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1- PROJE SAHİBİ: Bandırma Belediyesi ve Kadın Dayanışma Derneği 

2- YARIŞMA KONUSU: Gençlerin Gözünden Mutlu Kadın, Mutlu Toplum  

3- KAPSAM: Bandırma İlçe sınırlarındaki Lise Eğitim Kurumları’nda eğitim gören tüm 

öğrenciler 

4- AMAÇ: Kadının, toplumda hak ettiği konuma ulaşmasında ve başta şiddet olmak 

üzere yaşadığı sorunların çözümünde, toplumsal duyarlılık büyük önem taşımaktadır. 

Özellikle gençlerin bu konudaki bilincinin geliştirilmesini önemli buluyoruz. 

Bu nedenle; gençlerimizin yaşadıkları toplum içinde kadının durumu ile ilgili 

farkındalıklarını arttırmak, toplumun dikkatini kadına yönelik şiddet ve kadının 

toplumsal rolüne çekmek, bu önemli konu bağlamında gençlerimizin dil, edebiyat ve 

kültürümüze ait değerlerimizle ilgili bilincini geliştirmek ve yazdıkları eserleriyle 

kendilerini daha iyi ifade edebilen nitelikli insanlar olarak yetişmelerine katkıda 

bulunmak amacıyla bu yarışma düzenlenmiştir.  

5- ÖDÜLLER 

Yarışma Birincisine : Tablet 

Yarışma İkincisine : Akıllı bileklik  

Yarışma Üçüncüsüne : Kablosuz kulaklık 

6- UYGULAMAYA İLİŞKİN KURALLAR.  

6.1. Eserlerin daha önce yayınlanmamış, herhangi bir yarışmada değerlendirilmemiş, 

özgün yazılar olması gerekmektedir. Eserlerin her türlü hukuki sorumluluğu 

katılımcılara aittir. Eserlerin her türlü yayın hakkı Bandırma Belediyesi’ne ait olacaktır.  

6.2. Yarışmacılar yalnızca bir eserle katılabilecektir.  

6.3. Yarışmaya katılacak kompozisyonlar A4 (21cmx29,7cm) boyutundaki düz beyaz 

kâğıda; Türkçe yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla 

Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve iki (2) sayfayı 

geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır.  

6.4. Eserler incelenirken; başlık, anlatım düzeni (planlama), anlatım zenginliği, yazım, 

noktalama ve dil bilgisi kurallarına uygunluk, ölçütlerinde değerlendirme yapılacaktır. 

6.5. Eserin yazılı olduğu kağıda kompozisyon dışında her hangi bir ibare 

yazılmayacaktır. (Adı, soyadı, telefon vb) 
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6.6. Eserler şeffaf gömlek dosyalara yerleştirilerek Cumhuriyet Caddesi No:21 

Bandırma adresinde (Nikah Salonu Altı) bulunan KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ’ne 

imza karşılığı elden teslim edilecektir.  

6.7. Şartnamenin ekinde yer alan Başvuru Formu doldurulup imzalandıktan sonra 

kapalı bir zarfa konacak ve eserle birlikte teslim edilecektir. 

6.8. Buruşmuş ve yıpranmış eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

6.9. Teslim tarihinden sonra ulaşan eserler, her ne mazeret olursa olsun, 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7- Yarışmaya katılmak isteyenler, Kadın Dayanışma Derneği’nden veya 0.554.663 01 83 

numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilirler. 

8- YARIŞMA TAKVİMİ 

Yarışmanın duyurulması ve başlangıç : 12 Ocak 2023 

Son Eser Teslim Tarihi : 17 Şubat 2023 

Sonuçların Duyurulması : 01 Mart 2023 

Ödül Töreni : 08 Mart 2023 

9- YARIŞMA JÜRİ ÜYELERİ (Alfabetik sıra) 

1- Fatma Salı KARABACAKOĞLU-Eğitimci, Belediye Meclis Üyesi 

2- Fazilet KIRTAY-Yazar, Kadın Dayanışma Derneği Üyesi 

3- Gül Ayşe Aydemir YALDIZ- Yazar, Kadın Dayanışma Derneği Üyesi  

4- Merve POLAT-Avukat, Belediye Meclis Üyesi 

5- Nazan ÇİNKO- Yazar, Kadın Dayanışma Derneği Üyesi 
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BANDIRMA BELEDİYESİ VE KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ 
KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI  

BAŞVURU FORMU 

BANDIRMA BELEDİYESİ VE KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ tarafından düzenlenen ve 

konusu “MUTLU KADIN, MUTLU TOPLUM” olarak belirlenen kompozisyon yarışması için 

yazdığım eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun 

bana ait olacağını, eserle ilgili tüm tasarruf hakkını Bandırma Belediye’sine devrettiğimi ve bu 

taahhütnamenin bir örneğini yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi, ekte bulunan kişisel 

verilerin işlenmesi aydınlatma metninin okuduğumu beyan ve taahhüt ederim. 

 

ADI SOYADI : 

OKULU : 

SINIFI : 

TELEFON NUMARASI :  

TESLİM TARİHİ : ……/……./2023 

İMZA : 

 

 

 

VELİ İZİN ONAYI 

Yukarıda bilgileri bulunan velisi olduğum ……….…………………………..…………………. 

“Mutlu Kadın Mutlu Toplum” konulu kompozisyon yarışmasına, şartname kurallarına göre 

katılmasını onaylıyorum. 

Adı Soyadı :                                                                                İmzası 

Yakınlığı :         
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

a) Bandırma Belediyesi ve Kadın Dayanışma Derneği; 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi 
belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil 
kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Bandırma Belediyesi, Kadın 
Dayanışma Derneği (“Kurum”) tarafından işlenebilecektir.  

Kişisel verilerin işlenmesi ise; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 
aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden 
gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.  

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken 
tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek 
istiyoruz.  

Hangi Verilerinizi İşliyoruz 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları  

Kişisel verileriniz, almak istemiş olduğunuz hizmetle ilgili uygunluğunuzun 
kontrolünün sağlanması, hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve kurum meşru menfaati 
için işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması  

Gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi  

Tarafınıza sunulan şartname ile toplanmaktadır. 

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız  

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu aydınlatma metninde 
aşağıda düzenlenen yöntemlerle Belediyeye ve Derneğe iletmeniz durumunda 
Belediyemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret 
öngörülmesi halinde, Belediye tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

  

Hizmet 

Alıcısı 

Kimlik (Ad, Soyad, İmza) 

İletişim (Adres, Okul, Sınıf, Telefon Numarası) 
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Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili;  

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme,  

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme,  

e) KVK Kanunu 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 verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri  

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı 
veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda 
belirtilen kanallar ile Belediyemize ve Kadın Dayanışma Derneği’ne iletebilirsiniz.  

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de 
sağlayarak Belediyeye veya Derneğe iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, 
Belediyeye ve Derneğe KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız 
başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, talebinize göre istenebilecek 
belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden 
ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.  

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talebini bandirmabelediyesi@hs03.kep.tr adresine güvenli 
elektronik imzalı olarak ya da Belediyede kayıtlı olan mail adresiniz ile 
kvkk@bandirma.bel.tr adresine yapabilirsiniz. 

b) Yüklenici; 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülükler: 

Kullanıcı, aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiğini ve getireceğini taahhüt 
eder. 

a) Kullanıcı; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere 
hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak 

mailto:kvkk@bandirma.bel.tr
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amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik 
gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alır. 

b) Kullanıcı; kişisel verileri İdare adına, onun verdiği talimatlara ve sözleşmeye uygun 
olarak işler. Herhangi bir sebeple idarenin talimatlarına ve sözleşmeye uygunluk 
sağlanamazsa, İdareyi konu ile ilgili en kısa sürede bilgilendirir. Bu durumda İdarenin 
veri aktarımını askıya alma ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacağını kabul 
eder.  

c) Kullanıcı, aktarılan kişisel verilere ilişkin olarak; sözleşme tarihinde sözleşmeye 
aykırı düzenleme olup olmadığını araştırır, böyle bir düzenlemenin bulunduğunu fark 
etmesi ya da sözleşmede yer alan taahhütlerini yerine getirmesini etkilemesi 
muhtemel bir mevzuat değişikliği yapılması hallerinde durumu İdareye en kısa sürede 
bildirir ve bu durumda İdarenin veri aktarımını askıya alma ve sözleşmeyi feshetme 
hakkına sahip olacağını kabul eder. 

d) Kullanıcı; bu sözleşmenin feshedilmesi veya yürürlük süresinin sona ermesi halinde, 
İdarenin tercihine bağlı olarak, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte 
İdareye geri göndereceğini ya da kişisel verileri tamamen yok edeceğini, mevzuatta 
yüklenicinin bu yükümlülüğü yerine getirmesini engelleyen hükümler varsa, aktarıma 
konu kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak için gerekli her türlü teknik ve 
idari tedbiri alacağını ve veri işleme faaliyetini durduracağını kabul eder.  

e) Kullanıcı; kişisel verilerin adli bir makamdan gelen ve kişisel verilerin söz konusu 
adli makama açıklanmasını gerektiren yasal olarak bağlayıcı talepleri ve kişisel verilere 
yetkisiz kişilerce erişilmesi durumunu en kısa sürede idareye bildirir. 

f) Kullanıcı, sözleşme kapsamında İdareden gelen soruları mümkün olan en kısa 
sürede usulüne uygun olarak cevaplandırır ve aktarıma konu kişisel verilerin işlenmesi 
hususunda Kurulun karar ve görüşlerine uyar. 

g) Kullanıcı, taahhüt ve yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine yönelik 
idarenin denetim yapma ve yaptırma yetkisine sahip olduğunu kabul eder ve bu 
yönde gerekli kolaylığı sağlar. 

h) Kullanıcı sözleşme konusu hizmeti ifa ederken, sözleşmeye konu kişisel verileri, bir 
alt işverene aktarması gereken hallerde, idareye ispat edilebilir şekilde bilgilendirmeli 
ve onayını almalıdır. Yüklenicinin alt işveren ile yapacağı sözleşmenin, asgari olarak 
İdare ile yüklenici arasındaki sözleşme ve bu taahhütnamedeki hükümleri içermesi 
şarttır. 

ı) Kullanıcının işbu hükümleri ihlal etmesi neticesinde; İdare idari para cezası ile 
muhatap olur ya da 3. kişilere tazminat ödemek zorunda kalır ise, işbu idari para 
cezası ve/veya tazminat tutarı ve ferileri İdare tarafından yükleniciye rücu edilecektir. 

 


