
KATILIMCI AÇIK RIZA BEYAN FORMU 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Ankara Barosu’nun sözlü, e-
posta, telefon, internet sitesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile 
elde ettiği aşağıda yer alan kişisel verilerimin aşağıda yer alan amaçlarla işlendiği, kişisel 
verilerimin işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar 
muhafaza edildiği, hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgilendirildim ve aşağıda 
detayları verilen kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt 
ederim. 

 
● Kimlik kişisel veri kategorisinde yer alan; ad-soyad, 
● İletişim kişisel veri kategorisinde yer alan; telefon numarası, adres, e-posta adresi  
● Görsel ve işitsel kişisel veri kategorisinde yer alan; fotoğraf kişisel verilerimin; 

 
Aşağıda sayılan amaçlara; 

 
● Avukatlık ve Staj Akademisi’nin tanıtımı, 
● Eğitimlerin arşivlenmesi amaçları ile Ankara Barosu Avukatlık ve Staj 

Akademisi faaliyetleri kapsamında etkiliğin tamamlanmasından itibaren 10 
yıl süre ile işlendiğini bilmekteyim. 

 
Her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, Ankara Barosu AVSA’nın 
faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda 
Ankara Barosu AVSA’nın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa 
edilebilmesi için toplanmakta ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendirildim.  
 
E-posta aracılığı ile toplanan kişisel verilerimin e-posta sistemi yurtdışı merkezli olması 
nedeniyle mevzuata uygun şekilde, gerekli olduğu ölçüde ve her türlü güvenlik önlemi alarak 
yurtdışına aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim. Söz konusu ilgili ülkenin kişisel 
verilerin işlenmesine ilişkin mevzuatının olduğunu ve uygulandığını, ilgili ülkede bağımsız 
veri otoritesinin bulunduğunu ve ilgili ülkenin Kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası 
anlaşmalara taraf olduğu ile uluslararası kuruluşlara üye olduğunu bilmekteyim. 
 
Eğitim sırasında veya sonrasında çekilen fotoğrak kişisel verisi Avukatlık ve Staj 
Akademisi’nin tanıtımı amacıyla ‘Instagram, Linkedin’ gibi sosyal medya hesaplarında 
paylaşıldığını, bu sosyal medya hesaplarının yurtdışı merkezli olması nedeniyle mevzuata 
uygun şekilde, gerekli olduğu ölçüde ve her türlü güvenlik önlemi alarak yurtdışına 
aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim. Söz konusu ilgili ülkenin kişisel verilerin 
işlenmesine ilişkin mevzuatının olduğunu ve uygulandığını, ilgili ülkede bağımsız veri 
otoritesinin bulunduğunu ve ilgili ülkenin Kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası 
anlaşmalara taraf olduğu ile uluslararası kuruluşlara üye olduğunu bilmekteyim. 
 
Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan Ankara 
Barosu AVSA’dan; bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip 
işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri 
güncelleme, verilerin tamamen yada kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum 



onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu, Ankara Barosu AVSA’nın 
imha politikasını bildiğimi kabul ve beyan ederim. 
 
İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve yukarıda sayılan kişisel verilerimin hepsinin veya 
…………………………………… (Rıza verdiğiniz yukarıda sayılan kişisel verilerden 
hangilerinin işlenmesine açık rıza verdiğinizi tek tek yazınız.) Ankara Barosu AVSA Veri 
Sorumlusu tarafından işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
İşbu belgeyi imzalamakla bu belgede yer alan hususlarda, AÇIK RIZAMIN mevcuttur; 

(...)Yukarıda belirttiğim tüm kişisel verilerimin işlenmesini KABUL EDİYORUM. 

(...) ……………………( İlgili kişi tarafından rıza verilen yukarıda sayılan kişisel 
verilerden hangilerinin işlenmesine açık rıza verdiğinizi tek tek yazılmalıdır.) Numaralı 
kişisel verilerin işlenmesini KABUL EDİYORUM. 

(...) Yukarıda sayılan kişisel verilerin hiçbirinin işlenmesini KABUL ETMİYORUM. 

 
AD SOYAD  : 
İMZA   : 
 


