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T.C. VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL İLKOKULU, ORTAOKULU VE LİSESİ 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

İSTANBUL OKULLARI 7 VE 8. SINIFLAR ARASI  

MUSTAFA V. KOÇ ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI  

VELİ İZİN VE TAAHHÜT METNİ 

 

 

1. Bu belge ile velisi olduğum ………………………… Okulu öğrencisi kızım/oğlum 

………..…………………...’in 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul’daki okulların 7 ve 8. 

sınıfta okuyan öğrencileri arasında düzenlenen Mustafa V. Koç Öykü Yazma Yarışması’na 

katılmasına izin veriyorum.  

 

2. Öğrencimin yarışma sürecinde VKV Koç Özel Ortaokulu tarafından fotoğraflarının 

çekilmesine, çekilen fotoğrafların, öğrencimin isim ve soyadının, eğitim gördüğü okulun 

isminin sosyal, yazılı ve görsel medyada yayınlanmasına onay veriyorum. Öğrencimin bu 

özel nitelikli kişisel verilerinin yapılacak yarışmanın organizasyonu, tanıtımı, duyurulması, 

sonucunun paylaşılması, öykünün yayımlanması, sosyal, yazılı ya da görsel medyada 

paylaşılması ve diğer bağlantılı amaçlarla işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına 

muvafakat ediyorum. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin 

http://www.koc.k12.tr/tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde  yer alan aydınlatma 

metnini ve http://www.koc.k12.tr/wp-content/uploads/2016/11/VKV-Koc%CC%A7-

O%CC%88zel-I%CC%87lkokulu-Ortaokulu-ve-Lisesi-KVK-Politikas%C4%B1.pdf adresinde 

yer alan VKV Koç Özel İlkokulu Ortaokulu ve Lisesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Politikası’nı okudum ve anladım. Öğrencimin kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına 

bu metinler doğrultusunda izin veriyorum.  

 

3. Öğrencim tarafından yarışmaya katılım için gönderilecek öykünün öğrencim tarafından 

yazıldığını, başka kişi ya da kurumlara ait Fikri Sınai Mülkiyet hakkına konu bir eser ya da 

yazı olmadığını, bu konuda üçüncü kişilerden gelebilecek iddia ve taleplerde tek muhatabın 

veli sıfatıyla benim olduğumu, okulun ve/veya paydaşlarının bu nedenle uğrayabileceği her 

türlü zararı derhal tazmin edeceğimi beyan ve kabul ederim.  

 

4. Öğrencim tarafından yarışma için okulunuza gönderilecek olan öykünün her türlü yayımlama 

hakkını ve Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının VKV Koç Özel Ortaokulu ve okulun tek taraflı olarak 

belirleyeceği paydaşlarında olacağını, öykünün ön değerlendirmeden geçerek jüriye 

gönderilmesi hâlinde diğer öğrencilerin öyküleriyle kitap hâlinde basılıp dağıtılmasını, tek 

başına basılarak dağıtılmasını veya öykünün herhangi bir mecrada okulunuz ve/veya 

okulunuzun belirleyeceği paydaşlarınız tarafından paylaşılması hâlinde okulunuzdan 

herhangi bir hak ya da alacak talep etmeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum.  
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