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Okulumuzun yayınlarında fotoğraf ,yazı, resim ve diğer öğrenci 
çalışmalarının yayınlanmasına izin verilmesi. 

 
Okul çalışmalarımızın yayınını halka sunabilmek için öğrenci ve velilerin desteğine bağlıyız. 
Çizimler metinler ve çocukların diğer çalışmalarının yanı sıra dersleri ve okul hayatını gösteren fotoğrafla-
ra ihtiyaç var. Fakat Herkesin kendi fikri ve mülkiyetini belirleme hakkına sahip olduğu için özellikle "kendi 
görüntüsüne " bir hakka sahip olduğu için yayın öncesi velilerin rızasına ihtiyacımız var. Bu durumda 
çalışmalarımızı kolaylaştırabilmek için sizden önceden yayınlamak için genel bir izin rica ederiz .Elbette 
çocuğunuzun çalışmalarına ve çocuğunuzu gösteren fotoğraflardan sorumlu ve saygılıyız. Böyle bir düzen-
leme olmadan dışa yönelik çalışmalarımızı halka tanıtmak zor olacaktır. Her ne kadar böyle bir rıza] 
çalışmayı kolaylaştıracak olsa da İsteğe bağlıdır. 

□ Benim/ Bizim rızamız var .Aşağıda verilen bilgiler Çocuğumuza /çocuğuma ait 

 
Soyadı Adı:  

  
Doğum 
tarihi: 

 

  
Adres:  

 
Okulun dışa yönelik çalışmaların da kullanılabilir. 
 
 Çocuğum/ çocuğumuzun fotoğraflarının sınıfta asılması( bir doğum günü takvimi olarak veya sınıf 

resmi olarak) 
 
 Çocuğumun/çocuğumuzun fotoğraflarının koridora okul binası içerisinde asılması( Mesela fotoğraf 

koleksiyonu kolaj veya bir gezi projesinde) 
 

 Yazı,çizim öğrenci çalışmalarının bilgi broşürü olarak, okulda Bununla birlikte ismim ve sınıfım belir-
tilebilir. 
 

 Yazı çizim öğrenci çalışmaları (Mesela bir projenin sunumu bir gezinin veya yarışmanın) okulun inter-
net sayfasında sınıfım belirtilebilir ,benim ismim hakkında VERİLEMEZ" 

 
 Dışa yönelik düşünülmüş (halkla ilişkiler için) olmayan sınıf veya tek fotoğraf biçiminde portre resmi 
 Çocuğumun açıkça tanınabileceği fotoğrafların yayınlanması (Bilgi broşürlerinde muhtemelen Home-

page ana sayfa Bununla birlikte isimler tek tek bir çocuğu göstermeyecek şekilde veya hiç bir isim 
belirtilmeyecek 

 
 Çocuğumun yerel basında fotoğraflarının yayınlanması burada isimler herhangi bir çocuğa ait bir şe-

kilde yapılmadan veya hiç adlandırılmadan 
 
 Açıkça tanınınabileceğim /tanınabileceğimiz fotoğrafların yayınlanması,bu durumda isimleri belirtile-

mez  veya  özel açık onaydan (izinden) sonra 
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 Okul yılının bitiminde sınıfın öğrencilerine CD fotoğraf koleksiyonu olarak verilebilir (Karnaval fotoları 
okul gezileri....) 

 
 Bir faaliyetini bitiminden sonra DVD nin hazırlanması (mesela sirk gösterisi) katılan çocuklara teslim 

edilmesi. 
 

 
NOT: Fotoğrafları yayınlama onayından genel olarak vazgeçilebilir ,Eğer bir binanın veya manzaranın 
yanında sadece aksesuar ise insan kalabalığının resmi ise( okul Festivali "St.Martin Umzug""Sant Mar-
tin Treni) feragat edilebilir. 
 

Verdiğim/ verdiğimiz izini (onayı) her zaman iptal edebilirim/ edebiliriz. 
Çocuğumun/ çocuğumuzun rızamın reddedilmesi veya iptal edilmesi halinde dezavantajı olmayacaktır. 
 
 
Yer, ______________________________ 
 
 
 
 

Velilerin imzası: 


