TURKCELL DAHİLİ
KULLANIM KOŞULLARI
TURKCELL AKADEMİ uygulamasını cihazına indirip uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcı (“Kullanıcı”)
olarak işbu Kullanım Koşullarını onaylayarak, “TURKCELL AKADEMİ” uygulamasının (“Uygulama”)
kullanımına ilişkin aşağıdaki hususların ve koşulların tamamını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul
ettiğinizi beyan etmiş sayılırsınız.
Uygulama, TURKTELL BİLİŞİM SERVİSLERİ A.Ş. (“TURKTELL”) tarafından sunulmaktadır. Uygulama
sadece kişisel kullanımınız içindir, Uygulama’yı başkalarına satamaz veya Uygulama üzerinden
başkalarını ücretlendiremezsiniz. TURKTELL, Uygulama ile ilgili tüm haklarını saklı tutar. Uygulaması’yı
veya herhangi bir özelliğini çoğaltamaz, aktaramaz, erişim sağlayamaz, dağıtamaz, değişiklik ve
modifikasyon yapamazsınız. TURKTELL, Uygulama’da değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Tüketici şikayet ve itirazları konusundaki başvurular tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici
mahkemesine yapılabilir. Bu bilgiler, ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri
koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ‘nin (“Turkcell”) kurumsal ve bireysel abonesi olan Kullanıcı’ların
Turkcell GSM numarası ve Turkcell Şifre bilgileri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Turkcell Şifrelerini
unutan veya bilmeyen Kullanıcı’larSIFRE yazıp 2222'ye SMS göndererek şifrelerini ücretsiz alabilirler.
Turkcell abonesi olmayan Kullanıcılar ise Uygulama’yı indirerek giriş yapmaksızın Uygulama’yı
kullanabilirler. Kullanıcı’ların, şifre bilgilerini 3. kişilerle ya da başkaca kurum ve/veya kuruluşlarla
paylaşması yasaktır. Kullanıcı’lar, Uygulama’ya giriş yaparken ve Uygulama’yı kullanırken beyan
ettikleri tüm bilgilerin kendilerine ait, doğru ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Güvenlik açısından cep telefonunuzun izinsiz kullanımına dair herhangi bir ihlal durumunda bu durum
ilgili kurumlara ve TURKCELL’e Kullanıcı tarafından derhal bildirilmelidir. TURKTEL ve TURKCELL,
hesabınızın izinsiz kullanımından kaynaklanan kayıplar için herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir.
Kullanıcılar, aldıkları eğitim ile ilgili kendilerine özel fırsat ve tekliflerin sunulması için, kişilik haklarına
zarar vermeksizin ve kişisel verilerin korunması hakkındaki düzenlemelere uygun bir şekilde, TURKCELL
ve/veya TURKTELL tarafından üçüncü kişilerle ve diğer firmalarla paylaşılmasına muvafakat
etmektedirler.

Sistemsel hatalardan ve transmisyon kesintilerinde yaşanacak servis aksaklıklarından dolayı Uygulama
ile ilgili hizmet verilememesi ve/veya Uygulama’nın kullanılamaması durumunda her ne nam altında
olursa olsun TURKTELL ‘in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Uygulama kullanılırken internet bağlantısı ve internet veri alışverişi gerçekleştiğinden, Kullanıcı’lar
uygulamayı kullanırken mevcut mobil internet tarifeleri üzerinden ücretlendirilecektir. Kullanıcı’ların
İnternet paketi bulunmuyorsa kullanımlar mevcut paketinizden gerçekleşecektir.
Uygulama’nın ve Uygulama’nın üzerindeki başta mülkiyet hakkı olmak üzere ticari markası, hizmet
markaları ve logoları da, metinler, komutlar, özellikler, grafikler, yerel ikonlar interaktif özellikler ve
benzeri göstergeler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) madde 21-25 kapsamında
tanımlanan işleme hakkını, çoğaltma hakkını, yayma hakkını, temsil hakkını ve dijital iletim de dahil
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işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim hakkını (“Mali
Haklar”) kullanma ve kullandırma yetkisi olmak üzere ve söz konusu Mali Hakları hiçbir coğrafi sınır
olmaksızın yurtiçi ve yurt dışında mobil uygulamalar başta olmak üzere bütün
uygulamalarında kullanılmak üzere, tüm hakları münhasıran TURKTELL’e ait olup, TURKCELL AKADEMİ
uygulamasının kullanıldığı www.turkcell.com.tr adresli web sitesi başta mülkiyet hakkı olmak üzere
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) madde 21-25 kapsamında tanımlanan işleme hakkını,
çoğaltma hakkını, yayma hakkını, temsil hakkını ve dijital iletim de dahil işaret, ses ve/veya görüntü
nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim hakkını (“Mali Haklar”) kullanma ve
kullandırma yetkisi olmak üzere ve söz konusu Mali Hakları hiçbir coğrafi sınır olmaksızın yurtiçi ve yurt
dışında mobil uygulamalar başta olmak üzere bütün uygulamalarında kullanılmak üzere, tüm hakları
münhasıran TURKCELL’ e aittir.
Kullanıcı’ların, Kullanım Koşulları’nda yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranmaları halinde
TURKTELl, Kullanıcı’yı söz konusu aykırılığı sebebiyle bilgilendirecek ve üyeliğini iptal edebilecektir.
TURKTELL, Kullanıcı’ların faaliyetlerini herhangi bir sebep göstermeksizin ve uyarmaksızın derhal
kısıtlayabilir, erteleyebilir ya da sonlandırabilir.
Kullanıcı’ların Uygulama’ya giriş yaparken vermiş oldukları veriler, Uygulama’nın kullanımı sırasında
oluşan veriler ve TURKCELL aboneliği süresince oluşan verileri kullanılarak, Kullanıcı’lara Turkcell ve
Turktell tarafından iletişim, tanıtım ve bilgilendirme amacıyla bildirim, SMS ve/veya e-mail
gönderilebilir, bu veriler Turktell ve Turkcell tarafından istatistiki raporlama sisteminde, Kullanıcı’larının
genel eğilimlerini belirlenmesi amacıyla kullanılabilir. Turktell ve Turkcell bu bilgileri kullanıcıların kişilik
haklarına zarar vermeksizin ve kişisel verilerin korunması hakkındaki düzenlemelere, ilgili tüm
mevzuata uygun bir şekilde kullanma hakkına sahiptir.
Turktell ve/veya Turkcell’in, yasa dışı etkinliklerle ilgili olarak, herhangi bir güvenlik şüphesi halinde
ve/veya herhangi bir başka yasal zorunluluk nedeniyle konu hakkında araştırma yapmak, tehditi
engellemek ve/veya bunlara karşı önlem almak üzere Kullanıcı’lara ait her türlü bilgiyi toplama,
kaydetme ve bu bilgileri resmi merciler ile paylaşma hakkı saklıdır.
TURKTELL, işbu Kullanım Koşulları’nda değişiklik yapabilir, koşulları iptal edebilir ve/veya yeni koşullar
ekleyebilir. Herhangi bir değişiklikten sonra Uygulama’nın kullanımına devam edilmesi, Kullanıcı’ların
söz konusu değişiklikleri kabul ettikleri anlamına gelecektir.

Turktell Bilişim Servisleri Anonim Şirketi iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
Adres: Meşrutiyet Cad. Turkcell Plaza No:71 Tepebaşı Beyoğlu/İstanbul
Telefon: 0212 313 10 00
Websitesi: www.turktellbilisim.com
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TERMS OF SERVICE
Subject to this Terms of Service, you declare you have read, understood and accepted this agreement
on use of TURKCELL ACADEMY application.
Subject to your acceptance and compliance with these Terms of Service, TURKTELL hereby grants you
permission to use the Service.
TURKCELL ACADEMY application is offered by TURKTELL BİLİŞİM SERVİSLERİ A.Ş. ("TURKTELL").
TURKCELL ACADEMY application is for personal use only, you cannot sell the application to others or
cannot charge others over the application. Turktell reserves all rights to the application. You cannot
duplicate, transmit, provide access to, distribute and make changes and modifications on TURKCELL
ACADEMY application or any of its features. TURKTELL reserves the right to make changes in TURKCELL
ACADEMY application.
Applications for consumer complaints and objections can be addressed to the arbitration committee
for consumer problems or the consumer court. This information is provided for commercial purpose
to protect minors and mentally incapacitated or disabled adults.
Login with Turkcell GSM number and Turkcell password is required to use the service. Turkcell İletişim
A.Ş. (Turkcell) customers who have not acquired or have forgotten their Turkcell Password can receive
their password by texting SIFRE and sending a free SMS to 2222. Users are prohibited from sharing
their password information with third persons or other institutions. Users accept and guarantee that
all information declared at registration and during use of the application are true and up to date.
For security purposes, in case of unauthorized use of your mobile phone, this violation should be
immediately reported by the user to competent authorities. TURKTELL will not be responsible for any
loss arising from unauthorized use of your account.
TURKTELL does not share any personal information, including location information, with third parties
outside knowledge of the user within the scope of the application. Users will share information over
the application at their own discretion and approval. TURKTELL will not accept responsibility in the
event of failure in the service due to system errors and interruptions in transmission.
As internet connection is established and online data exchange is provided while using TURKCELL
ACADEMY application, you will be charged at your current mobile internet tariff. If you have an internet
package, you will be using the balance in your package.
TURKCELL ACADEMY application trademark, service marks and logos, texts, commands, features,
graphics, local icons, interactive features and similar indicators are under possession of TURKTELL and
Turkcell and are subject to copyright and other intellectual property rights within the framework of
Turkish and foreign laws and international agreements.
In the event that a user acts in violation of any provision in Terms of Service, Turktell can terminate
membership by providing the user with the reasons for the concerned violation. Turktell can
immediately limit, suspend or terminate user activities without the need for a reason and a warning.
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Turkcell and Turktell can send notifications, SMS and/or e-mails for communication, promotion and
information purposes to users by using data provided by the user at login to TURKCELL ACADEMY
application, data created while using the application and data created during subscription to Turkcell
and this data can be used to determine general user trends in the statistical reporting system by
Turktell and Turkcell. Turktell and Turkcell reserve the right to use this information without prejudice
to personal rights of users and in accordance with regulations on protection of personal data.
Turktell and/or Turkcell reserve the right to store, record and share with official authorities any kind
of information about users with an aim to make a research into the issue, to prevent the associated
threat or to take necessary counter measures in case of doubt about security or due to any other legal
requirement in relation to illegal activities.
Turktell can change, add and/or remove any provision in Terms of Service. Users continuing to use the
service after any modification will be deemed to have accepted such modifications.

Turktell Bilişim Servisleri Anonim Şirketi contact information is as follows:
Address: Meşrutiyet Cad. Turkcell Plaza No:71 Tepebaşı Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 313 10 00
Web: www.turktellbilisim.com

