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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 

 DANS YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sanat Şube 

Müdürlüğünce Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan milli değerlerimizin yeni nesillerce 

kavrayış ve yaşayışında anlamlı bir bilinç noktası yaratılması adına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençler arasında bir dans yarışması organize 

edilmesi planlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

Yarışmanın Adı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dans 

Yarışması 

 

Tanımı 1. Yarışma Serbest Stil Dans Yarışması şeklinde olacaktır. 

Serbest Stil Dans Yarışması içeriğinde; Hip-Hop, Street Jazz, 

Popping branşları ile bunların alt türevlerine ait hareket 

tekniklerinin sergilendiği bireysel (solo) olarak sunum 

yapılacaktır. 

2. Katılımcılar şartnamenin 1.maddesinde belirtilen branşlardan 

en az birinin yer aldığı performans ile yarışmaya katılacaklardır. 

3. Yarışmaya katılım bireysel şeklinde olacaktır. Dans 

koreografileri 45 sn – 01.00 dk arasında olacaktır. Katılımcılar 

yalnızca tek video ile katılım sağlayacaktır. 

4. Katılımcılar, müzik ve dansı özgün bir çerçevede ve 

yaratıcılıkla sergileyebilir. 

5. Jüri tarafından yapılacak yarışma elemeleri kapsamında 

seçilecek 8 performans 2.etapa kalacaktır. 

6. Yarışmanın finali pandemi şartlarının el vermesi durumunda 

İzmir’ de Kurum tarafından belirlenecek bir mekanda 19 Mayıs 

2021 tarihinde canlı performans şeklinde olacaktır. Finale kalan 

8 yarışmacının, ilk performanslarından farklı olarak 45 sn - 01.00 

dakikalık yeni bir final performansı sunmaları gerekmektedir. 

Katılımcı yarışma boyunca kendi belirleyeceği müzikleri 

kullanacaktır. 

7. Dansın kayda alınacağı mekanın ışığına dikkat edilmesi 

önerilir. Bu sayede hazırlanan koreografinin jüriye aktarımı daha 

kolay olur. 
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8. Video kayıtlarında konuşma olmaması gerekir. Konuşma olan 

kayıtlar doğrudan elenecektir. 

9. Yapılan koreografiler özgün olarak yapılmalıdır. Başka grup 

veya bireysel yapılan koreografileri kullanmak diskalifiye 

sebebidir. 

10. Dans performansları ve kıyafetleri, Anayasa’nın dayandığı 

temel görüş ve ilkelere aykırı olamayacağı gibi, milli iradeyi 

zedeleyici, moral yıkıcı, müstehcen olamaz ve herhangi bir 

politik içerik ve reklam taşıyamaz. 

 

Amacı 1. Gençlerin milli bayramlara olan yaklaşım ve farkındalıkları bu 

sayede arttırılacaktır. 

2. Covid-19 pandemisinden dolayı okulların kapalı olması 

nedeniyle çocukların bu milli bayramımızı ortak bir sinerji içinde 

idrak etmeleri sağlanabilecektir. 

3. Gençlerin zihnen ve bedenen özgür olabildikleri ve bunları 

geniş kitlelere ulaştırma şansı bulacakları bir imkan yaratılacaktır. 

Bu yolla medeni cesaretlerinde kuvvetlenme de olacaktır. 

 

Hedef Kitle  15-21 yaş arasında dans etmeyi seven tüm gençler 

 

İlan Tarihi   5 Nisan 2021 

 

Son Başvuru Tarihi  5 Mayıs 2021  

 

1.Etap  

Kurul Değerlendirme  6 - 9 Mayıs 2021 

 

1.Etap 

Sonuçların Açıklanması 10 Mayıs 2021 

 

2.Etap ve Ödül Töreni 19 Mayıs 2021 

 

Yarışmayı Düzenleyen 

İdare ve Bilgileri İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş.  

İşçiler Caddesi No:130 Kahramanlar Konak/İzmir 

Tel: 0232 646 64 45 

Faks: 0232 463 66 84 

İnternet Adresi: www.izelman.com.tr 

Yarışma E-Posta Adresi: izmirgenc@izelman.com.tr 

Şartnamede “Kurum” olarak anılacaktır. 
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KATILIM ŞARTLARI 

1. Yarışmaya 15-21 yaş aralığındaki gençler katılabilir.  

2. Yarışmacılar bireysel olarak video gönderimi şeklinde katılabilirler. 

3. Yarışma Hip-Hop, Street Jazz, Popping branşları ile bunların alt türevlerine ait hareket 

tekniklerinin sergilendiği bireysel(solo) olarak sunum yapılacaktır. 

4. Yarışma için her hangi bir set veya koreografi sınırlaması/zorlaması yoktur. 

5. Yarışmacılar kendi seçecekleri müzikler ile yarışabileceklerdir. Müzikler yarışma bitene 

kadar değiştirilemez. Sürelere uyulması zorunludur. Müzikte şarkı değişimlerinde limit yoktur. 

Ancak müzik türü Hip-hop branşlarının disiplinlerini %100 desteklemek zorundadır.  Müzik 

içeriklerinde hakaret, küfür, ahlak dışı sözler geçen müzikler kullanılamaz. Kullanımı 

durumunda doğrudan elenme sebebidir. 

6. Performanslar en az 45 sn, en fazla 01.00 dakika olarak icra edilmelidir.  

7. Bir kişi, 1 performansla yarışmaya katılabilir. Final için ayrı bir müzik kullanma zorunluluğu 

vardır. 

8. Yarışma, pandemi şartları gereği ortak fiziki bir ortamda yapılmayacak olup katılımcıların 

kendi şartlarında hazırlayacakları videoları dijital ortamdan göndermeleri usulüne göre 

yapılacaktır.  

9. Yarışma yeri katılımcının performansını en iyi şekilde sergileyebileceği bir mekan olacak 

şekilde katılımcı tarafından belirlenir. 

10. Yarışmacılar, performans kayıtlarını üzerinde isimleri yazılı dijital klasör içinde, aile 

iznin belgesi, başvuru formu imzalı kvkk metni olacak şekilde 5 Mayıs 2021 tarihinde saat 

17.00’e kadar izmirgenc@izelman.com.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.  Pandemi 

koşulları nedeniyle elden teslim kabul edilmeyecektir. Belgelerinde eksiklik bulunan 

katılımcılar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11. Yarışmacılar performanslarını teknik imkanları doğrultusunda görüntülü olarak 

kaydettikten sonra dijital ortamda izmirgenc@izelman.com.tr adresine göndereceklerdir. 

Eposta kapasitesini aşan gönderiler wetransfer gibi herhangi bir transfer platformu üzerinden 

de ulaştırılabilecektir. 

12. Jüride, yarışmanın düzenlenmesinde görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici 

kadrolardaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler 

yarışmaya katılan performanslara hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar. 
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KARŞILIKLI HAKLAR 

1. Yarışmacı gönderdiği videonun işlenmesi, CD, DVD vb. formatta çoğaltılması ve yayılması 

konusundaki mali, fikri ve sınai hakları ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla 

her türlü mecrada umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla, 

Kuruma devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir. 

2. Kurum finalde yarışmaya hak kazanan performansların, yayın yer ve zamanını tayin etme, 

kısmen veya tamamen yayınlama ve performansta gerektiğinde küçük değişiklikler yapma 

yetkisine sahiptir. 

3. Kurum 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı performansı işleme, süre 

ile sınırlı olmaksızın CD plak, bant, kaset, video vb. her şekilde çoğaltma, yayma; süresiz olarak 

radyo televizyon ve her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı yayın 

kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir. 

4. Yarışmada ilk üç dereceye girenlere ve jüri tarafından uygun görünenlere ödül verilecektir. 

Jüri aynı zamanda belirleyeceği özel kriterlere göre yaş ve veya performans olarak teşvik 

edilmesi gerektiğini düşündüğü yarışmacılara mansiyon ödülü de verebilecektir. Bu ücretler,  

“Finalde yarışmaya hak kazanan performansların bütün kanallarda sınırsız ve süresiz olarak 

kullanılmasına; performansların ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, 

temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz 

yayın vasıtasıyla, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları 

(mobil medya hakları, Katma değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak 

çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı 

ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım 

yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar 

yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu 

haklarını Kuruma sınırsız ve süresiz devrini kapsar.” 

5. Yarışmada yarışacak performansların telif ücretlerinden kamuya açık alanda çalınmasının 

aksine tüm hukuki konulardan Kurum sorumlu değildir; Kurumca orijinal performans sahibine 

ayrıca herhangi bir ücret ödenmez. 
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YARIŞMA JÜRİSİ VE DEĞERLENDİRME  

1. Jüri, Kurumu temsilen seçilecek üyeler ile dalında uzman 4 üyeden oluşur. 

2. Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır. 

3. Jüri kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez. 

4. Jüri, performansları aşağıda yer alan ölçüler çerçevesinde değerlendirir. 

5. Jüri, kazanan ilk 3 performansı belirledikten sonra, 1 veya 2 performans sahibine de 

mansiyon ödülü verme hakkını saklı tutar. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME KURULU (JÜRİ) 

1. Çisil SIKI – DansFabrika Dans Okulu Kurucusu - High Heels Dance Marka Kurucusu 

ve Koreograf 

2. Ozan AYDEMİR – OdaDans Kurucusu – Sahne Direktörü - Koreograf 

3. Selçuk DEMİRDÖĞEN – Dans Stop Dans Okulu Kurucusu - Dansçı 

 

 

 

 

ÖDÜL: 

 

Birincilik Ödülü  HP Dizüstü bilgisayar 

İkincilik Ödülü  Samsung Tablet 

Üçüncülük Ödülü  JBL Bluetooth hoperlör 

Mansiyon Ödülü:  JBL Kulak üstü kulaklık 

 

*** İlk 8’e giren tüm katılımcılara Kurum tarafından belirlenecek bir tarihte ve otelde 

Çeşme’de 2 gece konaklama hediye edilecektir. 

 

*** İlk 8‘e giren katılımcılara plaket verilecektir. 
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TAAHHÜTNAME 

 

EK1:  

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. Bilgi İşlem & Arge Müdürlüğü’ne 

‘’İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dans Yarışması’’ için 

hazırladığım performans, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve  ticari amaçlı kullanılmamış, hiç bir 

yarışmaya gönderilmemiştir. Bu performansı daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi, 

bu hususun tespiti halinde, yarışma dışı kalmış sayılacağımı kabul ettiğimi ve ödülü almış olmam halinde 

dahi, aldığım ödülü kuruma iade edeceğimi, bu yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini aynen kabul 

ettiğimi, bu performansın ve mali, fikri ve sınai hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, 

temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere bütün yayın araçlarla umuma iletim hakları (yazılı olarak 

çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz 

verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) 

ve komşu haklarını Kuruma sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla devrettiğimi kabul ve taahhüt 

ederim. 

 

 ...../...../2021 

KATILIMCI ADINA VELİ İMZA  

KATILIMCININ ADI VE SOYADI:  

TC KİMLİK NO:  

ADRES:  

DOĞUM TARİHİ:  

TELEFON:  

VELİSİNİN ADI VE SOYADI:  

VELİ TC KİMLİK NO:  

VELİ ADRES:  

VELİ İLETİŞİM NUMARASI:  
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MUVAFAKATNAME 

 

EK2: 

 

Performans Sahibinin;  

ADI VE SOYADI:  

TC. KİMLİK NUMARASI:  

BABA ADI:  

DOĞUM YERİ VE YILI:  

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. Bilgi İşlem & Arge Müdürlüğü’ne 

Velisi bulunduğum yukarıda açık kimliği yazılı …………………………………………………….’ın 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. tarafından düzenlenen ‘‘İzmir Büyükşehir Belediyesi 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dans Yarışması’’ adlı yarışmaya katılmasına 

izin veriyorum. Söz konusu yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, bu 

performansın ve mali, fikri ve sınai hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital 

iletim de dâhil olmak üzere bütün yayın araçlarla umuma iletim hakları (yazılı olarak çoğaltabilme, 

satabilme, basabilme veya yayınlayabilme yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar 

yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını 

kuruma sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla devrettiğimizi kabul ve taahhüt ederim. 

 

 ...../...../2021 

VELİ İMZA 
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZELMAN A.Ş. YARIŞMALARI 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

 

            EK3: 

 

Değerli Hemşerimiz, 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun)  10. 

maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla,  

 Cumhuriyet Bulvarı, No:1, Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Büyükşehir 

Belediyesi (Belediye) ve  

 İşçiler Cad., No:130, Kahramanlar/İZMİR adresinde bulunan İZELMAN Genel Hizmet 

Otopark Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (İZELMAN) 

tarafından  www.izelman.com.tr  İnternet sitesinde duyurular kısmında ilan edilen yarışmalar 

kapsamında başvuru yapmanız halinde elde edilebilecek olan kişisel verilerinizin toplanma 

şekilleri, işlenme ve bazı durumlarda aktarılma amaçları, bu durumlarda hangi 3. kişilere 

aktarılabileceği, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde 

bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

Kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir 

şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya 

işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek 

ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecek olup, Veri Sorumlusu tarafından her türlü kişisel 

verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari 

tedbirler alınmaktadır. 

 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi: 

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri 

kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 

depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 

http://www.izelman.com.tr/
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aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel 

verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. 

Bu kapsamda, Veri Sorumluları, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle 

kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu 

uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile 

ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, Kanun’un 4. maddesinde yer alan; 

 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 

 Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 

 Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 

 İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 

 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edilme 

ilkelerine uygun olarak işleyecektir. 

 

2. İşlenen Kişisel Verileriniz 

Veri Sorumluları tarafından, başvuru yapmanız kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir.  

Bu çerçevede işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:  

 

 Kimlik Bilgileriniz (Ad-Soyad, TCKN, Doğum Tarihi) 

 İletişim Bilgileriniz (Adres, telefon, e-posta, okul bilgisi)   

 Görsel Materyal ( Video, Fotoğraf ) 

 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: 

www.izelman.com.tr internet sitesi üzerinden belirlenen yarışma başvuru maili aracılığı ile 

işlenecek olan 

 Kimlik bilgisi kategorisinde değerlendirilen; ad ve soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız 

ve Doğum Tarihiniz  yarışmacı olabilmeniz için gerekli kriterleri sağlama durumunuzun 

teyit edilebilmesi, başvurunuzun tamamlanabilmesi ve yarışmanın sonuçlandırılması ile 

ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde size hitap edilebilmesi, 

ödülünüzün tarafınıza teslim edilmesi,  
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 İletişim bilgisi kategorisinde değerlendirilen; adresiniz, e-posta adresiniz, cep telefonu 

numaranız  başvurunuz ile ilgili tarafınıza bilgi verilmesi, talepleriniz ve şikayetleriniz 

ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi,  

amaçları ile işlenecektir. 

- Yarışmaya katılım koşulları arasında belirtilen şekilde hazırlanan eserlerin ve performansların 

değerlendirilebilmesi amacıyla yarışma başvuru mail adresi üzerinden başvuran kişilerden 

başvuru belgeleri istenmesi gerekmektedir. Belirtilen amaç kapsamda anılan bilgilere ek olarak 

ilettiğiniz belgelerde yer alan kişisel verileriniz ile e-posta adresiniz işlenecektir.  

 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları: 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. 

ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde,  

İzelman tarafından,  

 www.izelman.com.tr internet sitesi üzerinden yarışma başvuru maili aracılığıyla alınan 

başvurunuza ilişkin olarak  

- tarafınıza başvurunuz ile ilgili bilgi verilmesi,  

- tarafınızdan belge talep edilmesi, 

- ödül almaya hak kazanmanız halinde teslimatın gerçekleştirilmesi amacıyla,  İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı’na aktarılmaktadır. 

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki 

ve/veya elektronik ortamda e-posta, internet sitelerimiz: “www.izelman.com.tr” internet 

sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve 

cookies olarak adlandırılan sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar, teknik iletişim dosyaları 

gibi çeşitli kanallar aracılığı ile yazılı veya elektronik ortamda toplanacaktır.  

“Çerezler web sunucusu tarafından sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda 

saklanan ufak metin dosyaları olup internet sitemizi ziyaretiniz ve internet uygulamamızı 

kullandığınız esnada çerezler, müşteri/kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; 

internet sitemizin kullanımı ve ziyaret verileri ile ilgili bilgi verir. Bu doğrultuda çerezler 

mailto:halkinkitapcisi@izelman.com.tr
http://www.izelman.com.tr/
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içerisinde kişisel veya hassas kişisel verileriniz saklanmamaktadır. Öte yandan çerezler 

kapsamında elde edilen ve kişisel veri niteliği taşımayan bilgiler şirketimizin iş ortakları ile 

paylaşılabilmektedir. Bazı çerezler ise, şifrelerinizin hatırlanmasına, internet sitemizin 

performansının arttırılması ve güvenlik önlemlerinin alınmasında kullanılabilmekte olup, 

internet sitemizin güvenliği ve işleyişi ile ilgili olarak kullanılması gereken bu kişisel veriler 

yönünden Kanun’un 5. maddesinin (f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır.”  

 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair ilgili mevzuat, 5651 sayılı İnternet Ortamında 

Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ile Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 

Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair ilgili 

mevzuat kapsamındaki yasal yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki 

yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, yine yasal mevzuat gereği yetkili kişi, kurum ve 

kuruluşlara bilgi vermek amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinin (a) bendinde yer alan 

“Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve (ç) bendinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine; anılan mevzuat 

çerçevesinde tarafınızla imzalanan Sözleşmelerin geçerli bir şekilde kurulabilmesi için gerekli 

olan kişisel verilerinizin işlenmesinde Kanun’un 5. maddesinin (c) bendinde yer alan “Bir 

sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır. 

Yukarıda sayılan diğer işleme ve aktarım amaçları yönünden ise, Kanun’un 5. maddesinin (f) 

bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine 

dayanılmaktadır.  

 

6. Kişisel verisi işlenen sizlerin,  “ilgili kişi” olarak haklarınız: 

Yukarıda açıklanan şekilde kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Kanunun ilgili kişinin 

haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında ilgili kişi sıfatıyla veri sorumlusu sıfatıyla 

İZELMAN Genel Hizmet Otopark Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim 

Şirketi’ne başvurarak kendinizle ilgili;  
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- kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

- kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme 

amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

- yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel 

verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

- 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme(*), 

- düzeltme talebi ya da silme veya yok etme talepleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

- işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

- kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.  

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesindeki yukarıda sayılan haklarınız 

kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” 

göre, www.izelman.com.tr internet sitesi duyurular bölümü üzerinden belirtilen başvuru maili 

aracılığıyla alınan başvurunuz sırasında toplanan verileriniz, başvurunuzun değerlendirilmesi, 

reddi kararlarının değerlendirilmesi; tarafınıza başvurunuz ile ilgili bilgi verilmesi için ve 

başvurunuzun kabul edilmesi halinde değerlendirmeye ilişkin bilgilerinizin İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı’na aktarılması ile ilgili olarak, İZELMAN Genel 

Hizmet Otopark Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin “İşçiler 

Cad., No:130, Kahramanlar/İZMİR” adresine ıslak imzalı olarak veya izelman@hs01.kep.tr 

adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da başvurunuz sırasında bildirdiğiniz elektronik 

posta adresiniz üzerinden info@izelman.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz. 

 (*) Sizlerle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin evrakın saklanmasına dair ilgili 

mevzuat kapsamında yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini 

veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin 

sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir. 

  

mailto:izelman@hs01.kep.tr
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Son Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 

Veri Sorumlusu: İZELMAN Genel Hizmet 

Otopark Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık 

Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi 

Adresi: İşçiler Cad. No:130, 

Kahramanlar/İZMİR 

Telefon: 0232 464 6445 

E-posta: info@izelman.com.tr 

Veri Sorumlusu: İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi 

Başkanlığı 

Adresi: Mimar Sinan Mahallesi No:50 

Kültürpark Alsancak/İZMİR 

Telefon: 0232 293 19 61 

E-posta: kültürsanat@izmir.bel.tr 

 

 

 

 

 

 


