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 Akademim Uygulaması  Kullanıcı Sözleşmesi 

 

Akademim Uygulaması (“Uygulama”) İstanbul Maltepe Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 

Küçükyalı Ofispark adresinde mukim TURKTELL BİLİŞİM SERVİSLERİ A.Ş. 

(“TURKTELL”) tarafından sunulmaktadır.  

 Kullanıcı, bu Uygulamayı kullanmaya başlamakla, işbu Sözleşme metnini okuduğunu, 

anladığını ve işbu Sözleşmede yer alan kuralları gayri kabili rücu şekilde kabul etmiş 

olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu hüküm ve şartların tamamını eksiksiz 

bir şekilde kabul etmiyorsa Uygulamaya giriş yapmamalı, indirmemeli ve kullanmamalıdır. 

 Kullanıcı, bu şartları, talimatları ve bilgilendirmeleri okuduğunu ve anladığını, bu 

talimatlara uymaması sebebiyle ve/veya kullanmakta olduğu yazılım ve donanımlardan 

kaynaklanan sebeplerle hizmeti alamaması durumunda TURKTELL’den herhangi bir 

şekilde tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan 

eder. 

 Kullanıcı, Uygulama’yı hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için 

kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini 

ve/veya teşvik etmeyeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu Sözleşmenin 

şartlarını ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, işbu Sözleşme ile kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

 Uygulama’yı indiren Kullanıcı, TURKTELL’in işbu Sözleşmede tesis ve ilan ettiği 

kuralları peşinen kabul eder. Kullanıcının şartlara uyup uymadığının denetim ve 

değerlendirilmesi, TURKTELL tarafından gerekli görülmesi halinde yine TURKTELL 

tarafından yapılacaktır. 

 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmaya yasal olarak uygun olduğunu her türlü sorumluluğu 

üstlendiğini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Kullanıcı bu 

taahhütlerini yerine getirse dahi erişimlerinin TURKTELL tarafından engellenebileceğini 

bildiğini kabul ve taahhüt eder. 

 Kullanıcı Uygulama’ya giriş yapmak ile işbu Sözleşme’deki hüküm ve şartları tamamıyla 

kabul etmiş sayılır. Kural ve şartları kabul eden Kullanıcı, bu kabulün TURKTELL ile 

oluşabilecek her türlü ihtilafta  geçerli bir delil olarak tanınacağını da kabul ve beyan eder. 

Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi kabul etmek ve Uygulama dahilinde zaman zaman 

yapılabilecek değişiklikleri takip ederek, değişen kural ve şartlara uymakla yükümlüdür. 

TURKTELL kendi takdirine bağlı olarak, Uygulama’ya ilişkin hüküm ve üyelik şartlarını, 

gizlilik politikasını ve/veya açıklamış olduğu diğer şartları her zaman değiştirme hakkını 

saklı tutar. 

1. Akademim UYGULAMASI 

 Akademim Uygulaması çeşitli konulardaki eğitim videolarının izlenebildiği, eğitim 

dokümanlarına ve sınavlara erişilebilen bir uygulamadır. Akademim Uygulamasının 

kullanabilmesi için-kullanıcının çalıştığı firmanın;  

-“Turkcell Akademi Kurumsal LMS” kurumsal eğitim platformunu kullanıyor olması 

-Akademim Uygulamasının kullanım hakkına sahip olması kullanıcının yukarıdaki şartlara 

sahip Firma tarafından kullanıcı adının ve cep telefonu numarası veya e-posta adresinin 

tanımlaması yapılmış kullanıcılar olması gerekmektedir 
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Kullanıcılar Uygulamaya ancak yukarıda belirtilen kapsamda tanımlanmış olan GSM numarası 

ve şifresi ile veya kendisine tanımlanmış kullanıcı adı veya e-posta adresi ve şifre ile giriş 

yapabilecekler ve kendilerine Firma tarafından atanan eğitimlere erişebilecekleridr.  

TURKTELL, Uygulama kapsamında sunulan içerik, özellik, tasarım ve kullanım koşullarnı 

her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.Uygulama kullanıcıları bu sayılan veya ileride 

sayılabilecek özellikleri kısmen ve/veya tamamen, mevcut yasalar, durum ve koşullar uygun 

olduğu müddetçe kullanabileceklerdir. Uygulama, iOS ve Android işletim sistemine sahip 

mobil cihaz kullanıcıları tarafından Uygulama mağazalarından (Play Store, App Store) ve/veya 

TURKTELL’in onay verdiği diğer yöntemler ile indirilip kullanılabilecektir. Uygulama, işbu 

maddede ismi geçen işletim sistemlerinin tüm versiyonlarında çalışmayabilecek olup, 

Uygulamanın kullanılabileceği uyumlu versiyonlar, Uygulama mağazalarındaki indirme 

sayfalarından görülebilecektir. Uygulamayı TURKCELL aboneleri haricinde diğer operatör 

aboneleri de kullanabilecek olup, TURKTELL uygulama ile ilgili olarak kapsamı ve koşulları 

kendisi tarafından belirlenecek şekilde kampanyalar yapabilecektir. Böyle bir durumda 

kullanıcı herhangi bir itiraz ve/veya hak talebinde bulunmayacaktır.  

TURKTELL, Uygulama’nın tüm ülkelerde çalıştığını garanti etmemektedir. 

TURKTELL uygulama spesifikasyonlarına ilişkin her türlü değişikliği yapma hakkını 

kendisinde saklı tutmaktadır.  

Akademim Uygulaması ücretsiz olarak indirilebilecek olup, Uygulama’nın kullanımı ise veri 

akışı ile gerçekleşen bir hizmet olduğu için, Uygulama’yı kullanırken Kullanıcı’ların bağlı ve 

tabi oldukları internet şebekesive/veya standart tarifeleri üzerinden ücretlendirme 

gerçekleştirilecektir. Uygulama, mobil şebeke üzerinden erişilmesinin yanı sıra kablosuz 

internet bağlantısı (Wi-Fi) üzerinden de kullanılabilecektir. TURKTELL, Uygulama’nın 

internet tüketimi ile ilgili iş ortakları aracılığıyla kampanya düzenleme, kampanya koşullarını 

belirleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Kampanyadan faydalanan Kullanıcı’lar 

Uygulama’yı kullanmakla işbu sözleşme kapsamında kampanya koşullarını kabul ve taahhüt 

ederler.  

İşbu servis kapsamında ve analitik iş ortakları aracılığıyla TURKTELL tarafından;dahili ve 

müşteri analizleri ile diğer servis istatistiklerini ölçmek için, kullanıcıların Uygulama’yı nasıl 

kullandıkları hakkında istatistiksel ve diğer analitik bilgiler toplanmaktadır.  

Uygulama kapsamında operatör dahilinde herhangi bir abonelik gerekliliği bulunmadığından, 

Uygulamanın Kullanıcı tarafından cihazlarından (akıllı telefon, tablet vs…) silinmesi akabinde 

Uygulama otomatik olarak iptal edilmiş olacaktır. 

TURKTELL, Uygulama içeriklerinin ve özelliklerinin güncelliği ve/veya doğruluğu ile ilgili 

herhangi bir garanti vermemektedir. Kullanıcılar’ın Uygulama’daki içerikleri ve özellikleri 

kullanımı, bunlara göre aldığı kararlar kendi sorumluluklarındadır. 

2. İZİN 

 

KİŞİSEL VERİ 

Kullanıcı, ihtiyaç ve tercihlerinin daha iyi belirlenerek gerekli hizmetlerin kendisine 

sunulabilmesi amacıyla kişisel verilerinin TURKTELL, TURKTELL’in tüm iştirakleri, 

TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. ve bunların ilgili hizmetin verilmesi için gerekli 
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altyapıyı, yazılım, içerik, iletişim ve benzeri hizmetleri sağlayan iş ortakları ile, aksi kendisi 

tarafından belirtilene kadar paylaşılması ve işlenmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder. 

3. İÇERİK/LER, LİSANS VE KISITLAMALAR 

TURKTELL kendisi tarafından sunulan uygulama, servis ve içeriklere ilişkin Kullanıcılara, 

başkalarına transfer edilemez, lisanslanamaz, basit lisans şeklinde ve sadece kişisel kullanım 

amacıyla  kullanma hakkı sunmaktadır.  

TURKTELL, İşbu Sözleşmedeki şartlara tabi olarak Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak 

aşağıdaki kısıtlamalar dahilinde, Kullanıcılara sınırlı kullanım hakkı sağlamaktadır:  

(i) Söz konusu kullanım sadece kişisel kullanımı içerecek şekilde olacak olup, Uygulama’nın 

kullanımı işbu Sözleşmede sayılan halleri ihlal edecek nitelikte olmamalıdır; (ii) 

TURKTELL’in önceden yazılı izni olmaksızın Uygulama hiçbir halde kopyalanamayacak, 

transfer edilemeyecek, hangi biçim ve formatta olursa olsun çoğaltılamayacak ya da Uygulama 

ve herhangi bir bölümü başkalarına dağıtılamayacaktır; (iii) Uygulamanın yazılımına ilişkin 

ters mühendislik ve değiştirme girişimde bulunulmayacaktır; ve (iv) Uygulama, Kullanıcı 

tarafından işbu Sözleşmede belirtilen hüküm ve şartlar dahilinde kullanılacaktır. (v) 

TURKTELL hiçbir şekilde Kullanıcı içeriklerinin yedeklenmesini taahhüt etmez.(vı) 

Uygulama kapsamındaki hizmetler ve içerik, yasadışı amaçlar için kullanılamaz. TURKTELL, 

Uygulama kapsamında herkesçe görülebilen istenmeyen içerikleri yayından kaldırmak için 

azami çabayı gösterecektir. TURKTELL istenmeyen içeriğin tespiti anında kendi organlarında 

bu içeriğin kaldırılması kararını almasının ardından, bu içeriği istediği gibi değiştirme ya da 

yayından kaldırma hakkına da sahiptir. Uygulamada yer alan içeriklerden  TURKTELL’in 

içerik sağlayıcı, yazılım geliştirici veya başkaca bir sıfatla sorumluluğu bulunmayıp, Kullanıcı 

içerikler veya yazılımla ilgili hak ve taleplerini içeriği sağlayan firmaya doğrudan iletmeyi ve 

TURKTELL’den herhangi bir zarar, ziyan veya başkaca bir talebi olmadığını  kabul eder. 

TURKTELL’in her zaman için uygulamayı tek taraflı olarak sonlandırma/kapatma,  

değiştirme, içeriğini tadil etme hak ve yetkisi bulunmaktadır. Bu hakların kullanılmış olması 

kullanıcıya TURKTELL’den herhangi bir talepte bulunma hak ve yetkisi vermez.  

Kullanıcıların Uygulama dahilinde aşağıdaki eylemlerde (ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere) bulunması yasaktır: 

a. TURKTELL tarafından yayınlanan bilgileri hukuka aykırı bir şekilde değiştirmek, 

b. TURKTELL’in ve/veya herhangi üçüncü bir kişinin kişilik ve fikri mülkiyet haklarını 

ihlal etmek,  

c. TURKTELL’in ve/veya herhangi üçüncü bir kişinin itibarını zedelemek veya 

TURKTELL’in iş faaliyetlerini kesintiye uğratmak, 

d. TURKTELL’in önceden yazılı izni olmaksızın Uygulamayı kar amaçlı kullanmak, 

e. Hukuka  ve yürürlükteki mevzuata aykırı davranmak. 

4. BİLDİRİMLER 

TURKTELL, Kullanıcı’ya Uygulama kapsamında Uygulama’ya ve kullanımına dair 

bildirimler gönderebilecektir. Kullanıcı, cihazlarında bildirim almak istemediğine dair seçim 

yapabilir. 

5.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
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TURKTELL, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca, 

Kullanıcılarının konum bilgilerinin gizliliğini korumak için gerekli önlemleri alır. 

TURKTELL’in gizlilik politikası ve konum bazlı hizmet şartları, kişisel konum bilgilerinin 

gizliliğini ve kullanımı da kapsar. 

6. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 

İşbu Sözleşme kapsamında, Uygulama’nın tüm  fikri ve sınai mülkiyet hakları (uygulama, 

yazılım, bilgisayar programı, patent, buluş,  tasarım, tescilli –tescilsiz marka, grafik, logo, ticari 

isim ve unvan, know-how, iş ürünü, yarı iletken topografya ve benzeri bunlarla sınırlı olmayan 

benzeri herhangi bir hak üzerinde sahip olunan haklar) ulusal ve uluslararası hukuki 

düzenlemelerle korunmakta olup TURKTELL’in mülkiyetinde bulunmaktadır. TURKTELL, 

işbu sözleşmeyle herhangi bir şekilde herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkını 

devretmemekte, tüm haklarını saklı tutmaktadır.  

7. UYGULAMANIN DURDURULMASI VEYA KAPATILMASI 

TURKTELL, Uygulama’yı ya da herhangi bir bölümünü, herhangi bir sebep göstermeksizin 

önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan her zaman durdurma veya kapatma hakkını 

saklı tutmaktadır.  

8. DEĞİŞİKLİKLER 

TURKTELL’den kaynaklanmayan her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin 

tamamlanamaması ve/veya iptal edilmesi halinde TURKTELL’in herhangi bir sorumluluğu 

olmayacaktır. TURKTELL, hizmetin sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden 

göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya 

tamamen durdurabilir. TURKTELL gerekli gördüğü hallerde, herhangi bir bildirimde 

bulunmaksızın işbu Sözleşmede belirtilen hüküm ve şartları değiştirebilecektir. Söz konusu 

değişiklikler, TURKTELL tarafından Uygulamanın işletilmesine ilişkin web sitesinde, e-posta 

veya mesaj yoluyla yine TURKTELL tarafından belirlenecek uygun bir şekilde yayınlanmaya 

başlamasından itibaren geçerlilik kazanacaktır. 

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI 

TURKTELL, TURKCELL GRUP Şirketleri veya iştirakleri, ortakları, lisans verenleri ya da 

tedarikçileri, servisinin, içeriğin veya kullanıcı içeriğinin kullanımı, erişimi veya 

kullanılmaması, erişilememesinden doğan ya da bunlarla bağlantılı, doğrudan, dolaylı, sonuçta 

meydana gelen, cezai, tesadüfi ya da diğer hasarlardan, bu tür hasarların doğrudan ve tamamen 

TURKTELL’in suistimali veya ağır ihmalinden kaynaklandığı durumlar hariç, TURKTELL 

bu tür hasar olasılıkları hakkında önceden uyarılmış dahi olsa, hiçbir koşulda sorumlu 

tutulamaz 

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ 

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak, bu yasalar uyarınca 

yorumlanacaktır. Taraflar, işbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşmeye ilişkin her 

türlü sulhen çözümlenemeyen anlaşmazlık, ihtilaf ve iddianın veya işbu Sözleşmenin ihlali, 

feshi veya hükümsüzlüğü ile ilgili hususların İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri’nde çözümleneceğini kabul ederler. 
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11. FESİH ve SONA ERME  

İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin Kullanıcı tarafından herhangi bir hükmünün ihlal edilmesi ya da 

TURKTELL’i herhangi bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakması 

durumunda, TURKTELL tarafından Kullanıcıya sunulan Uygulama kısmi olarak ya da 

bütünüyle sona erdirebilecektir. Bu durumda Kullanıcıya yapılacak bildirim ile, hesaba 

erişimlerin engellendiği bildirilecektir.  

Kullanıcı da dilediği zaman Uygulama’yı kullanmayı geçici ve/veya kalıcı olarak 

sonlandırabilecek; yazılım ve uygulamaları cihazlarından geçici ve/veya kalıcı kaldırabilecek, 

silebilecektir.   

Kullanıcı yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduğunu ve içeriğinden haberdar olduğunu, bilerek 

kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenmeyen hususlarda başta 5651 sayılı yasa ile ilgili ve 

diğer mevzuat hükümleri ve TURKTELL’in benzeri uygulama ve servisler için yayınladığı 

kurallar geçerli ve bağlayıcı olacaktır. 

 


