       Anıl YILMAZ

                                                                                                         Genel Müdür 

Ek: İlgi (a) yazı ve ekleri (12 sayfa)



ADENKA Münazara Turnuvası / 2019 – 2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YILI 

YARIŞMANIN ADI  ADENKA Münazara Turnuvası 

YARIŞMAYI 
DÜZENLEYEN 
KURUM 

Adapazarı Özel ENKA Anadolu Lisesi   

YARIŞMANIN TÜRÜ MÜNAZARA 

YARIŞMANIN AMACI 

 
Söz konusu yarışma ile amaçlanan, lise çağındaki öğrencilerin; 

 
 Güncel konularla ve dünya sorunlarıyla ilgilenmelerini sağlamak, 
 Türk gençliğinde yapıcı tartışma kültürünü geliştirmek  
 Farklı konularla karşılaştırarak ilgi alanlarını, ders kitapları dışındaki 

kaynakları da kullandırarak bilgi edinme alanlarını genişletmek,  
 Empati yeteneğini geliştirmek, 
 Düşüncelerini uygun argümanlarla, tutarlı bir şekilde ve düzgün bir 

anlatımla ifade edebilmelerini sağlamak,  
 Düşünceler arasında bağlantılar kurabilme, olaylar arasındaki ilişkileri fark 

edebilme yeteneklerini geliştirmek, 
 Hazırlıklı ve hazırlıksız olarak topluluk önünde konuşma becerisini 

geliştirerek özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlamak, 
 Başkalarının düşüncelerine karşı hoşgörülü olma bilincini kazandırmak, 
 Birlikte iş yapabilme ve takım içinde hareket etme yeteneklerini geliştirmek, 
 Liselerin münazara kulüplerinin entelektüel bir platformda bir araya 

gelmelerini sağlayarak İstanbul genelindeki liselerin münazara kulüplerinin 
birbirleriyle bağ kurmasının kolaylaştırılmasıdır.  
 

HEDEF KİTLE 
 
TÜRKİYE GENELİNDE LİSE VE DENGİ OKUL ÖĞRENCİLERİ 
 

YARIŞMANIN 
TAKVİMİ 

 
 YARIŞMANIN DUYURULMASI: 06.03.2020  
 YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ: 20.03. 2020 
  YARIŞMANIN UYGULANMA TARİHİ: 28-29 Mart 2020 



YARIŞMAYA 
KATILIM 
KURALLARI 

1. Yarışmaya katılmak isteyen okulların, aşağıda verilen başvuru formunu 
doldurarak sibelsivri.akkuzu@enka.k12.tr adresine göndermeleri 
gerekmektedir. 

2. Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 20.03.2020’dir.  
3. Yarışmaya katılacak okulların üst sınırı 32 olarak belirlenmiştir. Katılımcı 

32 okul, başvuru sırasına göre belirlenecek, 32 okul tamamlandıktan sonra 
yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Yarışmada 5 müsabaka 
sonunda okullar arasında toplam puanlarına göre bir sıralama yapılacaktır; 5 
müsabaka sonucunda yapılan sıralamaya göre ilk 16 sıraya giren takımlar 
çeyrek finale kalmaya hak kazanacaktır. Çeyrek Final, Yarı Final ve Final 
eleme usulü gerçekleştirilecektir.  

4. Turnuvada gerçekleştirilecek masrafların bütçesi kurumumuzun bağlı 
olduğu Enka Spor ve Eğitim Sosyal Yardım Vakfı’nın kaynaklarıyla 
oluşturulacaktır. 

5. Yarışmanın uygulanışıyla ilgili kurallar ve değerlendirme kriterleri 
aşağıdaki şartnamede belirtilmiştir. 

6. Turnuvaya katılım ücretsizdir, katılımcılar yemek, ulaşım, konaklama vb. 
kişisel ihtiyaçlarını kendileri karşılayacaklardır.  MİLLÎ EĞİTİM 
BAKANLIĞINA BAĞLI RESMÎ OKULLARDA YATILILIK, 
BURSLULUK, SOSYAL YARDIMLAR VE OKUL PANSİYONLARI 
YÖNETMELİĞİ’NİN 24. Maddesi gereğince konaklama giderleri 
katılımcılara aittir. İstanbul dışından gelecek katılımcılar için Adapazarı 
Özel ENKA Anadolu Lisesi konaklamaları için uygun ve kampüse yakın 
tesisleri önerecek/yardımcı olacak, katılımcı okullar uygun bulmaları 
durumunda rezervasyon işlemlerini kendileri halledeceklerdir. Katılımcı 
okullara Sakarya içindeki belli merkezlerden kampüse ücretsiz servislerle 
ulaşım imkanı sağlanacaktır. İstanbul dışından katılacak takımlar MEB izni 
dahilinde kendi il müdürlüklerinden gereken onayları kendileri alacaklardır. 
Okullar turnuvaya refakatçi öğretmenleriyle katılacaklarından, her okulun 
münazara takım üyelerinin sorumluluğu refakatçi öğretmenlerinde olacaktır. 

7.  Turnuva boyunca Adapazarı Enka Okulları’nın güvenlik görevlileri, revir 
görevlileri ve tesis hizmetleri personelleri görev yapacak ve 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gerekli 
güvenlik ve sağlık tedbirleri alınacaktır. 
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

BAŞVURU İÇİN E-POSTA ADRESİ: sibelsivri.akkuzu@enka.k12.tr  
         ADAPAZARI ENKA OKULLARI ADRESİ: Dağdibi Mahallesi 
ENKA Yolu Cad.           N:66/B  Adapazarı 54100 Sakarya, Türkiye                

ÖDÜLLER 
Şampiyonluk Kupası 
En İyi Konuşmacı Kupası 
Finalist Plaketleri 
 



JÜRİLERİN 
OLUŞUMU VE JÜRİ 
PANELİ 

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. 
 
Jüri Paneli 
 
• Dr. Engin Arıkan 
• Beritan Zorkun Arık 
• Damla Özobut 
• Mehmet Fatih Özmısırcı 

TARTIŞILACAK 
ÖRNEK KONULAR 

 AB sosyal, siyasal ve ekonomik hedeflerine ulaşmakta başarısız 
olmuştur/olmamıştır. 

 Gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren Avrupa şirketleri, bu ülkelerde 
AB çevre standartlarına bağlı kalmalıdır/ kalmamalıdır. 

 Uluslararası pazarlardaki ürünlere küreselleşme vergisi 
konmalıdır/konmamalıdır. 

 Bireysel silahlanma yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır. 
 Ebeveynler çocuklarının sosyal medya hesaplarının şifrelerine sahip 

olmalıdır/olmamalıdır. 
 Çocuklar belli bir yaşa kadar sosyal medya hesabına sahip 

olamamalıdır/olabilmelidir. 
 Olimpiyatlarda e-spor kategorisi olmalıdır/olmamalıdır. 
 Evil hayvan edinmek yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır. 
 Öğrenciler sadece başarı ve yeteneklerinin uygun olduğu alanlara 

yönlendirilmelidir/yönlendirilmemelidir. 
Çocukların işlediği suçlardan aileleri de ceza almalıdır/almamalıdır. 

TURNUVANIN 
PROGRAMI 

28 MART 2020 - CUMARTESİ 
 
09.00-09.30 Kayıtlar ve Açılış 
09.30-09.45 Tur 1 Hazırlık 
09.45-10.45 Tur 1 
10.45-11.15  Tur 1 Feedback 
11.15-11.30 Kahve Molası 
11.30-11.45 Tur 2 Hazırlık 
11.45-12.45 Tur 2  
12.45-13.15 Tur 2 Feedback 
13.15-14.15 Öğle Yemeği 
14.15-14.30 Tur 3 Hazırlık 
14.30-15.30 Tur 3  
15.30-16.00 Tur 3 Feedback 
16.00-16.15 Kahve Molası 
16.15-16.30 Tur 4 Hazırlık 
16.30-17.30 Tur 4 ( Kapalı Tur , Sonuç ve Geri Bildirim Yok!)  
  
 
29 MART 2929 PAZAR  
 
09.00-09.30 Toplanma 
09.30-09.45 Tur 5 Hazırlık 
09.45-10.45 Tur 5 (Kapalı Tur , Sonuç ve Geri Bildirim Yok!) 
10.45-11.15 Çeyrek Finalistlerin Açıklanması ve Kapalı Tur Geri Bildirimleri 
11.15-11.30 Eşleşmelerin Yapılması ve Kuraların Çekilmesi 
11.30-11.45 Çeyrek Final Hazırlık 
11.45-12.45 Çeyrek Final 



 

12.45-13.45 Öğle Yemeği 
13.45-14.00 Yarı Finalistlerin Açıklanması ve Kuraların Çekilmesi 
14.00-14.15 Yarı Final Hazırlık 
14.15-15.15 Yarı Final 
15.15-15.45 Yarı Final Sonuçları ve Feedback 
15.45-16.00 Final Hazırlık 
16.00-17.00 Final  
17.30   Ödül Töreni 

ŞARTNAME ve 
DEĞERLENDİRME 
KRİTERLERİ 

 Her bir münazara maçını münazara alanında ulusal ve uluslarararası 
yarışmalarda büyük başarılar elde etmiş, parlamenter münazarada 
deneyimli üniversite öğrencileri/mezunlarından oluşan jüri komitesi 
ayrı ayrı değerlendirecek ve puanlandıracaktır. 

 Turnuva 5 eleme maçı ve akabinde çeyrek final, yarı final ve final 
etaplarından oluşmaktadır. Tur maçları sonunda en çok maç puanını 
toplayan 16 takım çeyrek finale kalmaya hak kazanacaktır. Çeyrek 
finalde eşleşmeler katlama usulünde (Örneğin birinci çıkan takım 
onaltıncı takım ile eşleşecek şekilde) gerçekleştirilecektir.  

 Jüriler maçın değerlendirilmesinde her bir maçta sıralama yaparak 
karar verecektir. Her bir maç salonundaki 4 takım kendi arasında 
sıralandırılacak, ilgili maçta birinci olan takım 3 puan, ikinci olan 
takım 2 puan, üçüncü olan takım 1 puan ve dördüncü olan takım 0 
puan alacaktır.  

 Jüriler hiçbir şekilde çekimser oy kullanamazlar. (Beraberlik ilan 
edemezler.) 

 Her bir konuşmacıya ayrıca yarıştığı her bir maç için 60-80 puan 
aralığında değişen bireysel konuşmacı puanı verilecektir. 5 tur maçı 
sonunda en yüksek toplam konuşmacı puanına sahip konuşmacı 
turnuvanın en iyi konuşmacısı seçilecektir.  

 Jüriler %40 görevleri yerine getirme ve strateji, %40 içerik 
(argümantasyon ve çürütme) ve %20 üslup kriterlerine bağlı kalarak 
kararlarını vereceklerdir. 

 Takımların sıralaması öncelikle aldıkları toplam maç puanı, ardından 
aynı maç puanındaki takımların aldıkları jüri puanı ardından da aynı 
maç ve jüri puanındaki takımların aldıkları konuşmacı puanı ile 
belirlenir. 

 Bu üç puanın da aynı olması durumunda öncelikle takımların ikili 
averajına bakılır, bunun olmaması veya eşitliği durumunda ise bu 
takımların sıralaması kura ile belirlenir. 

 Jüri kararlarına karşı gerçekleştirilebilecek herhangi bir itiraz 
müsabaka sonucunu değiştirmeyecektir, dolayısıyla jürilerin 
kararlarına karşı itirazda bulunulamaz. Ancak, jüri kararının 
açıklanmasından sonra jüri tarafından verilecek geri bildirimde 
jürinin kararı daha açık bir şekilde gerekçelendirmesi bir defaya 
mahsus jüriden talep edilebilir. 



 

 

 

 

MÜNAZARA YARIŞMASI KATILIM FORMU 

KATILIMCI 
OKULUN ADI 

 

YARIŞMACI 
ÖĞRENCİLERİN 
ADI-SOYADI 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

REFAKATÇİ 
ÖĞRETMEN (LER) 

1. 

2. 

REFAKATÇİ 
ÖĞRETMENLERİN 
ya da KATLIMCI 
KURUMUN 
İLETİŞİM 
BİLGİLERİ 

E-POSTA: 

TELEFON/GSM: 

 
Yukarıdaki izin formuna ek olarak her bir katılımcı öğrencinin aşağıdaki veli izin formunu refakatçi 
öğretmenine teslim etmesi gerekmektedir: 

VELİ İZİN FORMU 
 
Velisi bulunduğum .......... Lisesi’nden ............ okul numaralı ........... isimli öğrencinin 28-29 Mart 
2020 tarihlerinde Adapazarı Özel ENKA Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek ADENKA Münazara 
Turnuvasına katılmasına izin veriyorum. Gereğini arz ederim. 

Velinin Adı-Soyadı  

Veli İmzası  

 



 
 
 
 
 
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 
 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 
 
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Adapazarı Özel ENKA Anadolu Lisesi tarafından, 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda 
işlenebilecektir. 
 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 
 
Organizasyon kapsamında katılımcı öğrencilerin ad-soyad, refakatçi öğretmenlerin ad-soyad iletişim 
bilgileri gibi kişisel verileri, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. 
ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Adapazarı Enka Lisesi 
tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir: 
 

 Organizasyon kapsamında kampüse giriş-çıkış için gerekli isim listesinin tutulması, 
 Organizasyon kapsamında eşleşmelerin gerçekleştirilebilmesi için öğrenci ad-soyadlarının 

ilgili eşleşme programlarında kullanılması, 
 Organizasyon kapsamında refakatçi öğretmenlerin iletişim bilgilerinin kullanılarak 

kendileriyle iletişime geçilmesi. 
 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR ve AKTARIM AMAÇLARI  
 
Toplanan kişisel veriler, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Adapazarı Özel ENKA 
Anadolu Lisesi tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda Adapazarı Özel ENKA Anadolu 
Lisesi gerekli birimleriyle, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara 
aktarılabilecektir. Kişisel veriler başka hiçbir amaçla kurumumuz dışında yurt içi ya da yurt dışındaki 
herhangi bir özel/tüzel kişiyle paylaşılmayacaktır.  
 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ 
 
Kişisel veriler Adapazarı Özel ENKA Anadolu Lisesi’nin düzenleyeceği ilgili organizasyonun 
faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Adapazarı Özel ENKA Anadolu Lisesi 
politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel 
verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında 
işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN 
HAKLARI 

 
Kişisel veri sahipleri Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir: 
 

 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 Kişisel verilerini işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 



 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel 
verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya 
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 
bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 

 Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme,  

 
Yukarıda sıralanan haklara yönelik başvurular Adapazarı Özel ENKA Anadolu Lisesi’ne Veri Sahibi 
Başvuru Formunu doldurarak Adapazarı Özel ENKA Anadolu Lisesi’ne iletilebilir. Taleplerin 
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurular sonuçlandırılacaktır; 
ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Adapazarı Özel ENKA Anadolu Lisesi’nin Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır. 


