ADLİYEDE KİM VAR?
HİZMET PLATORMU
ÜYELİK VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme, “Adliyede Kim Var?” ve “www.adliyedekimvar.com” web sitesi üzerinden Türkiye Barolar Birliği’ne
kayıtlı avukat ve stajyer avukatlara aralarında yardımlaşma sağlayabilmek adına online olarak hizmet verilmesi için
kullanıcıların yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir.
Kullanıcı, mobil uygulama üzerinden sözleşmeyi onayladığı ve AKV’nin verdiği hizmetten yararlanmaya başladığı
andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiğini kabul etmiş sayılır.
Bu Sözleşme, Web sitesi ve Mobil Uygulama üyeliğinizin/aboneliğinizin yasal kullanım koşullarını belirlemektedir ve
“Adliyede Kim Var” yöneticileri tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın üzerinde değişiklikler yapılabilir, bu tür
değişiklikler “Adliyede Kim Var?” ve www.adliyedekimvar.com tarafından Web sitesine konulduğu andan itibaren
geçerli sayılacaktır.
“Adliyede Kim Var?” Mobil Uygulamasını kullanmak için işbu sözleşme hükümlerini detaylı olarak okuyunuz. Üyelik ve
kullanıcı sözleşmesinin şartlarını kabul etmememiz halinde mobil uygulama üyeliğinizi başlatmayınız.

1. TARAFLAR
İşbu Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi AKV DANIŞMANLIK A.Ş. ile “Adliyede Kim Var?” mobil uygulamasına üye
olarak kaydolan kullanıcılar arasında akdedilmektedir. Sözleşme, kullanıcının elektronik ortamda kabulü ile birlikte
yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte
kalmaya devam edecektir.
2. AMAÇ VE KAPSAM
İşbu Sözleşme, mobil uygulama üzerinden erişilen ve adliyeler ile sair hukuki uygulama alanlarında avukatların
birbirleri ile iletişime geçerek yardımlaşmasını sağlama amaçlı hizmet sunulması ve kullanıcılara ilişkin koşul ve
şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.
Mobil Uygulama kapsamında uygulamanın kullanımına ilişkin olarak AKV tarafından kullanıcılara sunulan kullanım
koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşmenin esaslı maddeleri niteliğinde olup burada yer alan diğer hükümlerle
birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

3. TANIMLAR
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Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibare ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.
3.1. Adliyede Kim Var? Mobil Uygulaması : (AKV) Avukatların ve stajyer avukatların birbirleriyle iletişime geçerek
yardımlaşmalarını sağlayan mobil uygulamadır.
3.2. Adliyedekimvar.com

:www.adliyedekimvar.com alan adı üzerinden mobil uygulamaya
bağlı olarak yayın yapan internet sitesidir.

3.3. Uygulama

: Uygulama, “Adliyede Kim Var?” ismi ile tüm mobil cihazlarda
çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak
oluşturulan hizmetlerin sunulduğu tüm sanal mecralarını ifade
etmektedir.

3.4. Üye

: İşbu kullanıcı sözleşmesini kabul ederek mobil uygulama sistemini
üye olan kullanıcılardır.

3.5. Abone

: Sistemde belirlenen abonelik paketlerini satın alan üyelerdir.

3.6. Kullanıcı

: Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı olan ve mobil uygulamaya üye
olarak katılan avukat ve stajyer avukatlardır.

3.7. Üyelik

: Üye olmak isteyen kullanıcıların mobil uygulamada mevcut üyelik
ve kullanıcı şartları sözleşmesini gerçek bilgilerle doldurarak
onaylaması ve bu bilgilerin Adliyede Kim Var uygulaması yetkilileri
tarafından Türkiye Barolar Birliği kayıtları ile karşılaştırılarak
onaylanması ve kullanıcıya bildirilmesi ile kazanılan vasıftır.

3.8 Abonelik

: İnternet sitesi ve /veya mobil uygulama üzerinden duyurulan
belirlenen ücretler karşılığında paket alımı ile elde edilecek vasıftır.

3.9. Hizmet

:“Adliyede Kim Var?” uygulamasının kullanıcılarına faydalanmak
üzere sunduğu hizmet ve faydalarının tamamını ifade eder.

3.10. Hizmet İçeriği

: Kullanıcıların oluşturdukları üyelik ve bu üyeliğin koşullarına bağlı
olarak kullanıcı adı ve şifre ile mobil uygulamaya giriş yapmak sureti
ile eriştiği telif/mali hakları “Adliyede Kim Var?” mobil uygulamasına
ait logo, marka, tanıtım materyal, veri dosyası, yazılı metin, bilgi,
belge, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin tamamıdır.

3.11. Veritabanı

: Mobil Uygulama dahilinde paylaşılan ve erişilen içeriklerin
depolandığı, ayrıştırıldığı, sorgulanabildiği ve erişilebildiği AKV’ye
ait olan ve FSEK gereğince korunan veritabanıdır.

3.12.Sözleşme

: İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin tamamıdır.

3.13. İşveren

:Adliye ve/veya diğer hukuki işlemlerin yapıldığı yerlerde vekil
bulunduğu/bulunmadığı işlerin yürütülmesi hakkında yardım
talebinde bulunan avukat/stajyer avukatlardır.

3.14. İşe başvuran

: İşveren avukatın iş talebi üzerine talep edilen işi yapmak için
sistem üzerinden işveren avukata başvuru yapan avukat/stajyer
avukatlardır.
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3.15 İş Talebi

: İşveren avukatların hakkında yardımlaşma talep ettikleri işin
uygulama yolu ile sisteme girilen açıklamasıdır.

3.16. Verilen işler

:İşveren Avukatların diğer avukat/stajyer avukatlar tarafından
tamamlanmak üzere sisteme girilmiş ve onaylanmış işlerdir.

3.17. Başvurulan İşler

: İşe başvuran avukatlar tarafından mobil uygulamada anasayfa
üzerinde görülen ve yerine getirilmek üzere talep gönderilen işlerdir.

3.18. Onay Bekleyen İşler

: İşi yapan avukat tarafından tamamlanarak işveren avukatın
onayına sunulan ve onayın tamamlanmasını bekleyen işlerdir.

3.19. Tamamlanmış İşler

: İşi yapan avukatın işveren avukattan işin yapıldığı yönünde onay
alınmış işlerdir.

4. ADLİYEDE KİM VAR MOBİL UYGULAMASI TARAFINDAN SUNULAN HİZMET VE KAPSAMI
AKV, işveren ve işi alan avukat/stajyer avukatlar arasında işin taraflara iletilmesi, taleplerin oluşturulması, iletişim
kurulması ve yardımlaşma sağlanmasını sağlamaktadır. AKV’nin sorumluluğu taraflar arasında işin yapılmasına
yönelik platform oluşturma hizmetinin yerine getirilmesi ile sınırlandırılmıştır.
AKV işveren ve/veya işi yapan sıfatını haiz olmadığından işin yapılması aşamasında kendisine bir sorumluluk
yüklenemeyecektir. AKV’nin hizmet sağlayıcısı olması nedeni ile taraflar arasında yapılan işin , taraflar arasındaki
yazışma ve içerik paylaşımlarının hukuka uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. Ancak şikayet üzerine
ve/veya başkaca yollardan kullanıcıların mobil uygulamayı hukuka aykırı kullandığının tespiti halinde ilgili kullanıcının
üyeliğini süresiz olarak durdurmak ve/veya iptal etmek hususunda yetkilidir.
5. UYGULAMADAN YARARLANMA VE ÜYELİK ÖN KOŞULU
İşbu sözleşmeye konu mobil uygulamadan Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı tüm avukatlar yararlanabilir. Avukat olmak
sözleşmenin ön ve vazgeçilmez koşuludur. Uygulamaya girilen bilgilerin doğruluğu AKV tarafından araştırılıp
onaylandıktan sonra üyelik ve yararlanma için onay verilecektir.
Üyelik hakları onay işlemlerinin tamamlanmasından sonra doğar ve bu haklar 3. Kişilere devredilemez. Verilen
bilgilerin doğru olmaması ve /veya mobil uygulamaya giriş yapmak isteyenlerin Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı
avukat/stajyer avukat olmaması halinde üyelik talepleri reddedilir. Adliyede Kim Var’ın uygulamanın kullanılması
aşamasında sözleşme hükümlerine aykırılık tespit etmesi ve yine sözleşmede belirtilen diğer şartların gerçekleşmesi
halinde üyelik, uygulama yetkilileri tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Üyeliğin sona erdirilmesi, askıya
alınması, üyelikten çıkarılma gibi hallerden sonra yeniden üyelik tanımlanması Adliyede Kim Var? yetkililerin
değerlendirmesine bağlıdır.
6. HİZMET BEDELİ/ÜCRETLENDİRME VE ABONELİK KOŞUL VE ŞARTLARI
AKV üyeleri internet sitesi ve mobil uygulama üzerinde yayınlanan ve açıklanan paketleri satın almak koşulu ile abone
olabileceklerdir. Uygulama kapsamında ön görülen paketler aylık/yıllık/kredi alımı olarak düzenlenmiş olup paket
çeşitlerine ve fiyatlandırmalara ilişkin değişiklik yetkisi AKV’dedir. Yapılan değişiklik ve güncellemeler internet sitesi ve
mobil uygulama üzerinde ilgili sekmelerde açıklanacak olup, açıklama yapılması ile de geçerli hale gelecektir. İşbu
sözleşmenin kullanıcılar tarafından onaylanması ile yapılacak değişiklikler önceden kabul edilmiş sayılacaktır.
Akv her zaman hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kullanıcılar bu değişiklikleri kabul etmedikleri
takdirde işbu sözleşmeyi güncel abonelik bedelinin aylık/yıllık yeniden tahsil edileceği tarihe kadar feshetmek hakkına
sahiptir. Otomatik yenilecek olan aylık abonelik paketleri için yenileme tarihinin gemesi halinde fesih talebi bir sonraki
aydan itibaren geçerli olacaktır. Abonelik süresi içerisinde sözleşmeyi feshetmeyen abone, yeni döneme uygulanacak
hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılacaktır.
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Abonelik paketlerinin bitiş tarihlerinde AKV otomatik olarak aboneliğin yenilenmesi için sisteme verilen kredi kartından
üyelik bedelini tahsil edecektir. Iş bu sözleşmenin kabulü ile yenileme, kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.
Otomatik yenilenme mobil uygulama üzerinden ayarlar bölümünden manuel olarak kapatılabilmektedir. Otomatik
abonelik yenilenmesi istenmemesi halinde uygulama üzerinden yenileme tercihinin kapatılması gerekmektedir.
7. SUNULAN HİZMETLER VE UYGULAMANIN KULLANIMI
İŞVEREN KULLANICI AÇISINDAN : Meslektaşlarından işinin yürütülmesi konusunda yardım talebinde bulunacak
avukat, sistem üzerinden iş talebi girmek üzere işin yapılacağı yeri (adliye/adliye dışı), şehri, ilçe ve ilgili birimi seçer
ve ilgili ekrana iş detayını ve yapılması gereken iş talebini ve sonrasında da yapılacak iş ile ilgili ücret bilgisini, işin
sona erme tarihini, öngörülen ücretin teklife açık olup olmadığı bilgisini, işin aciliyet durumunu girer ve işi yayınla
komutu ile mobil uygulama ana ekranında yer almasını sağlar. Yayına alınmış işler kullanıcıların verdiğim işler
ekranlarında görülür. Verilen iş taleplerine karşı diğer kullanıcılar tarafından talep sunulması halinde ekranda bildirim
oluşur ve görüşme süreci başlatılır. İşin yapılması konusunda karşılıklı anlaşmanın sağlanması halinde işi veren ve işi
yapan kullanıcılar arasında bir konuşma ekranı oluşur ve taraflar iş süreci ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri birbirleri ile
paylaşabilirler. İşin tamamlanması ve işi yapan avukat tarafından işveren avukata bilgi verilmesinin ardından işveren
avukat 3 gün içerisinde işin yapıldığını onaylamak zorundadır. Bu süre içerisinde onaylanmayan işler süre bitimini
takip eden ilk gün sistem tarafından yapılmış kabul edilir.
İŞİ YAPAN KULLANICI AÇISINDAN : Avukatlar mobil uygulama sayesinde yapılması hususunda talep oluşturulan
işleri ve iş ücretlerini uygulama ana ekranında görebileceklerdir. Girilen iş talepleri il, ilçe olarak ayrıştırılabileceği gibi
adli yargı birimleri olarak da ayrılabilmektedir. Ayrıca mobil uygulama yolu ile işi yapmak isteyen kullanıcının konum
bilgisi kullanılarak da kullanıcının konumuna göre talep olarak girilmiş bulunan işlerin de ana ekranda görüntülenmesi
sağlanabilecektir.
İşi yapan kullanıcı öncelikle işi yapmak üzere karşı tarafa talep gönderecektir. İş ilanları üzerinde fiyat değişikliğinin
mümkün olduğu hallerde başvuran işi yapmayı kabul edeceği bedeli de belirterek talebini göndermelidir. Fiyat
değişikliğinin mümkün olmadığı ilanlar açısından ise yapacağı başvuru, ilanda belirtilen bedelin kendisi tarafından
kabul edildiği anlamını taşıyacaktır.
İşin yerine getirilmesi için başvuru yapılmasının ardından işveren kullanıcı tarafından onaylanması halinde taraflar
arasında bir konuşma ekranı oluşur ve taraflar iş süreci ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri birbirleri ile paylaşabilirler. İşi
yapan avukatın işin tamamlandığını işveren avukata bildirmesinin ardından işveren avukat işin yapıldığını 3 gün içinde
onaylar ve onay ile birlikte ödemenin işi yapan avukat hesabına aktarılma süreci başlar. Bu konuda tüm sorumluluk
işveren avukata aittir. Süresinde onay verilmemesi halinde onay
8. UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI
8.1. Uygulama kapsamında kullanıcıya sağlanan/sağlanacak olan hizmet, hak ve menfaatler, Türkiye Cumhuriyeti
Kanunları, dürüstlük ve iyi niyet kuralları kamu düzeni ve kişilik haklarına aykırı olmama hususları gözetilerek yerine
getirilir.
8.2. Adliyede Kim Var uygulamasından yararlanmak için işbu sözleşme çerçevesinde geçici olarak üyelikten
uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekir. İşbu sözleşme uyarınca üyelikten uzaklaştırılmış
veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kullanıcıların mobil uygulama kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları
kendilerine bir hak sağlamayacak ve mobil uygulama kullanıcısı oldukları sonucunu doğurmayacaktır.
8.3. Üye hesabı oluştururken mobil uygulama sistemine beyan edilen Baro İli, Baro Sicil numarası, TBB Sicil
numarası, isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Adliyede
Kim Var? sadece baro kayıt bilgilerinin kontrolünü sağlamakta olup diğer bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol
etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle üyelerin veya 3. kişilerin
uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili üyeye aittir.
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8.4. Üyeler uygulamayı yalnızca yasalara uygun hukuki faaliyetler için kullanacağını kabul ve taahhüt eder.
9. KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
9.1. Adliyede Kim Var uygulaması “özel, kabul ve onaya bağlı” nitelikte tasarlanmış bir mobil uygulamadır. AKV
Üyeleri bu hususa bağlı olarak işbu sözleşme içeriğindeki ilkelere saygı duymak, hükümlerine ve tüm kurallara
uymakla yükümlüdür.
9.2. Adliyede Kim Var mobil uygulamasına üyelik ücretsiz, abonelik ücretlidir.
9.3. Uygulamaya üye olan her kullanıcı iş talebinde bulunabileceği gibi iş talebinde bulunmuş diğer avukatların talep
ettikleri işleri yerine getirmek için de başvuruda bulunabilirler.
9.4. Her bir üye kullanacağı şifre ve kullanıcı adı ile sadece bir tek avukat /stajyer avukat için işlem yapma yetkisine
sahip olacaktır. Bir kullanıcı adına daha önceden yapılmış bir üyelik kaydı var iken aynı bilgiler ile yeni bir üyelik kaydı
yapılması mümkün olmayacak öncelikle ilk üyeliğin sona erdirilmesi yönünde bir uyarı sağlanacaktır.
9.5.Şifre’nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı
ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından
dolayı doğrudan sorumludur. AKV, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya
tazminat için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.
9.6.İşveren avukat tarafından mobil uygulama sistemine girilecek olan iş talebinin eksiksiz, doğru ve açık olarak
verilmesi ve içeriğinin işbu sözleşmede belirtilen şartlara uygun olması gerekmektedir. İş talebinin içeriğine ilişkin tüm
sorumluluk işi veren avukata aittir.
9.7.Üyelerin diğer üyelerle paylaşmış olduğu bilgi ve belgelerin mülkiyeti paylaşan üyeye aittir. AKV taraflar arasında
iletilen bilgi ve belgelerin yol açabileceği kayıp ve zararlardan sorumlu tutulamayacaktır. Talep edilen işler, verilen işler
ve yapılan işler ile ilgili hukuka uygunluk, içerik doğruluğu, izin ve onaylar açısından sorumluluğun tamamı
üyelerdedir.
9.8.Üyeler verilen işin tamamlanması aşamasında birbirlerine iletecekleri bilgi ve belgelerin hukuka uygun amaçlar
için kullanılacağını, müvekkil gizliliği esaslarını dikkate alacaklarını ve uygun davranacakları hususlarını kabul ve
beyan ederler.
9.9.Bilgi ve belge paylaşımı sırasında diğer kişilerin yazılım ve mobil sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer
üyeler ve 3. Kişiler açısından hakaret içeren içerik ve söylemler de dahil olmak üzere uygulamanın amacı dışında
materyaller paylaşmak yasaktır.
9.10.İşi yapma yönünde işveren avukata talepte bulunan kullanıcı üstlendiği işi Avukatlık Yasası ve Meslek Etiği ve
Ahlak Kurallarına uygun şekilde yapmakla mükelleftir. Aksi halde bu hükme aykırı davranması sebebi ile oluşacak
zararların tamamından AKV’ye, işveren avukata ve vekil edene karşı işveren avukat gibi sorumlu olacaktır.
9.11.İşveren avukat iş talebini yerine getirecek üyenin mesleki yeterliliğinin tespiti ve işin yapılmasının kabulü ile ilgili
tam yetkilidir. Taraflar aralarından görüşme ve iletişim sağlanması tek başına işi yapacak avukata ücrete hak kazanma
hakkı tanımaz. İşin işveren avukat tarafından tamamlanmak üzere işi yapacak avukata verildiğinin onaylanmasını
müteakip iş süreci başlayacaktır.
9.12.İşin yapılması aşamasında taraflar arasında kurulan sözleşme Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olmakla her iki
taraf da AKV’nin işin yapılması aşamasında herhangi bir sorumluluğu olmadığını, AKV’nin tarafların iletişim kurması
ve yardımlaşma sağlaması adına hizmet sağlayan taraf olduğunu kabul etmişlerdir.
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9.13.AKV mobil uygulama dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma
koşulları ile erişilen içerik ve hizmetleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını
saklı tutmaktadır. AKV bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.
9.14. Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
9.15. İşveren üye işbu sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai
sorumluluk bizzat kendisine aittir.
9.16.İşveren avukat uygulamaya girmiş olduğu iş talebinin yapılması ile ilgili sadece bir üyeye onay verebilir. Bir üyeye
onay verilmiş olması ve işin yapılmasının başlamasının ardından başkaca bir üye ile aynı iş ile ilgili iletişime geçilmesi
mümkün değildir. İş talebine birden fazla başvuru yapılmış olması halinde bir üye ile iş süreci başlatıldıktan sonra
diğer başvuran üyelerle kabul ve görüşme süreçlerinin başlatılması sistemsel olarak mümkün olmayacaktır.
9.17.İşi alan üye ise aynı anda birden fazla talebe başvuru yapabilir. Başvuru yaptığı işlerin zamanında ve gereği gibi
yerine getirilmesinden işi alan avukat tam sorumludur.
9.18.İşi veren avukat işi alan avukata verilen işin tam olarak yerine getirilmesi hususunda gerekli tüm bilgi ve belgeleri
tam olarak sunmak/iletmek ile yükümlüdür. İşveren avukatın bu yükümlülüğü yerine getirmemesinden kaynaklı işin
tamamlanamaması ve/veya gereği gibi tamamlanmaması açısından işi yapan avukata sorumluluk yüklenemez.
9.19. İş talebinde bulunan avukatın kendisine işi yapmak üzere başvuran avukata işin yapılması yönünde onayı
vermesi ile taraflar arasında sözleşme meydana gelmiş sayılır. AKV’nin hizmet sorumluluğu açısından taraflar
arasındaki sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi aşamasında hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9.20. İşi veren avukatın, işi yapan avukatın işi tamamladığı yönünde onay vermesi ile taraflar arasındaki sözleşme
şartlarının yerine getirildiği anlaşılacaktır.
9.21.Taraflar işin yapılması konusunda aralarında yapılan sözleşmede, AKV’nin hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı
olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
9.22.İş talebinde bulunan ve işi yapan avukat hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, AKV’nin
sorumludur.
9.23. Üyeler AKV’ye gerçek ve güncel bilgiler sunacağını, kullanıcı profilinde kendisine ait olmayan fotoğraf
kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
10. ADLİYEDE KİM VAR?’IN HAK VE YETKİLERİ
10.2. AKV uygulama üyeliğinin kabulü, gerekli şartlarda durdurulması/iptali hususunda tam yetkilidir. Taraflar AKV
yetkililerinin, uygulama üzerinde münhasır yetkili olduklarını, sistem çalışmasını belli/belirsiz süre askıya
alabileceğini ve/veya sonlandırabileceğini kabul ederler.
10.2.. AKV yetkilileri uygulamanın amacına uygun olarak işlerlik sağlaması, hukuka uygun olarak kullanılması ve
gerektiği hallerde müdahale edilmesi amaçlı taraflar arasındaki bilgi ve belge ile konuşma içeriklerini kontrol
etme hakkına sahiptir. Üyeler paylaştıkları bilgi ve belgelerin sözleşme ve genel hukuk kurallarına uygunluğu
açısından tam sorumludur. AKV’ye tanınan kontrol yetkisi aykırı davranışlar açısından kendisine sorumluluk
yüklenebileceği anlamını taşımamaktadır. Bu hükmün genişletilerek yorumlanmayacağı hususunda taraflar
mutabık kalmışlardır.
10.3. AKV uygulamanın amacına aykırı, hukuka, usul ve yasalara aykırı kullanıldığının tespiti halinde eylemi
gerçekleştiren üyeye uyarıda bulunma hakkına sahiptir. Sözleşme hükümlerinde düzenlenen hallerde de
kullanıcıların üyelik iptalleri açısından AKV tek yetkilidir.
10.4. AKV tarafların uygulamaya girmiş oldukları kişisel bilgilerinin doğruluğunu tespit için kullanıcıların e posta, SMS,
cep telefonu ve diğer iletişim araçlarını kullanma hakkına sahiptir.
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10.5. Mobil uygulamanın daha hızlı ve etkin çalışması için cookieleri (çerezleri) mobil uygulama üzerinde
saklamaktadır. Üyeler uygulamanın etkin çalışması için uygulama cookielerini (çerezlerini) mobil cihaz
ayarlarından veya harici bir program yardımıyla silmemeyi kabul ederler.
10.6. AKV üyelere daha iyi hizmet sunmak ve uygulamanın amacına uygun kullanılmasını sağlamak adına üyeler
adına yorum ve değerlendirmeler yolu ile iş taleplerinin yerine getirilmesi hususunda değerlendirme yapılmasını
öngörmektedir. Yapılan değerlendirme neticesinde uygulama üyelerinin taraf oldukları sözleşmelere uygunluk
seviyeleri diğer üyeler tarafından belirleyici nitelik olarak kabul edilebilecektir. Yorum ve değerlendirmeler sadece
üyeler arasında ve üyeler tarafından yapılmakta olup AKV’nin değerlendirme sistemi açısından yetki ve
sorumluluğu bulunmamaktadır.
10.7. ÜYELİĞİN DURDURULMASI/İPTALİ
Kullanıcıların sisteme yanlış bilgi girişi yapmaları halinde, uygulamanın hukuka aykırı amaçlar ile kullanıldığının
tespiti halinde,genel ahlak kuralları ile Avukatlık Yasası ile Avukatlık Meslek Etiği kurallarına aykırı eylemlerde
bulunulması halinde, yapılması onaylanan işlemlerin kusurlu olarak yapılmaması ve/veya yetişemeyecek işler
açısından işveren avukata bilgi verilmemesi hallerinde, üyelik AKV yetkilileri tarafından süresiz askıya
alınabileceği gibi eylemlerin ağırlık oranına göre iptal de edilebilecektir. Bu hususta tüm yetki AKV’dedir.
10.8 Kullanıcılar Mobil Uygulamayı yükleyerek giriş yaptıklarında cihaz bilgileri (cihazın ekranının açık olup olmama,
GPS ayarının durumuna dair bilgiler), kişi bilgileri ve gerçek zamanlı olarak yer bilgileri kontrol edilerek
bulundukları yer bilgilerine ulaşılabilecektir. Mobil Uygulama kapsamında edinilecek yer bilgileri sunucularda
kayıt altına alınmayacak olup, üyelerin kendi istekleri doğrultusunda mobil uygulama harita ara yüzünde
konumlarını takip edebilmelerine olanak verilmiştir. AKV’nin üyelerin konumunu görme durumu yoktur.
11. KULLANICI VERİLERİNİN KORUNMASI, GÜVENLİK VE GİZLİLİK
11. 1. KREDİ KARTI İŞLEMLERİ AÇISINDAN GÜVENLİK
11.1.1. AKV mobil uygulaması üzerinden kredi kartı bilgilerini sunarak abonelik satın alan kullanıcıların kredi kartı ve
haberleşme bilgileri her aşamada güvenlik altına alınmaktadır. Kredi kartı bilgilerinin mobil uygulama üze
rin den bankaya aktarılması konusunda sağlanan güvenlik bankanın sunduğu maksimum güvenlik
standartları ile gerçekleşmektedir. Söz konusu güvenliğin uygulanması konusunda birçok bileşenin
yanında
CVV2/CVC2 kodları da çalıntı kart veya kart bilgileri ile abonelik bedeli tahsiline karşı önlem olarak
mobil
uygulama ve internet sitesi üzerinde kullanılmaktadır.
11.1.2. Kullanıcıların kredi kartı bilgilerini ilk kez sisteme girerek ilk ödeme yapmaları halinde 3D güvenlik doğrulama
yöntemi ile birlikte ödeme işlemleri gerçekleşmektedir. Yapılan bu işlem sonucunda kullanıcıya ait kredi kartı
bilgileri PCI/DSS denetimi altında yüksek güvenlik sağlayan ortamlarda saklanmaktadır.
11.1.3. Üyelerin kredi kartı bilgilerinin, onayları ile sisteme bir defa kayıt edilmesi halinde aynı güvenlik önlemleri uy
gulanarak devam eden abonelik bedelleri AKV tarafından bilgileri daha önce alınarak saklanan
kredi kartı
üzerinden otomatik olarak tahsil edilir. İşbu sözleşmenin kullanıcı tarafından
onaylanması halinde otomatik
tahsil yetkisi b şartlar altında AKV’ye verilmiş kabul edilir. Kullanıcının,
otomatik abonelik yenilenme ayarla rı
nın
sözleşme
kapsamındaki şartlar doğrultusunda
düzenlenmesi/değiştirlimesi ve/veya sözleşmenin feshi
hakkı saklıdır.
11.1.4. AKV Kullanıcısı paket ve kredi satın alımlarında onayı dahilinde ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması amacı ile
kullanılmak üzere, Kart’a ait bilgilerini AKV ile kendi rızası ile paylaşmaktadır. Paylaşılan bu bilgiler; Kart’ı ihraç
eden ku rum/kuruluş bilgisi, Kart’ın ön yüzünde yer alan ad soyad, Kart numarası, son kullanım tarihi, CVC
Kodu ile sınırlıdır.
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11.1.5. Kullanıcı sağlanan bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve gerçek olduğunu, söz konusu Kart ile yapılan
tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu, bu işlemlere ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai
sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
11.1.6. Kullanıcı kart ile ödeme kanalında işlem yapmak istediğinde, kendisine kayıtlı kartını ayırt edebileceği bilgiler
(kart rumuzu, kartın son 4 hanesi vb) listelenerek, kullanıcının vereceği işlem onayı ile birlikte sona erecektir.
AKV’nin işlem akışında değişiklik yapma yetkisi saklıdır. Kullanıcının güvenliği için ek önlemler getirebilir.
Kullanıcı bu sistemde belirleyeceği ve kullanacağı tüm şifrelerin güvenliğinden ve gizliliğinden tek başına
sorumlu olduğunu, şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşmamayı, sisteme tanımladığı Kart ile yapılan tüm
işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
11.1.7. Kullanıcı siber saldırılar da dahil olmak üzere AKV’ye atfedilecek ağır ihmal veya kast bulunmadığı hallerde
saklanan Kart bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda AKV’nin oluşacak
zararlardan
herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

11.2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AYDINLATMA METNİ
11.2.1. AKV, Kullanıcıların her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar,
buna rağmen Hizmet Sağlayıcıda bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Tüm yazılımların
güvenliği kullanıcıya aittir. Kullanıcının uygulama/uygulamalarının saldırı alması durumunda AKV sorumlu
tutulamaz.
Bu hüküm AKV mobil uygulamasının, uygulamayı kullanan avukatların kaydettikleri kişisel bilgilerin ne amaçla
kullanıldığını açıklar.
11.2.2. AKV uygulamaya üyelik ve kullanım şartları için kullanıcıların bazı bilgiler talep eder. Bunun yanı sıra AKV
sunulan hizmet kapsamında bazı işletim bilgileri (mobil cihaz id, konum) saklar. AKV, kullanıcıların kişisel bilgilerini
kullanıcıların kimliğini doğrulamak ve avukatlar arasında daha iyi hizmet verebilmek adına talep etmektedir. AKV
sunulan hizmet kapsamında kullanıcıların bilgilerini yine kendi aralarında paylaşabilmektedir. Ancak uygulama üyesi
olmayan 3. Kişilerle kullanıcıların bilgileri paylaşılmamaktadır.
11.2.3. AKV, kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanıcıların izni dışında ticari amaçla kullanmaz, paylaşmaz ve satmaz.
Ancak resmi makamlar tarafından talep edilmesi halinde veya yasa gereği yükümlü olduğu durumlarda ilgili
makamlarla Kullanıcı'nın kişisel bilgilerini paylaşılabilecektir.
11.2.4. AKV sunduğu hizmet dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail
hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve
beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve
taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan hizmet sağlayıcıya herhangi bir kusur iletilemez.
11.2.5. AYDINLATMA METNİ
Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, AKV tarafından sağlanan hizmet ve AKV’nin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik
gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, AKV birimleri, internet sitesi, sosyal medya
mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. AKV’nin
sunduğu hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Ayrıca, AKV’nin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, internet
sitemizi ziyaret ettiğinizde, mobil uygulamayı kullandığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, AKV tarafından sunulan hizmet ve kampanyalardan sizleri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve
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ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, AKV ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; AKV tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların
yapılması, AKV tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına
göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, AKV ve AKV’nin iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin
temini, AKV’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile amaçlarıyla iş ortaklarımıza,
tedarikçilerimize, AKV yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve
9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe
sunduğumuzhizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan
doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple
toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Sahibi’nin Hakları
KVKK’nın 11.maddesine istinaden;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin
niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle AKV DANIŞMANLIK A.Ş.’ye info@adliyedekimvar.com
e posta adresine iletebilirsiniz.
Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde e posta üzerinden iletişime geçerek verilerinizi
güncellemenizi rica ederiz.
Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili İzinlerini Nasıl Değerlendireceği
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak verdiğiniz izinler ile ilgili olarak info@adliyedekimvar.com e posta adresine
talep ve bildirimlerinizi ileterek kişisel veri işleme izinlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.
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12. ÜYELER ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA KAPSAMINDA AKV’NİN SORUMSUZLUK HALİ VE GARANTİ
REDDİ
12.1. Sorumluluğun Kısıtlanması
AKV mobil uygulaması kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler kullanıcılara “OLDUĞU GİBİ,
OLDUĞU YERDE, KULLANILABİLİR OLDUĞU MÜDDETÇE” sunulmakta olup, bu kapsamda AKV’nin
Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü
bulunmamaktadır. Üyeler , AKV’nin ayrıca İçerik ve diğer üye verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte
bulunmadığını anlar ve kabul eder.
12.2. AKV uygulamanın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. AKV sadece uygulamanın
7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte uygulamaya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği
ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, uygulamaya erişimin muhtelif zamanlarda
engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. AKV söz konusu engelleme veya kesintilerden
hiçbir şekilde sorumlu değildir.
12.3. Üye, yüklediği içerikler, ilettiği bilgi ve belgeler ile uygulamanın kullanımından münhasıran sorumludur. Üye,
fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulamanın kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her
türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) şahsen tek başına
sorumlu olacağını kabul eder.
12.4. AKV, işin işi yapan diğer üye tarafından yapılmaması/gereği gibi yapılmaması/tam yapılmaması/hatalı
yapılması/zamanında yapılmaması gibi hallerden, işin yapılması için yapılan ek masraflardan ve diğer tüm
masraf ve zararlardan da ancak bunlarla sınırlı olmaksızın uygulamanın kullanımı neticesinde meydana gelen
hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak AKV , zımni garanti,
işin yapılmasına yeterlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya
zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de açıkça ve ayrıca beyan eder.
12.5. AKV’nin işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar işveren üye
tarafından işbu sözleşmeye konu hizmet kapsamında ödenmiş kredi bedeli ile sınırlı olacaktır.
12.6. AKV avukatlar arasında sadece yardımlaşmayı sağlamaktadır. AKV, verilen/alınan yardım işleri açısından ana
işlerin başka avukatlara tamamen götürülmesi/verilmesi/devredilmesi gibi bir amaç taşımamakla sadece ana
işlerin yerine getirilmesi konusunda yardıma ihtiyacı olan iş sahibi avukatların yardım taleplerine cevap
alabilmesi için kurulmuş bir platformdur.
12.7.Üyelerin yapılacak iş konusunda yaptıkları ön görüşme, ön sözleşme niteliği taşımamakla bu görüşme
neticesinde işin, işi yapmak için talep sunmuş olan üyeye verilmemesi halinde iş kendisine verilmeyen avukat
AKV’ye herhangi bir sorumluluk yükleyemeyeceği gibi görüşme esnasında işin tamamlanmak üzere işveren
avukat tarafından başka bir üyeye verilmesi halinde de AKV’den herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.
12.8.AKV, üyelerin uygun ve yetkin olduğu, verilen işlerin yerine getirilmesi veya zamanında yerine getirilmesi,
hatasız olması, sır saklama yükümlülüğüne uygun hareket edilmesi, uygulama kullanımı sebebi ile yapılan
anlaşma ile elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya işin kalitesinin beklentilere cevap vermesi
gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
12.9.AKV’nin üyeler arasındaki iş talebi, ücret teklifi, icap, kabul, sözleşme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
12.10.Üyeler tarafından oluşturulan iş taleplerinin içerikleri, niteliklerinden doğan hak ve yükümlülükler açısından
AKV’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeplerle üyeler arasında ve/veya eylemler sebebi ile 3.kişiler ile
üyeler arasında oluşabilecek her türlü anlaşmazlıktan doğabilecek ihtilaflarda AKV tarafından hiçbir sorumluluk
kabul edilmeyecektir.
12.11.AKV’nin işbu sözleşme kapsamında taraflar arasında yardım gerektiren işlerin yapılması hususunda sözleşme
kurulmasın için platform yaratma hizmetini yerine getirme yükümü dışında herhangi bir sorumluluğu olmasa ve
taraflar bunu kabul etmiş olsalar dahi üyelerin birbirlerini ve/veya 3.şahısları ağır ihmal veya kusurları nedeniyle
herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konuda hukuki sorumluluğun AKV’ye yönlendirilmesi AKV,
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tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için zarara sebebiyet veren üyeye rücu
hakkına sahiptir.
12.12.İşveren avukat tarafından yapılacak iş hakkında hatalı bilgi verilmesi halinde AKV’nin herhangi bir sorumluluğu
bulunmayacaktır.
12.13. Üyeler aralarında yapmış oldukları sözleşme uyarınca yapılacak iş açısından her türlü izin, belge, vekalet, yetki
belgesi vb belgeleri talep ve kontrol etmekle tam yetkilidir. Bu yetkiyi kullanıp kullanmama üyelerin
insiyatiflerinde olup bu belgelerin doğruluğu ve/veya mevcudiyetleri ile ilgili doğabilecek her türlü idari, hukuki
ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacaktır. AKV’nin ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı
zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü zarara sebebiyet veren üyeye aittir.
12.14. İşveren avukat/stajyer avukat üye ile işi yapan avukat/stajyer avukat üye arasında işin yapılması konusunda
yapılan sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar
doğrudan kendileri sorumludur.
12.15. AKV 3. Kişilerin, üyelerin uygulama kullanımı sonucunda, ortaya çıkan, doğrudan veya dolaylı, maddi veya
manevi her türlü zararlardan sorumluluk kabul etmez.
12.16.AKV koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri
tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu üyelerin bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve
bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
13. YASAK İŞLER
Kullanıcılar verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, erotizm, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya
görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar
bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde AKV sorumlu tutulamaz, sorumluluk üyeye aittir.
Üyeler birbiriyle ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına
aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit
edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanılamaz ve bu hususları içeren/sebebiyet veren işlerin
yapılmasını talep edemez, bu konularda bilgi ve belge paylaşımında bulunamaz.
AKV, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.
14. KAMPANYA, FIRSAT VE İNDİRİMLER
AKV mobil uygulaması üzerinden üye ve abonelere kullanımlarına bağlı olarak şartları AKV tarafından
belirlenmek üzere tanınacak fırsat, kampanya ve indirimler mobil uygulama, internet sitesi ve sosyal medya
platformlarında yayınlacaktır. Her kampanya, fırsat ve indirimin açıklandığı bölümde kullanım ve katılım şartları,
zaman ve süreleri açıkça ve ayrıca belirtilecektir. Bu nedenlerle elde edilen kampanya/fırsat ve indirimler açısından
kullanım ve edinim açısından bu açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir. Aksi takdirde üye ve kullanıcılara
tanınan indirim, kampanya ve fırsataların kampanya şartları kapsamında kullanılmamasından kaynaklı AKV’nin
ve/veya 3. Kişilerin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
15. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
15.1. AKV Web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar html kodları AKV
tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde AKV zararın
karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır.
15.2. AKV’nin isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm döküman, program ve scriptlere ait hakları
saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece uygulama içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve
diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya
her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.
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15.3.Sözleşme ve mobil uygulamaya ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm uygulamaya ilişkin hakların ve
menfaatlerin üyelere devredildiği şeklinde yorumlanamaz.
15.4. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını,
logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

16. GÜVENLİK
Üye, uygulama üzerindeki işlemlerin tarafınca belirlenmiş şifre ile gerçekleşeceğini ve şifre ile yapılan işlemlerde
herhangi bir itiraz hakkının bulunmadığını kabul eder.
Üye, uygulamanın kurulu olduğu mobil cihazını çaldırması/kaybetmesi halinde uygulama yöneticisi ile iletişime
geçerek uygulamanın kilitlenmesini talep edebilir.
Kullanıcı, uygulamaya girerken kullandığı şifreyi hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmamalı, bir yere kaydetmemeli
ve/veya mobil cihazı üzerinde harici bir programa kaydetmemelidir. Aksi taktirde üçüncü şahıslar Uygulama’ya girerek
işlem yapması halinde AKV sorumlu tutulamayacaktır.
17. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, savaş, grev, internet altyapı arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava
koşulları da dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve AKV’nin gerekli özeni
göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar ve buna benzer şartlarda AKV tarafından yürütülen
uygulama panelinin hizmetlerini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda AKV’nin hizmetini yerine
getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü değildir.
18.FESİH
18.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan
herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
18.2.Üye, AKV yetkililerine bildirilen elektronik posta adresinde yapacağı bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Üyenin uygulama üzerinde
üyeliğini sona erdirme seçeneği ile de dilediği zaman sözleşmeyi feshetme hakkı mevcuttur.
18.3.İşbu sözleşmenin tek taraflı feshedilmiş olması üyeler arasında işveren ve işi yapan avukat olarak kurmuş
oldukları sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin sona erdiği anlamını taşımamaktadır. Taraflar işbu
sözleşmeden bağımsız olarak kendi aralarında, bu sözleşme vasıtası ile akdedilmiş olan sözleşme hükümlerinin
sözleşme konusu işin niteliğine göre devam edebileceği hususunu kabul etmişlerdir. İşbu sözleşmenin sona
ermesinden sonra taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümlerinden doğacak taraflar arası sorumluluk halleri
AKV açısından bağlayıcı olmayacaktır.
18.4.Taraflar’dan birinin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve
diğer tarafça uygulamada mevcut bildirim yolları ile yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın
verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen
aykırılığın üye tarafından gerçekleştirilmesi halinde AKV aykırılık giderilene kadar üye statüsünü askıya alma
hakkına sahip olacaktır.
18.5.Üyenin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde AKV sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle
feshedebilecek ve mobil uygulamanın üye tarafından kullanılmasını durdurabilecektir.
18.6.Sözleşmenin AKV tarafından tek taraflı fesih hallerinde üyeliği askıya alma, üyelik iptal yetkilerinii kullanıldığı
hallerde, AKV, üyeliği askıya alınan/iptal edilen kişinin vermiş/almış olduğu işler bakımından diğer üyeye bilgi
vererek işin tamamlanma sürecinin aksamaması açısından en yüksek oranda çaba sarfedecektir.
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18.7.Sözleşme’nin feshi tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı
gibi üyenin fesih tarihine kadar diğer üyelerle ile iş tamamlanması yönünde kurmuş olduğu sözleşmelerden
doğan hak ve yükümlüklerini de sona erdirmeyecektir.
18.8.AKV’nin tek taraflı bildirimsiz fesih hakkı
- Üyelerin herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması
- Üyenin kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması
- Üyenin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması
-Üyelerin mobil uygulamaya virüs bulaştırmak suretiyle Adliyede Kim Var? Mobil uygulamasını çalışmaz hale
getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri.
Hallerinde AKV işbu sözleşmeyi tazminatsız bildirimsiz sona erdirme hakkına sahiptir.
18.19. Üye’nin hesabının 1 (bir) yıl boyunca pasif olması halinde AKV gerek görmesi halinde işbu sözleşmeyi
feshedebilecektir.
18.20. Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve sözleşmenin feshedildiği hallerde AKV içeriğe 3
(yıl) yıl boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.
19. DEĞİŞİKLİK
AKV, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi herhangi bir zamanda mobil uygulama
anasayfasında yayınlamak sureti ile değiştirilebilir. Sözleşmenin değişen hükümleri, yayınlandığı tarihte geçerlilik
kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya
devam edecektir. Sözleşme/ sözleşme hükümleri üyelerin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.
20. YÜRÜRLÜK
Sözleşme uygulamaya üyelik ve kullanım sözleşmesinin onay ve kabulü ile kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye
kadar geçerlidir. Üyeler işveren ve/veya işi alan avukat olarak AKV tarafından sunulan hizmetlerden
yararlandığında bu sözleşme maddelerini kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılırlar.
21. YETKİ
Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde
Türk Hukuku ve Türk Kanunları uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın
münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
22. TEBLİGAT ADRESİ
Üyelerin, AKV’ye bildirmiş oldukları elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için
başvurulacak e- posta adresi olmakla yine üyelerin Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı adresleri de resmi adresleri kabul
edilecektir.
23. MUHTELİF HÜKÜMLER
23.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya
aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
23.2.İşbu Sözleşme tüm hükümleri ile bir bütündür. Sözleşme hükümleri arasında yorum sebebi ile çelişkiye
sebebiyet verecek düzenlemeler olması halinde AKV’nin uygulanmasını kabul ettiği hüküm hakkaniyet kuralları
çerçevesinde geçerli sayılacaktır.
23.3. Üyeler ile kayıt olurken bildirdikleri e posta vasıtasıyla veya uygulama ekranında yer alan genel bilgilendirme
kısmı aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini
güncel tutmak ve uygulama yöneticilerini bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek üyelerin sorumluluğundadır.
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