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 ĠS T E M  S AH ĠB Ġ  B A ġ V U RU C UL AR  AY DIN L AT M A  M E T N Ġ  

Kanun uyarınca,  13 Mart Mahallesi Ġl Müftülüğü Arkası 48. Sokak No:8 Artuklu/MARDĠN 

adresinde mukim MARDĠN BAROSU BAġKANLIĞI Veri Sorumlusudur.  

MARDĠN BAROSU BAġKANLIĞI olarak faaliyetlerimiz doğrultusunda ilgili kiĢilerin 

kiĢisel bilgilerini tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası 

olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ile ölçülü ve sınırlı olmak Ģartıyla iĢlemektedir. Bu bilinçle 

MARDĠN BAROSU BAġKANLIĞI bünyesinde ilgili kiĢilere ait özel ve genel nitelikli kiĢisel 

verilerin 6698 sayılı kiĢisel verilerin korunması kanununa bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak 

ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki kiĢisel verileri koruma 

kurulu tarafından alınmıĢ ve alınacak kararlara uygun olarak iĢlenmesine, muhafaza edilmesine ve 

silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile kanunda tanımlı Ģekli ile 

“Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kiĢisel verilerinizi aĢağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından 

emredilen sınırlar çerçevesinde iĢlemekteyiz. 

MARDĠN BAROSU BAġKANLIĞI Ġlgili kiĢilere ait özel ve genel nitelikli kiĢisel veriler ile 

ilgi kiĢinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu KVKK ’nın 5.  

maddesinde belirtilen kiĢisel veri iĢleme Ģartlarından bir veya  birkaçına veya  açık rızanıza dayalı 

olarak, KVKK ’nın 4. maddesinde belirtilen kiĢisel veri iĢleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan 

yükümlülüklere uygun bir Ģekilde iĢlenmektedir. KiĢisel verinin iĢlenme amacı ortadan kalktığında ve 

baĢkaca bir yasal zemin bulunmaması halinde kiĢisel veriler, iĢbu Aydınlatma metni ile bağdaĢır 

nitelikte uygun bir yöntemle anonimleĢtirilir, silinir veya imha edilir. Bu kapsamda kanuni 

yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı 

olarak gerektirdiği durumlarda kiĢisel verilerin iĢlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kiĢisel 

verileriniz MARDĠN BAROSU BAġKANLIĞI tarafından amaçları ile kanunda belirtilen sınırlar 

çerçevesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olacak Ģekilde iĢbu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve 

ölçülü Ģekilde iĢlenebilmektedir. KiĢisel verileriniz yazılı, basılı, elektronik ve beyan ettiğiniz formlar 

vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili birim sorumlusu tarafından alınan idari ve teknik tedbirler vasıtasıyla 

özenle korunmaktadır. 

  KiĢisel verileriniz yurtdıĢına aktarılmamakla birlikte belirtilen süreç ve amaçlar doğrultusunda 

yurtiçi aktarım yapılabilmektedir. Belirtilen amaçlar dahilinde kanunun 8. ve 9. maddesinde belirtilen 

Ģartlara uygun olarak hukuki   uyuĢmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde 

yetkili kamu kurum ve kuruluĢlarına aktarılabilecektir. Ancak; verileriniz her hâlükârda korunmakta 

ve verilerinizin paylaĢıldığı tüm  veri sorumluları tarafından  aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket 

etmesi sağlanmaktadır. Bunların dıĢında, bilgileriniz herhangi bir Ģekilde 3. Ģahıs ya da tüzel kiĢilerle 

paylaĢılmamakta, faaliyet dıĢı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır. 

KiĢisel verileriniz; MARDĠN BAROSU BAġKANLIĞI tarafından yetkilendirilmiĢ olan Birim 

tarafından, tabloda belirtildiği toplanılmaktadır. KiĢisel verileriniz MARDĠN BAROSU 

BAġKANLIĞI tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için KVKK’nın 5. Ve 6. 

Maddelerinde belirtilen kiĢisel verileri iĢleme Ģartları ve amaçları kapsamında, 1136 sayılı Avukatlık 

Kanunu, Vuk, Borçlar Kanunu, Avukatlık Staj Yönetmeliği, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği, Cmk 

Yönetmeliği, TBB Adli Yardım Yönetmenliği ve ilgili kanunlarda öngörülen esas ve usuller 

doğrultusunda iĢlenmektedir. Bu hukuki sebeplerden bir veya birkaçının bulunmadığı hallerde kiĢisel 

verileriniz, sadece açık rızanıza dayalı olarak toplanmaktadır. 

Fiili imkânsızlık veya ilgili kiĢiye ulaĢılamaması nedeniyle kiĢisel veriler doğrudan ilgili kiĢiden elde 

edilemiyorsa; 

 KiĢisel verinin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, 

 KiĢisel verinin ilgili kiĢiyle iletiĢim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletiĢim 

kurulması esnasında, 

 KiĢisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kiĢisel verilerin ilk kez aktarımının 

yapılacağı esnada, ilgili kiĢiye karĢı aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilir. 
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ĠĢleyen 

Birim 
ĠĢleme Süreci 

Veri 

Kategorisi 
ĠĢlenen KiĢisel Verileriniz 

Hukuki 

Gerekçemiz 

Verilere Yurtiçi EriĢim / 

Aktarım 

Saklama 

Süresi 
ĠĢleme Amaçlarımız 

Adli 

Yardım 

Birimi 

Adli Yardım 

ve Hukuki 

Yardım 

BaĢvurularının 

alınması 

Süreci 

kimlik 

Medeni Durum,Ad, 

Soyad,T.C. Kimlik 

Numarası,Ġmza,Nüfus 

Cüzdanı-Kimlik 

Fotokopisi,Fotoğraf,Nüfus 

Kayıt Örneği 

Veri 

Sorumlusunun 

Hukuki 

Yükümlülüğünü 

Yerine 

Getirebilmesi 

Ġçin Zorunlu 

Olması 

Yetkili Kamu Kurum ve 

KuruluĢları,Görevlendirilen 

Avukat 

Dava 

Dosyaları için 

KesinleĢmeden 

Ġtibaren 5 Yıl 

Faaliyetlerin Mevzuata 

Uygun Yürütülmesi,Finans 

Ve Muhasebe ĠĢlerinin 

Yürütülmesi,Görevlendirme 

Süreçlerinin 

Yürütülmesi,Hukuk 

ĠĢlerinin Takibi Ve 

Yürütülmesi 

,ĠletiĢim Faaliyetlerinin 

Yürütülmesi,ĠĢ 

Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

/ Denetimi,Saklama Ve 

ArĢiv Faaliyetlerinin 

Yürütülmesi,Talep / 

ġikayetlerin Takibi,Yetkili 

KiĢi, Kurum Ve 

KuruluĢlara Bilgi 

Verilmesi, 

ĠletiĢim 

Cep Telefonu 

Numarası,Ġkametgah-Posta 

Adresi,Ev-ĠĢ Telefonu 

Numarası 

Aile 

Bireylerine 

Ait Bilgiler 

Aile bireylerinin ad ve 

soyadları,Aile bireylerinin 

T.C. Kimlik numaraları,Aile 

bireylerinin eğitim 

durumu,Aile bireylerinin gelir 

durumu,Çocuk 

sayısı,Ġmza,Ad-Soyad 

Bilgileri,Doğum 

Tarihi,Cinsiyet,Anne-Baba 

Adı,Pozisyon-Unvan Bilgisi 

Hukuki 

ĠĢlem 

Adli Makamlarla 

YazıĢmalardaki Bilgiler,Ġdari 

Makamlarla YazıĢmalardaki 

Bilgiler,Dava Dosyasındaki 

Bilgiler,Ġhtarname/Ġhbarname 

kapsamındaki bilgiler,Talep 

Verileri,Sunulan Deliller 

Finans 
Gelir Bilgileri,Gider 

Bilgiileri,Fakirlik Belgesi 

 

VERĠ SAHĠPLERĠNĠN KANUN KAPSAMINDAKĠ HAKLARI 

KiĢisel veri sahipleri olarak, haklarınıza iliĢkin taleplerinizi MARDĠN BAROSU 

BAġKANLIĞI’na iletmeniz durumunda MARDĠN BAROSU BAġKANLIĞI niteliğine göre talebinizi 

en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, iĢlemin ayrıca bir 

maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretler sizden istenilebilecektir. 

MARDĠN BAROSU BAġKANLIĞI tarafından KiĢisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen 

tarifedeki ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kiĢisel veri sahipleri aĢağıdaki haklara sahiptir: 

 KiĢisel veri iĢlenip iĢlenmediğini öğrenme, 

 KiĢisel verileri iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etme, 

 KiĢisel verilerin iĢlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dıĢında kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢileri bilme, 

 KiĢisel verilerin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 

bu kapsamda yapılan iĢlemin kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢilere bildirilmesini isteme, 

 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak iĢlenmiĢ olmasına rağmen, 

iĢlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kiĢisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan iĢlemin kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kiĢilere bildirilmesini isteme, 

 ĠĢlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kiĢinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 KiĢisel verilerin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

KiĢisel veri sahibi “Ġlgili KiĢi”, 6698 sayılı kiĢisel verilerin korunması kanunu madde 11 uyarınca 

sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla, 

 BaĢvuru sahibinin Ģahsen baĢvurusu ile, 

 BaĢvuru sahibinin özel yetkili vekili  ile 

 Noter vasıtasıyla, 

MARDĠN BAROSU BAġKANLIĞI, baĢvuruda yer alan talebi kabul eder veya gerekçesini 

açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kiĢiye yazılı veya elektronik ortamda bildirir. BaĢvuru talebin 

niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. BaĢvuruda 
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yer alan talebin kabul edilmesi halinde MARDĠN BAROSU BAġKANLIĞI tarafından gereği yerine 

getirilecek, baĢvurunun MARDĠN BAROSU BAġKANLIĞI  hatasından kaynaklanması halinde 

alınan ücret ilgiliye iade edilecektir. BaĢvuru formuna  aĢağıda belirtilen adreslerden talep ederek 

eriĢebilirsiniz. 

 

VERĠ SORUMLUSU  

Unvan : Mardin Barosu BaĢkanlığı 

Adres: 13 Mart Mahallesi Ġl Müftülüğü Arkası 48. Sokak No:8 Artuklu/MARDĠN 

Tel     :  0 482 213 60 43 

Faks   : 0 482 212 18 76 

Web   : www.mardinbarosu.org.tr 

Kep Adresi :  mardinbarosu@hs01.kep.tr 

E-Mail : info@mardinbarosu.org.tr 
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