
      
  Belge Açıklama    

1 
Mezun Belgesi – (Barkodlu e Devlet 
Çıktısı )  

Yurt dışındaki üniversite 
mezunlarının ek olarak 
diplomasının DENKLİK BELGESİ ve 
fark ya da eksik derslerin 
tamamlandığına dair belge 
sunmaları gerekmektedir. 
Olmayanların Başvuruları 
Alınmayacaktır. 

1 Adet Önemli not. YKS Kılavuzunda yer 
alan programlara ÖSYM tarafından 
yerleştirildikten sonra, KKTC'deki 
üniversitelere kurum içi ya da 
kurumlar arası yatay geçiş yolu ile  
kayıt yaptırıp mezun olan ya da 
olacak ilgililerin, diploma ANLAŞMA 
UYGUNLUK BELGESİ başvurusu 
yapmaları gerekmektedir.  

2 ÖSYM Yerleştirme Belgesi  e devletten alınabilir 1 Adet 

3 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Nüfus 
Kayıt örneği                

(e-devlet sisteminden barkotlu 
olarak alınabilir) 

1 Adet 

4 
Adli Sicil Belgesi (e-devlet 
sisteminden barkotlu olarak 
alınabilir)  

Staj süresinde veya öncesinde 
evlilik-boşanma, isim-soyisim, 
doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. 
nedenlerle nüfus bilgilerinde 
değişiklik olanlar için; güncel 
bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza 
ek olarak, değişiklik öncesi nüfus 
bilgilerinize göre de olacak şekilde 
adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı 
sabıka kaydı istenmektedir. 

1 Adet 

5 İkametgah veya Yerleşim yeri belgesi 
e-devletten alınabilir.  

Sadece Mersin ve İlçesi ikametgahı 
kabul edilmektedir. 

1 Adet 

6 Sağlık Raporu 

Resmi Hastane veya Sağlık Ocağı 
Önemli  

(“Genel Tıbbi Değerlendirme Kararı” 
ve “Akli Meleke Kararı”  işaretli 

olması)  
“VÜCUTÇA VE AKILCA MALUL 

OLMADIKLARI” ibaresinin olması 
gerekmektedir. 

1 Adet 

7 

a) ( SSK 4/A) -  (Bağ-Kur 4/B) -
(Emekli Sandığı 4/C)  (Hizmet Kaydı 
bulunmasa dahi her üç kurum belgesi 
de istenilmektedir.)hizmet (tescil) 
kaydınızın bulunmadığına dair belge, 
Herhangi bir sgk müdürlüğünden 
veya https://www.turkiye.gov.tr/sgk-
tescil-ve-hizmet-dokumu  -
adresinden Barkodlu alınabilir.                                                               
b) Ek olarak sağlık hak sahipliğinizi 
(provizyon) gösterir  belge.  
https://www.turkiye.gov.tr/spas-
mustahaklik-sorgulama adresinden 
alınabilir. 

Başvuru yapacağınız tarih itibariyle 
veya en geç  üç (3) gün öncesi için  
alınacaktır. Avukatlık Kanunu’nun 
12.md.sinin (f) bendi koşullarını 
taşıyanlar Ticaret Sicil Gazete 
Örneği ve Bağ-Kur’dan kayıt 
nedenini gösterir belge sunarlar. 
Şirket Ortaklığında ise; müdürlük ve 
imza yetkili kişi olmak Avukatlık ile 
bağdaşmamaktadır. Askerlikten 
dolayı Emekli Sandığında kayıt 
gözüküyor ise ilgili kurumdan bu 
durumun belgelendirilmesi 
gerekmektedir. Staj başvurusu 
yaptığınız tarih itibariyle SSK, Bağ-
Kur ve Emekli Sandığı 
Kurumlarında kayıtlı (hizmet) 
olmamanız gerekmektedir. Daha 
önce yapılan kayıtların da çıkış 
tarihinin gözükmesi gerekmektedir. 
  

1 Adet  



8 
4 Adet (Erkekler için Kravatlı) 
Biyometrik Vesikalık Fotoğraf –  
1 ADET MEKTUP ZARFI 

Özellikle arka fon beyaz olarak, düz 
cepheden  ve dişlerinizin 
görünmeyeceği şekilde, renkli ve 
cübbesiz olarak çekilmesi 
istenmektedir.  

4 Adet 

    

9 
Staj Giriş Ücreti 1.940 TL ( Hesaba 
yatırılarak Dekontu eklenecek)    

Mersin Barosu Baro Başkanlığı - 
TEB Bank Metropol Şubesi   - TR19 
0003 2000 0000 0104 2940 76 

1 Adet 
Dekont 

10 Staj Başvuru Dilekçesi   1 Adet  

11 Takdim Belgesi 

Mersin Barosu üyesi 2 (İKİ) Avukat 
tarafından imzalanacak.  
(Soruşturmacı ve Muvafakat eden 
Hariç avukatlar) 

1 Adet 

12 Soruşturma Raporu 

Rapor Avukatı, Yanında staj 
yapılacak avukatı hariç 1 (BİR) 
Avukat, (Taktim ve Muvafakat eden 
Hariç avukatlar) 

1 Adet 

13 
Yanında Staj Yapılacak Avukat' ın 
Olur Belgesi    ( Muvafakatnamesi) 

Olur verecek avukatın; avukatlıkta  
5 yılını (Beş yıllık kıdemin hesabına 
Avukatlık Yasasının 4. maddesinde 
yazılı hizmette geçen süreler 
dahildir) doldurmuş ve hakkında 
avukatlığa engel bir suçtan dolayı 
soruşturma açılmasına karar 
verilmemiş veya avukatın geriye 
doğru beş yıl içinde disiplin 
kurulunca verilerek kesinleşmiş bir 
kararla para veya işten çıkarma 
cezalarından biri ile 
cezalandırılmamış olması 
zorunludur. ( Takdim ve 
Soruşturmacı avukatlar harici 
avukat) 

1 Adet 

14 Mahkemeler Stajı İstem Belgesi  
Bulunduğu ildeki Adalet 
Komisyonları   Başkanlıkları    ( 
Mersin - Tarsus - Silifke) 

1 Adet 

15 Bildirim ( Beyan) Dilekçesi   
Stajyer Avukat tarafından 
İmzalanacaktır. 

1 Adet 

16 Taahütname  Tüm Stajyer adayları dolduracak 1 Adet 

17 Taahütname  
Yurt Dışı mezunu olup anlaşmaya 
uygunluk belgesi bekleyecekler 
dolduracak  

1 Adet 

18 KURUM MUVAFAKATNAMESİ 
 

Kamuda çalışanlar için kurumdan 
alınması gereken staj yapabileceğine 
dair yetkili amirden onaylı belge 

1 Adet 

 
 
YUKARDAKİ EVRAKLARIN TAMAMLANMASI HALİNDE GÖKDELEN 16. 
KATTA BULUNAN  STAJ BÖLÜMÜNE EVRAKLAR TESLİM EDİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR. İLETİŞİM: 0324 337 45 30 -31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
         Staj Başvuru dilekçesi  
 
 
 
 
 
 
 
MERSİN BARO BAŞKANLIĞI 
 

 
 

 
 ….........................tarihinde................................Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde eğitimimi tamamlayarak lisans diplomamı aldım.  

 
1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 3. maddesi ile diğer maddelerinde 

açıklanan nitelikler ile koşulları taşımakla Mersin Barosu nezdinde avukatlık 
stajı yapmak istiyorum. 
 
 Avukatlık stajına başlatılmam için gerekli işlemlerin yapılmasını diler, 
saygılar sunarım. ……/……../……. 
 
 
 
                                İsim - Soyisim……………………………….. 
 
 
 
 
 
ADRES           :………………………………………………….  
   
    .………………………………………………… 
                
TELEFON/İŞ-EV :………………………………….      
      
 
GSM   :………………………………….     
              
 
KAN GRUBU : ……………………………….. 
 
 
E-MAİL  : ……………………………….…@...................…………….. 
 
 
 
 
 

İMZA 



 
 
 
 
 
 
          Takdim Belgesi  
 
 
 
 
 
TAKDİM BELGESİ  

 
 

Stajyer Avukat Adayının;  
 
Adı Soyadı    : ………………………………………………………. 
 
Anne Adı / Baba Adı  : ………………………………………………………. 
 
Doğum Tarihi / Yeri : …………………………………………………………  
 
  
 
Yukarıda bilgileri bulunan ve Baromuzda avukatlık stajı yapmak isteyen                           

………..………………..…………… avukatlık stajı yapabilmesi için gerekli olan 

kanuni niteliklere sahip olduğunu bildiğimizi beyan eder kendisini Baroya 

takdim ederiz. ……./…./…. 

 
 
 
Av. …………………..                              Av. …………………... 
 
Baro Sicil No : …….                                                 Baro Sicil No : ……. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İMZA 
İMZA 



 
 
 

 
 
    SORUŞTURMA RAPORU. 

 
 
 
 

 

 

MERSİN BAROSU BAŞKANLIĞI 

 

Mersin Barosu Levhası’na stajyer avukat olarak yazılma isteminde 

bulunan ……………………………….. hakkında 1136 Sayılı Avukatlık 

Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca gerekli araştırmayı yapmış 

bulunmaktayım; 

 

 İlgili stajyer avukat adayının, evraklarının üzerinde yaptığım 

incelemede ve haricen yapılan soruşturma ile kendisiyle yapılan 

konuşmalarda edinilen bilgilere göre; Avukatlığa kabulü için aranılan 

şartlara haiz bulunduğu (kendi beyanına göre) Avukatlıkla bağdaşmayan bir 

işle uğraşmadığı anlaşılmış olmakla durumu bilgilerinize saygılarımla arz 

ederim.  ……../…../…….. 

            
 
 
                   Av. ……………………. 
                   
                   Baro Sicil No: ……. 
                   İmza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
          Muvaffakatname  
 
 
 
 

 
 

  
MERSİN BARO BAŞKANLIĞI 
 
 
 
  
 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 15/1. maddesi gereği; Mersin 
Barosunda avukatlık stajı yapmakta olan .....................................’nın ikinci 
dönem avukatlık stajını yanımda yapmasına olurum bulunmaktadır. 
 
 Bilgi ve takdirlerinize saygı ile sunarım.    ……/……../……. 
 
 
 

Av. ……………………………… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İMZA 



 
 
 
 
 

  
Mahkemeler Stajı İstem Belgesi 

 
 
 
 
 
 

MERSİN BARO BAŞKANLIĞI 
 
 

 
 

 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 15/1. maddesi gereği; avukatlık 
stajının mahkemelerde yapılacak birinci bölümünü (ilk altı aylık) 
.............................................. mahkemelerinde yapmak istediğimi arz 
ederim. 

 
Saygılarımla. ……/……../……. 
 

                                                                                                                                    
                                Adı Soyadı ……………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İMZA 



 
 

 
Beyan Dilekçesi  

 
 
 
 
 
 

 
MERSİN BAROSU BAŞKANLIĞI 
 
 

 
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 3.maddesinin (f) ve 5.maddesinde 

yazılı avukatlığa kabule engel hallerin kendimde bulunmadığını, cezai ve 

inzibati bir kovuşturma altında bulunmadığımı, halen avukatlık stajı ile 

bağdaşmayan bir işle uğraşmadığımı ve avukatlık stajına engel bir 

durumumun olmadığını beyan ederim. ………/……./……….. 

 
 
 
 

      Adı Soyadı ……………………………….. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taahhütname 

İMZA 



 
ÖNEMLİ LÜTFEN OKUYUNUZ 

 
Herhangi bir sebeple sağlık güvenceniz yoksa yasa gereği sağlık güvenceniz Türkiye Barolar 
Birliği tarafından sağlanmaktadır. Ancak aileden hak sahipliğiniz varsa veya özel durum 
nedeniyle bir hak sahipliğiniz varsa bunu takip edip değiştiğinde bilgi vermeniz 
gerekmektedir. 
 
 Ayrıca; 

• Staj süresinin uzaması,  
• Stajın askerlik vs. gibi nedenlerle kesintiye uğraması ve/veya tekrar başlaması 
• Staj başlangıcında Genel Sağlık Sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi 

konumunda olup bu konumlarının staj süresi içerisinde sona ermesi,  
• Staj başlangıcında Genel Sağlık Sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi 

konumunda olmayıp staj süresi içerisinde başka bir nedenle (evlilik vs.) bu konumlarının 
değişmesi, 

 • Stajın başka baroya nakledilmesi ve/veya iptal edilmesi, gibi durumlarda da bilgi 
vermeniz gerekmektedir. 

 
 

 TAAHHÜTNAME  
 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. 
Maddesi gereğince; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı 
yapmakta olanlardan bu kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla 
yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortası 
primlerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından ödeneceği ve bu kişilerin staj 
süresi ile sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı olacakları hükme 
bağlanmıştır.  
 

Bu kapsamda; 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı 
sayılmadığımı, herhangi bir şekilde bakmakla yükümlü olunan kişi 
durumunda olmadığımı, staj başlangıcında bu kanuna göre genel sağlık 
sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olup staj süresi 
içerisinde bu durumunun sona ermesi ve/veya değişmesi halinde, bu 
durumumu 10 (on) gün içerisinde Türkiye Barolar Birliği’ne derhal yazılı 
olarak bildireceğimi, aksi halde yasa hükmünün yerine getirilmemiş 
olmasından doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edileceği, 
stajımın kendi kusurumdan kaynaklanan sebeplerle uzaması halinde 
Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenmiş olan sosyal güvenlik priminin ve 
bu sebeple doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edileceğini kabul 
ve taahhüt ederim.  

 
Staj başlama esnasında, genel kurul ya da yönetim kurulu tarafından 

belirlenen staj başlama ücret tutarını  (staj eğitim, dokuman, eğitim, 
masrafları) ödemeyi kabul ve taahhüt ederim. Bu ödemeyle ilgili Mersin 
Barosu ve yönetimine sulh ve ibra ederim. 
 
Okudum Anladım, ibaresi el yazısı ile doldurulacak  
 
Adı Soyadı  
 
Tarih  
 
İmza 
 
 



           
Taahhütname (Anlaşma Uygunluk Belgesi) 

 

TAAHHÜTNAME 

 ..... ……….Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Mersin Barosuna staj 
yapmak üzere başvurduğum sırada; Avukatlık Kanunu'nun 16. maddesinde 
yer alan düzenleme uyarınca, yabancı ülke hukuk fakültesinden mezun 
olarak Türk hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden 
başarılı sınavı verdiğime ilişkin belgeyi Mersin Barosu'na ibraz etmediğim 
sürece stajımın geçerli olmayacağı ve staj bitim belgesi alamayacağım 
konusunda başvurumu verdiğim anda bilgilendirildiğimi, 

Anlaşmaya uygunluk belgemi sunmamam halinde staj bitim belgesi 
alamayacağımı bilerek başvurumun değerlendirilmeye alınmasını kabul 
ettiğimi, 

Yukarıda açıklanan şekilde anlaşmaya uygunluk belgesi ile ilgili nedenlerle 
stajımın geçersiz sayılması, staj listesinden silinmem veya staj bitim belgesi 
alamam hallerinde Mersin Barosu Başkanlığı'na herhangi bir kusur izafe 
etmeyeceğimi ve bu konuda Mersin Barosu'ndan herhangi bir hak ve talepte 
bulunmayacağımı beyan ve taahhüt ederim….../……/20  

 

 

 

 

Okudum, anladım, kabul ediyorum (el yazısı ile yazılacak) 

 
 
Adı Soyadı  
imza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Değerli stajyerimiz,  



Mersin Barosu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (KVKK), Veri Sorumlusu 
sıfatıyla KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme 
amaçları, hukuki nedenleri, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin 
olarak bilgilendirmek istiyoruz.  

1- Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, 
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her 
türlü işlemi kapsamaktadır.  

2- Bu bağlamda ilgili mevzuat gereğince, tarafımızca işlenmesi zaruri olanlar da dahil olmak 
üzere, staj başvurunuz esnasında bizimle paylaştığınız, staj dosyanız kapsamında yer alan, her 
türlü kişisel verileriniz başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve 
özgürlüklerini korumak amacıyla bugüne değin tarafımızca titizlikle işlenmiş ve korunmuş 
olmakla birlikte, kişisel verilerin tarafımızca işlenmesi, korunması ve gerektiğinde üçüncü 
kişilere aktarılması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 
birlikte (KVKK madde 5/2’de sayılan haller hariç olmak üzere) sadece açıkça rıza gösterdiğiniz 
taktirde mümkün hale gelmiştir.  

3- Bu kapsamda, iş bu aydınlatma metni ve açık rıza formu ile KVKK kapsamında kişisel 
verilerinizin işlenmesi, korunması, gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılması ve sizlere tanınan 
haklara ilişkin olarak sizi bilgilendirerek, Baromuz ile paylaştığınız/paylaşacağınız, rıza 
formunda belirtilen kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuatlar uyarınca işlenmesine yönelik 
olarak açık rızanızı almak durumundayız.   

4- Size ait kişisel veriler, Avukatlık Kanunu ve Avukatlık  Staj Yönetmeliği uyarınca avukatlık 
stajınızın başlaması, kaydınızın oluşturulması mevzuatların tarafımıza yüklediği yükümlülüklerin 
yerine getirebilmesi amacıyla KVKK kişisel verilerin işlenmesi genel ilkelerine uygun olarak, 
sözlü, yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel veya sanal ortamlarda 
toplanmakta ve işlenmektedir.  

5- Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun 
şekilde yukarıda belirttiğimiz belirli açık ve meşru amaçlar ile ilgili mevzuatlar kapsamında 
yükümlülüklerimiz devam ettiği sürece işlenecek ve korunacaktır. 

6- Kişisel verileriniz; eğitim sürecindeki gereklilikler, alacağınız hizmetler ve katılacağınız 
faaliyetlere ilişkin olarak Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı ile yaptığımız anlaşmalar 
uyarınca ihtiyaç duyulacak diğer kişi ve kurumlara gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar 
dahilinde paylaşilabilecektir. 

7- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında; 
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini ögrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
ögrenme,  
- Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
- Kanunun 7. Maddesinde maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme,  
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çikmasina itiraz etme,  
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 
giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 
Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen hakları kullanmak istediğiniz takdirde; kimliğinizi 
tespit edici gerekli bilgiler ile talep ettiğiniz haklarınızı yönelik açıklamaları içeren taleplerinizi, 
yazılı ve imzalı dilekçe ile Baro kalemine bizzat teslim edebilir ya da Baromuz web sayfası 
üzerinden online olarak gönderebilirsiniz.  
(Veri Sorumlusu: MERSİN BAROSU BAŞKANLIĞI)  
 
“Aydınlatma metnini okudum ve anladım” (Lütfen aşağıdaki boşluğa kendiniz bu metini 
yazarak imzalayınız.)  
………………………………………………………………………………………………………  
 
Ad-Soyad: ………………………………………… İmza: ……………..................................  
 
 
 
 



 
 
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA FORMU 
 

Tarafımızla paylaştığınız ve veri sorumlusu sıfatıyla MERSİN BAROSU BAŞKANLIĞI  olarak 
işlediğimiz/işleyeceğimiz, size ait kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir. Aydınlatma metninde açıklanan 
esaslar çerçevesinde, tarafınıza ait kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmesine yönelik 
açık rızanızı, verilen metni sizin için ayrılan boşluğa yazıp imzalayarak veriniz.  
 
Kişisel Verileriniz; ad, soyad, doğum yeri, yılı, TC kimlik numarası, uyruk, eğitim durumu, mezun 
olduğu okullar, ev, iş ve cep telefonları, e-posta, ev adresi, diploma, imza, kimlik fotokopisi, adli sicil 
kaydı belgesi, önceki iş yerinden çalisma izin onayı, ayrılma onayı, hizmet belgesi, SGK hizmet 
dökümü. 
“Şahsıma ait yukarıda belirtilen kişisel verilerin, veri sorumlusu ve yetkilendireceği veri işleyen 
tarafından işlenmesine ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösteriyorum.”  

 
            Ad-Soyad: …………………………………. İmza:……………………………..  
 

 
Not: İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu, Mersin Barosu 
Başkanlığı’na Avukatlık stajı için yapılan başvuruların eki niteliğindedir.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU 
  

MERSİN BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ tarafından paylaşılan Kişisel Verilerin 
Korunmasına İlişkin Aydınlatma metnini okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin MERSİN BAROSU STAJ EĞİTİM 
MERKEZİ tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, 
işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin 
İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel 
verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, Staj Eğitimi kredileri ders yoklamalarında, 
tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya 
belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, MERSİN BAROSU 
STAJ EĞİTİM MERKEZİ tarafından işlenmesine, bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili 
mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu (nakil) diğer barolar ile 
paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin 
Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen 
kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve 
taahhüt ederim. 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 
şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik 
numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri 
içeren ehliyet, nüfus cüzdanı bilgileri. 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 
şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan 
kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik 
noktasında alınan kayıtlar 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve 
kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel 
veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 
şekilde işlenen; MERSİN BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ’ ne yöneltilmiş olan her türlü 
talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler 

MERSİN BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve 
İşlenmesi Hakkında yukarıda bildirilenleri, web sitesinde bulunan Aydınlatma Metnini 
okudum ve haklarımı anladım. Kişisel verilerimin işlenmesi ve paylaşılması hususunda 
rızam vardır. 
Tarih  : 
İsim-Soyisim  : 
TC No  : 
İmza   : 



KURUM MUVAFAKATNAMESİ 

 
 

MERSİN BAROSU BASKANLIĞI' NA 
 
 

11/06/2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 7409 
"Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “un 1. 
maddesi ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 16 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiş olup; "Avukatlık staja filen engel olmamak şartıyla herhangi bir iste 
sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel değildir. Adli ve idari yargı 
hâkim ve savcı adaylar ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve 
kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık 
stajı yapabilir. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır. Bu 
fıkraya ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenir." 
hükmünü içermektedir. 

 
Yine bu Kanunun yürütümüne ilişkin 22/06/2022 tarih ve 31874 sayılı Resmi Gazete' de 

yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı 
Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik" in "Stajın Yapılması" Başlıklı 5. 
maddesi: 

"(1) Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, 
kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı 
çalışanlar, kanununda yazılı staja kabul şartlarını haiz olmak şartıyla staj yapabilirler. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlara avukatlık 
stajının yapılması hususunda ilgili birimlerce kolaylık sağlanır. 

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, stajyerlerin yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet 
usulü, 
Uzaktan veya esnek çalışma gibi imkânlardan yararlanmalarını sağlar. “şeklinde 
düzenlenmiştir. 
 
 
…………………………………………………………..Müdürlüğü'nde…………..………..ol
arak çalışan ……………………TC kimlik nolu  "…………………………." yukarıda anılan 
kanun hükümleri çerçevesinde, Kurumumuzda çalışırken Baro'nuzda staj yapmasına ve yine 
yukarıda anılan yönetmelik kapsamında staj dönemi boyunca yarı zamanlı, dönüşümlü, 
vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan çalışmasına muvafakatimiz bulunmaktadır. 
 

Bilgilerinize rica ederim. ……/…../20…. 
 
 
 

  
YETKİLİ İMZA 

 


