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YASAL UYARILAR 
 
Bu belgeye muhtemelen aşağıdakilerden biri nedeniyle eriştiniz: 

• Fikri mülkiyeti TEKİM’e ait olan bir belgeyi elinizde bulunduruyorsunuz ve belgede verilen “Yasal 
Uyarılar” başlıklı bağlantıya tıkladınız. 

• Tekim Akademi tarafından Microsoft Teams altyapısı üzerinde düzenlenen bir çevrimiçi eğitim, 
seminer, webinar, vb. etkinlik daveti aldınız ve davetin altında yer alan “Yasal” başlıklı bağlantıya 
tıkladınız. 

• Tekim Akademi Uzaktan Öğrenme Ortamının; 
i. Adobe Captivate Prime bulut altyapısı üzerinde, 

https://captivateprime.adobe.com/tekimakademi   
adresinde konuşlu Tekim Akademi Öğrenme Yönetim Sistemi’ne erişim işlemleri sırasında ya da 

ii. Microsoft bulut altyapısı üzerinde,  
https://tekimofis.sharepoint.com/sites/TekimAkademi   
adresinde konuşlu Tekim Akademi bilgi paylaşım ve ekip işbirliği alt yapısına bağlanma işlemleri 
sırasında karşınıza çıkan bir bağlantıya tıkladınız.  

Bu yasal uyarı belgesi TEKİM, Tekim Akademi®, Teknoport Kurumsal İş Çözümleri®, Tekim Yönetim Bilgi Sistemi 
Referans Modeli© kapsamında TEKİM tarafından sunulan hizmetlere ilişkin genel yasal uyarıları içermektedir. 
Belirtilmeyen hususlar için fikri mülkiyet haklarına ilişkin yasal mevzuat ile (varsa) özel sözleşme hükümleri 
geçerlidir. 

 

Fikri mülkiyet ve telif hakkı sahibi olarak TEKİM'in kurumsal bilgileri aşağıda verilmiştir 
TEKİM Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi 
Bilgi ve İletişim Sistemleri Sanayi, Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi 
MERSİS No: 0-8340-6401-0800015 - Vergi No: Cumhuriyet VD 834 064 0108 
Birlik Mahallesi 438. Sok 24/7 06610, Çankaya, Ankara 
Tel: (312) 4964067 - E-Posta: info@tekim.com.tr - İnternet: www.tekim.com.tr – www.tekimakademi.com.tr  
Bu sayfada yer alan bilgiler ile ilgili sorularınızı info@tekim.com.tr adresine mesaj göndererek sorabilirsiniz. 

 

 

 Genel 

TEKİM, Tekim Akademi®, Teknoport Kurumsal İş Çözümleri®, Tekim Yönetim Bilgi Sistemi Referans Modeli© 

kapsamındaki hizmetler çerçevesinde sunulan, hakları üçüncü taraflara ait olmayan, bilgi, belge, yöntem, 

kavram, model, çözüm, ürün ve diğer içeriğin yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü fikri mülkiyet hakkı 

TEKİM’e aittir. Bu kapsamda sunulan bilgi ve belge diğer içeriklerin ayrıştırılarak, tümüyle ya da bölümler 

halinde, TEKİM’in yazılı izni olmaksızın kopyalanması, işlenmesi, değiştirilmesi, çoğaltılması ve dağıtılması 

kanunen yasaktır. Sunulan bilgi ve belge ve diğer içeriklerde yer alan, üçüncü taraflara ait isim, logo, marka, 

kayıtlı marka ve bilgilerin hakları ilgili tarafa aittir. 

  

https://captivateprime.adobe.com/tekimakademi
https://tekimofis.sharepoint.com/sites/TekimAkademi
mailto:info@tekim.com.tr
http://www.tekim.com.tr/
http://www.tekimakademi.com.tr/
mailto:info@tekim.com.tr
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 Tekim Akademi Eğitim ve Uygulama İçerikleri 
Tekim Akademi TEKİM'in tescilli ticari markasıdır. Bu marka altında sunulan eğitim ve uygulama belgeleri ile 

çevrim içi ve dışı olarak sunulan diğer (yazı, resim, video, çevrim içi sunum, vb.) içerik, gerçek ve tüzel kişilerle 

yapılan sözleşmeler çerçevesinde, katılımcıları için hazırlanmış kişiye özel kopya olarak paylaşılmaktadır. Bu 

kapsamdaki bilgi, belge ve diğer içerikler için de “1. Genel” maddesinde belirtilen koşullar geçerlidir. 

 

 Tekim Akademi Uzaktan Öğrenme Ortamı Kullanım Şartları 

1. Tekim Akademi Uzaktan Öğrenme Ortamı (Platform),  
1.1. Adobe Captivate Prime bulut altyapısı üzerinde, 

https://captivateprime.adobe.com/tekimakademi   
adresinde konuşlu Tekim Akademi Öğrenme Yönetim Sistemi ile 

1.2. Microsoft bulut altyapısı üzerinde,  
https://tekimofis.sharepoint.com/sites/TekimAkademi   
adresinde konuşlu Tekim Akademi Bilgi Paylaşım ve Ekip İşbirliği alt yapısından oluşmaktadır. 

2. Platform hizmetlerinden yararlanma süresi ve kapsamı ile katılımcıların, sağlanan bilgi, hizmet ve 
uygulamalardan hangi koşul ve şartlarla yararlanacağı ilgili kurum veya kuruluş ile TEKİM arasında yapılacak 
sözleşmeye bağlıdır. 

3. İlgili kurum ya da kuruluş tarafından bildirilen kullanıcılar siteye giriş yaptıkları andan itibaren; 
3.1. Platformda yer alan tüm uyarılara, kullanıma ilişkin olarak TEKİM tarafından belirlenen hüküm ve 

şartlar ile yürürlükteki mevzuata aynen uyacaklarını; 
3.2. Fikri mülkiyet mevzuatından doğan her türlü telif ve sınai mülkiyet hakları TEKİM’e ait olan bilgi, 

belge ve diğer içeriği, yararlandıkları hizmetler ile sınırlı kişisel kullanım dışında kullanmayacaklarını 
ve üçüncü taraflarla paylaşmayacaklarını; 

3.3. Özel olarak izin verildiği açıkça belirtilmiş olanlar dışında, bilgi, belge ve diğer içeriğin tamamını veya 
bir bölümünü, herhangi bir şekil ve ortamda kopyalamayacaklarını veya yeniden yaratmayacaklarını 
veya başka bir site veya medyada yayınlamayacaklarını veya başka bir ortama taşımayacaklarını kabul 
ve taahhüt etmiş olurlar. 

4. Gizlilik ve Güvenlik 
4.1. TEKİM, Platformun kullanımı için kullanıcılardan ad-soyad, eposta ve çalışılan kurum/kuruluş bilgisi 

dışında kişisel veri talep etmemektedir. Kullanılan uygulamaya bağlı olarak kayıt onayı için veya 
(isteğe bağlı olarak) iletişim kolaylığı açısından kişisel telefon numarasının girilmesi istenebilir. 

4.2. Kullanıcıların kişisel verilerinin Tekim Akademi yönetim süreçleri kapsamındaki gizliliği 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde koruma altındadır. Platform üyelikleri süresince 
kullanıcıların paylaşması gereken veriler TEKİM tarafından iletişim amacı dışında kullanılmaz ve 
paylaşılmaz. Kullanıcıların platform üyeliğinin sona ermesiyle birlikte kişisel verileri sistemden silinir. 

4.3. Platform bulut servisleri üzerinde işletilmekte olup servisler ve uygulamalar yönünden altyapı 
işleticisinin kullanım, gizlilik ve güvenlik ilkeleri geçerlidir. Bu ilkeler aşağıdaki bağlantılardan 
incelenebilir. 
https://www.adobe.com/tr/legal/terms.html ve https://www.adobe.com/tr/privacy.html  
https://www.microsoft.com/tr-tr/servicesagreement/ ve https://privacy.microsoft.com/tr-tr/  

  

https://captivateprime.adobe.com/tekimakademi
https://tekimofis.sharepoint.com/sites/TekimAkademi
https://www.adobe.com/tr/legal/terms.html
https://www.adobe.com/tr/privacy.html
https://www.microsoft.com/tr-tr/servicesagreement/
https://privacy.microsoft.com/tr-tr/
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5. Feragat ve Diğer Yasal Uyarılar 
5.1. Platform içeriği, TEKİM tarafından, bilimsel prensipler ve etik kurallar çerçevesinde, yüksek kalite ve 

mutlak kamu yararı hedefi ile hazırlanmaktadır. Buna rağmen TEKİM, platformda yer alan bilgi, belge 
ve diğer içeriğin kullanıcı amaçları ve beklentileri yönünden kesin uygunluğunu, güvenilirliğini ve 
yeniliğini garanti etmez. 

5.2. Üçüncü taraflardan sağlanan ve sunulan her türlü bilgi, belge ve diğer içeriğe ilişkin fikri mülkiyet 
haklarının sahibi, söz konusu bilgi, belge ve diğer içeriğin kaynak sayfasında adı eser sahibi olarak 
zikredilen gerçek veya tüzel kişidir. (Eser sahibinin adının zikredilmediği durumlarda, söz konusu 
hakların TEKİM’e ait olduğu varsayılacaktır). Kullanıcılar, üçüncü şahıslardan sağlanan bilgi, belge ve 
diğer içeriğe ilişkin olarak eser sahibinin koyduğu her türlü kısıtlama ve şartı aynen kabul ettiklerini 
kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.3. Üçüncü şahıslardan sağlanarak sunulan bilgi, belge ve diğer içerikten, söz konusu bilgi, belge ve diğer 
içeriği sağlayan taraf sorumludur. Bu kapsamda, sitede yer alan üçüncü şahıslara ait düşünce ve 
ifadelerin sorumluluğu da düşünce ve ifade sahibine ait olup, bu düşünce ve ifadelerden dolayı 
TEKİM’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez. TEKİM, üçüncü şahıslardan sağlanan her türlü bilgi, 
belge ve diğer içeriğin kesin doğruluğunu, uygunluğunu, güvenilirliğini ve yeniliğini garanti etmez. 

5.4. Platform üzerinden yalnızca ilgili standartlara ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olan Web 
sitelerine bağlantı verilmesine dikkat edilmiştir. Ancak, bağlantı verilen Web sitelerinin içeriği 
habersiz olarak değiştirilebilmektedir. TEKİM’in bu tür değişiklikleri haber verme yükümlülüğü 
bulunmadığı gibi, bu değişikliklerden sorumlu da tutulamaz. Bu tür sitelerden sağlanan her türlü 
içerik ‘olduğu gibi’ sunulmakta olup, bu içeriğe ilişkin olarak TEKİM ve üçüncü şahıslar tarafından 
(doğruluk, kesinlik, güvenilirlik, kesintisiz çalışma dahil) açık ya da örtük herhangi bir garanti 
verilmemektedir. 

5.5. Kullanıcılar tarafından veri girişi, mesaj gönderme, dosya yükleme, vb. yollarla sağlanan her türlü 
bilgi, belge ve diğer içeriğin sorumluluğu bu bilgi, belge ve diğer içeriği sağlayan kullanıcıya aittir. Bu 
yollarla bilgi, belge ve diğer içeriği sağlayan kullanıcı, bunlar üzerinde, hizmet alımı veya verilmesine 
ilişkin yapılacak anlaşma hükümleri saklı kalmak koşuluyla, TEKİM'e “ücretsiz, süresiz, münhasır 
olmayan, devredilebilir ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmayan” bir kullanım yetkisi vermeyi kabul 
ve taahhüt etmiş olur. Bu kullanım yetkisi kapsamında TEKİM söz konusu bilgi, belge ve diğer içeriği 
işleme, kopyalama, çoğaltma, üçüncü şahıslara dağıtma, izne gerek kalmadan değişiklik yapma ve 
yayımlama hakkına sahip olur. Ayrıca, kullanıcılar sağlayacakları bu tür bilgi, belge ve diğer içeriğin 
yanlış, yanıltıcı, saptırılmış, doğru olmayan, haksız rekabet yapan veya buna neden olan, küfür 
mahiyetinde olan, kaba, terbiyesiz, bayağı, nefret uyandıran, tacizkar, müstehcen, tiksindirici, iğrenç, 
suistimal edici, cinsellikle ilgili, tehdit edici, saldırgan, karalayıcı, bireysel gizliliği zedeleyen, ırkçı, 
insani-ahlaki-dini değerlere saygısız, yasadışı etkinlikleri savunan, herhangi bir kanuna uygun olmayan 
veya suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

5.6. TEKİM, kendisi tarafından geliştirilen veya üçüncü şahıslardan sağlanan bilgi, belge ve diğer içerik ile 
bunlara ilişkin işlevlerin kesintisiz devam edeceğine ya da hatadan arınmış olacağına, sorunların 
giderileceğine ya da etkileşimli alanlar ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, 
platformun, hizmetlerin ya da uygulamaların virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış 
olduğuna dair garanti vermez. Kullanıcılar kişisel ve kurumsal siber güvenlik önlemlerini almakla 
yükümlüdür. 

5.7. TEKİM, platforma giriş, platformun, hizmetlerin ve uygulamaların kullanımı, sitedeki herhangi bir 
bilgi, belge ve diğer içeriğin veya yazılımın yazılım kodlarının indirilmesi, vb. nedenlerle kullanıcı 
bilgisayarlarında veya diğer aygıtlarında meydana gelebilecek zararlardan (veri kaybı dahil) sorumlu 
değildir. 
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5.8. Yürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği ölçüde TEKİM, platformda sunduğu hizmetler kapsamında 
belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık 
ya da örtük hiçbir garanti vermemektedir. TEKİM, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir 
süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya 
tamamen durdurulmasından dolayı TEKİM’in kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu 
olmayacaktır. Ancak hizmet kesintisinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi durumunda, kullanıcının bağlı 
olduğu kurum ya da kuruluşun kalan üyelik süresi için ücret iadesi talep etme hakkı doğar. 

5.9. Platformun, hizmetlerin, uygulamaların ya da platformdaki bilgi, belge ve diğer içeriğin kullanımı 
nedeniyle, ilgili kullanıcının ya da onun bağlı olduğu kurum ya da kuruluşun karşılaşabileceği veri 
kaybı, kar mahrumiyeti, işin kesintiye uğraması dahil her türlü zarardan bizzat ilgili kullanıcı 
sorumludur. Kullanıcılar ve bağlı oldukları kurum ya da kuruluşlar, kullanımdan doğan bu tür 
zararlardan dolayı TEKİM’den tazminat talebinde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt 
ederler. Kullanıcılar platformu kullanmakla, kullanım sonucu doğacak zararlar dahil, şahısları ya da 
bağlı oldukları kurum ya da kuruluş nezdinde gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflara ilişkin 
tek ve sorumlu muhatap olduklarını baştan kabul etmiş sayılır. 

5.10. Platformda sunulan bilgi, belge ve diğer içeriğin kullanıcılar tarafından hukuka veya sitede yer alan 
hüküm ve şartlara aykırı kullanımından ötürü doğabilecek her türlü zarardan da (üçüncü şahısların 
fikri haklarının ihlali dahil) ilgili kullanıcı sorumludur. 

5.11. Platformdan yararlanan tüm kullanıcılar yukarıdaki hükümleri kayıtsız şartsız aynen kabul etmiş 
sayılırlar. Bu şartları kabul etmeyen kullanıcıların platforma giriş yapmamaları önerilir. 

Not: 

Aşağıdaki bağlantılardan, Internet üzerinden güvenli hizmet alımına yönelik ek bilgiler edinebileceğiniz 
kaynaklara erişebilirsiniz. 

https://www.kvkk.gov.tr/ 

https://egitim.sge.gov.tr/ 

https://cbddo.gov.tr/bgrehber/ 
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