Yarışma Şartnamesi

• Yarışmaya Dünya’nıntüm ülkelerindeöğrenimgörentümliseve üniversite öğrencilerikatılabilir.
• Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından
hazırlanır.
• Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık
yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
• Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje
yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler de, bu
yarışmaya katılabilir.
Yukarıda belirtilen koşullara uymayan projeler kesinlikle yarışmaya kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İŞLEMİ:

•

Gerekli görülmesi halinde proje başvuru alanı jüri tarafından değiştirilebilir.

•

Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler 11-12-13 Mayıs tarihinde
yapılacak sergiye davet edilecektir.

•

Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler sergi esnasında jüriler tarafından
mülakata alınacaktır.

•

Final Yarışmasında projeler alanlarında uzman jürilerce yukarıda belirtilen kriterlere göre
tekrar değerlendirilecek ve her alanda derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi
verilecektir.

•

Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin final sergilerine davet edilmeleri durumunda,
sergide ve sunumda her iki öğrencinin de bulunması zorunludur, aksi halde her iki öğrencide
yarışmadan elenecektir.

•

Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje
olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını
kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun
yarışmadan elenecektir.

•

Yarışma sonrasında da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz edilen
yaptırımlar uygulanacaktır.

•

Yarışma süresince sisteme gireceğiniz e-postaadresinizi takip etmenizgerekmektedir.

•

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda
bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.
Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde,
jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır ve değerlendirme sonucuna yargı
yolu dışında itiraz kabul edilmeyecektir.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA
BİLGİLENDİRME
Çekmeköy Belediyesi, olarak güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel
hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin
korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri
bilgilendirmek istiyoruz.
Bilgilendirme : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016
tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde yayınlanıp, yürürlüğe girmiştir. Bununla
birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13
üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 07 Ekim 2016 tarihi itibari ile
yürürlük kazanmıştır. Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak
üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel
kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.
Bu nedenle, bu belge de, Çekmeköy Belediyesi adına, Kanun madde 10'dan doğan
aydınlatma yükümlülüğünüzü yerine getirmek üzere açıklanmakta ve "Kişisel Verilerin
Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım izni"; Kullanıcıların/ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine
sunulmaktadır. Bu metin, kişisel verilere ilişkin özet bilgiler içermekte olup, daha detaylı bilgi
ve güncellenmiş veri politikaları için, lütfen, www.icatmakinesi.com uzantılı sitemizde yer alan
“Şartname” başlıklı Bölümdeki “Gizlilik Beyanı ve Kişisel Veriler Politikası” hükümlerini
inceleyiniz.
Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi
Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Çekmeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla
kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak alacak, kullanacağız ve işleyeceğiz. Çekmeköy
Belediyesi tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi de, yasal altyapı sağlandığında Veri
Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde, www.icatmakinesi.com uzantılı
web adresinde bilahare duyurulacaktır

Kanunun Yayımından Önceki Verilerin Durumu Nedir? Kanun hükümleri uyarınca, “Bu
Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel nitelikli kişisel verileriniz, yayımı

tarihinden itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirilecektir. Buna karşın,
Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde aksine bir
irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu Kanuna uygun kabul edilmiş sayılmaktadır”.
Belirtiriz ki, Çekmeköy Belediyesi Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Uluslararası Bilim Olimpiyatı
yarışmacıları, www.icatmakinesi.com’a üye olmakla Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikası
hükümlerini kabul etmiş sayıldığından ve Gizlilik Politikalarımızda, kişisel ve/veya özel nitelikli
kişisel verilerinizin teminine ve işlenmesine dair detaylı düzenlemeler olduğundan, Kanun’un
yayımı tarihinden önce temin ettiğimiz ve işlenmiş olan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel
verilerinize ilişkin olarak, tarafımıza verilen “hukuka uygun rızanız” bulunmaktadır. Kanuna
istinaden, bu rızalarınız, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu
Kanuna uygun kabul edilmiş sayılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?
Kanun’un 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip
işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d)
eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d)
ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik
sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ)
kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep
etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe
girecektir.

