
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

KATILIMCI 

AYDINLATMA METNİ 
 

Ankara Barosu olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekte olup 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması çerçevesinde haklarınız ve Ankara Barosu’nun 
yükümlülükleri konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. 

Ankara Barosu, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan kapsamda 
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenebilmesi, kaydedilebilmesi, 
saklanabilmesi, sınıflandırılabilmesi, güncellenebilmesi ya da kullanılmasının engellenmesi 
gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi yapabilecektir. Buna ek olarak sizin 
talebiniz ile veya ilgili mevzuatın izin verdiği- gerektirdiği şekilde işlendikleri amaçla sınırlı 
olarak 3. kişilere, kuruluşlara ve kullandığı- kullanacağı veri depolama sistemlerine (kuruluş 
içi- ülke içi) aktarabilecektir. 

1) Veri Sorumlusu 

Ankara Barosu olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri 
sorumlusu sıfatı ile Ankara Barosu’nun alt kurulu olan Avukatlık ve Staj Akademisinin 
(Bundan sonra ‘AVSA’ olarak anılacaktır.) faaliyetleri kapsamında işlediğimizi tarafınıza 
bildiriyoruz. 

2) İşlenen Kişisel Veriler 

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında 
işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir: 

● Kimlik Bilgileriniz (Ad-Soyad, imza bilgileri), 

● İletişim Bilgileriniz (Adres, Telefon numarası, E-Posta Adresi), 

● Banka hesap/ Iban numaranız, ödeme ve faturalamaya ilişkin finansal bilgileriniz, cari 
hesap bilgileriniz, 

● Ankara Barosu/Türkiye Barolar Birliği sicil numaranız, 
 

3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir: 

● Eğitim ve sertifika süreçlerinin yürütülmesi, 

● Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

● Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, 



● Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, 

● Fiziksel mekan ve iş güvenliğinin sağlanması, 

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir 
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri 
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir 
hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki 
sebepleri dahilinde işlenecektir. 

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Ankara Barosu işbu Metnin 3. bölümünde belirtilen amaçlar dahilinde 2. bölümde belirtilen 
kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlarla dahilinde aktarabilecektir; 

● İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, 
gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlara kişiler veriler 
aktarılacaktır.  

Ankara Barosu  olarak kişisel verilerinizi; 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5. Maddesi: ‘‘(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası 
olmaksızın işlenemez. (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası 
aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) 
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 
korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya 
ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) 
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya 
korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine 
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 
zorunlu olması.’’ Ve 6. Maddesi: ‘‘(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi 
inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika 
üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile 
biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. (2) Özel nitelikli kişisel verilerin, 
ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. (3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel 
hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası 
aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu 
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır 
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 
ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. (4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, 
ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.’’ uyarınca ve aşağıda 
sayılan hukuki sebeplerle veri işleme faaliyetinde bulunuyoruz. 

● Açık rıza vermeniz durumunda, 

● Eğitim faaliyetlerin yürütülmesi açısından zorunlu olması durumunda,  



● Ödeme işlemi yapılması durumunda,  

● Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmesi nedeniyle zorunlu olması durumunda, 

● Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuatta 
öngörülmesi durumunda kişisel verileri işlemekteyiz. 

Söz konusu kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya 
elektronik ortamda elde edilmektedir. Elde edim sonucunda Ankara Barosu arşivlerinde, 
bilgisayar sunucularında, ilgili birimlerin arşivlerinde ve bilgisayar sunucularında kişisel 
verileri işlemekteyiz ve saklamaktayız. 

6) Kişisel Verilerinize İlişkin Olarak Alınan Güvenlik Tedbirleri 

Veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, 
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 
engellenmesi gibi veri işleme faaliyetlerini gerçekleştiren Ankara Barosu; 

a) Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, 
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye 
yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktan sorumludur ve bu tedbirleri azami ölçüde 
almaktadır. Buna ek olarak, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından belirlenen ve aşağıdakilerle sınırlı olmayan ek güvenlik tedbirleri 
de alınmaktadır. Şöyle ki; 

Çalışanlarımız bilgi güvenliği, müşteri mahremiyeti, kişisel verilerin korunması konularında 
eğitim verilmiştir.  Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri 
kaldırılmaktadır. Kişisel veriler kullanma amacı ortadan kalktığında imha edilmektedir. 
Kişisel veri içeren sistemlerimiz rutin olarak denetlenmektedir, hizmet alınan veri işleyenler 
ile sözleşmeler yapılmaktadır, imzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermekte, 
güncel yazılımlar kullanılmaktadır. Ankara Barosunca işlenen kişisel veriler hakkında 
envanter hazırlanmıştır. Ankara Barosunda kurumsal iletişim mevcuttur. Güvenlik sorunları 
ile ilgili bilişim ağlarının sürekli izlenmektedir, sistemlerin kötüye kullanılması halinde 
delillerin toplanarak savcılığa suç duyurusu yapılır, kişisel verilerin bulunduğu fiziksel 
ortamlarda koruma tedbirleri alınmıştır ve bu ortamlar kilitli tutularak giriş / çıkışlar kontrol 
altındadır. 

Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli 
Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu 
Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmaktadır. Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği 
sağlanmakta, Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmakta, Güncel 
anti-virüs sistemleri kullanılmakta, Güvenlik duvarları kullanılmakta, Kişisel Verilerin 
İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü şifreleme Kullanılmaktadır. Siber güvenlik önlemleri 
alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.  

Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır. Kişisel 
veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır. Kişisel veri içeren ortamların güvenliği 
sağlanmaktadır. Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı 
güvenliği sağlanmaktadır. 



7) Kişisel Verilerinizin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 
Politika: 

Kişisel verilerin korunması, Ankara Barosu’nun en önemli öncelikleri arasında olup, bu 
hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret 
göstermektedir.  

Ankara Barosu, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi 
olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, 
Ankara Barosu öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp 
öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. 
Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 
saklanmaktadır. İlgili süreler belirlenirken kanuni zaman aşım süreleri dikkate alınmaktadır. 
Söz konusu süreler işbu aydınlatma metninin 3. Maddesinde sayılan amaçlar doğrultusunda, 
yine işbu aydınlatma metninin 4. Maddesinde sayılan hukuki nedenlerle; dolayısıyla ilgili 
kişinin Ankara Barosu’na gelişi ve etkinliğin bitiminden itibaren 1 yıl ve 30 gün süreyle 
kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda 
periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, bir daha 
ulaşılamayacak şekilde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Ankara Barosu, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil 
mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.  

8) Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları: 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak sahip olduğunuz 
haklar: 

 

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, 

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 
isteme, 

6. KVVK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme, 

7. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 



9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 
hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

  
Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak 
amacıyla ilgili başvurunuzu, yazılı olarak ve her hâlükârda Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. 
Maddesine uygun olarak kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle ‘ABEM Ihlamur 
Sokak No:1 Kat:2 Kızılay / Ankara’ adresine iadeli-taahhütlü mektup yoluyla veya noter 
kanalıyla veya doğrudan kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle yazılı olarak 
yapabilirsiniz. 
  
Başvuru hakkının kullanılabilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları 
Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca Ankara Barosu’na yapılan başvuruların kanuna ve 
mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu hususlar 
aşağıda sayılmaktadır: 
  
1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 
3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 
4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 
5. Talep konusu. 

  
 
Kişisel veri sahibinin, 8. kısımda (“Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde 
Sayılan Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini veya ilettiği diğer talebini usule uygun 
olarak Ankara Barosu’na iletmesi durumunda,Ankara Barosu ile olan ilişkiniz tespit edilerek, 
varsa Ankara Barosu tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenecek, ilgili 
başvurunuza doğru şekilde ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. 
İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Ankara Barosu tarafından, Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret ilgilisinden talep edilecektir. 
 
Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin 
bertaraf edilmesi, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve başvuru yapanın ilgili kişi 
olduğunun doğrulanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Ankara Barosu kişisel 
bilgilerinizi veya ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep 
etme hakkını saklı tutar. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya 
da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Ankara Barosu söz konusu yanlış bilgi ya da 
yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. 
 
Talep ve sorularınız için bizimle ‘‘www.avsa.org.tr ’’ adresi üzerinden iletişime 
geçebilirsiniz. 
 
9)  Bilgilerin Güncellenmesi Talebi 
Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu 
nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu, 
Ankara Barosu’na bildirebilirsiniz. İlgili talebinizin ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde 
talebiniz işleme alınacaktır. 



Metin içeriğinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Metin’in yürürlük tarihi ve 
içeriği güncellenecektir. 

İlgili Kişi Aydınlatma Metnine aynı zamanda ‘avsa@ankarabarosu.org.tr’ ’adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

 


