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Hediyeli Oyun Kullanım Şartları 

İşbu Kullanım Şartları; “Hediyeli Oyun” Servisinden, ve mobil web sitesinden yararlanabilmek için gerekli tüm 
hüküm ve şartları düzenlemektedir. Bu servisi, ve mobil web siteyi kullanmanız ile birlikte aşağıda belirtilen hüküm 
ve şartları kabul etmiş olacaksınız.  

Kullanıcı, şirket merkezi Kore Şehitleri Caddesi Deniz İş Hanı No:50 Kat:2 ZircirliKuyu/Şişli-İstanbul adresinde 
bulunan ve 4P Dijital İşler Ticaret A.Ş. (“4Play”) tarafından sunulan servisi ilgili mobil web sitesinde belirtilen 
şartlar, talimatlar ve bilgilendirmeler doğrultusunda mevcut mobil web siteyi kullanmayı, bu şartları, talimatları ve 
bilgilendirmeleri okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle ve/veya kullanmakta olduğu yazılım 
ve donanımlardan kaynaklanan sebeplerle hizmeti alamaması durumunda 4Play’den herhangi bir şekilde 
tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder. 

Kullanıcı, servisi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yöndeki 
bir fiile katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/ veya teşvik etmeyeceğini, üçüncü kişilerce kendi 
akıllı telefonu üzerinden oluşabilecek bu yönde uygunsuz kullanımı engelleyeceğini ve/veya 4Play’e ihbar 
edeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu Kullanım Şartlarını ihlal edecek bir şekilde hareket 
etmeyeceğini, işbu Kullanım Şartları ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmayacağını, işbu Kullanım 
Şartları ile kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 
Hediyeli Oyun Servisi, HTML5 teknolojisini destekleyen akıllı telefonlar ile uyumlu, Turkcell 3G hattı üzerinden 

erişilebilecek, mobil internet üzerinden ulaşılabilen, aylık abonelik gerektiren ve haftalık ücretendirilen bir oyun 

servisidir. Servise üye olan ve aynı zamanda Turkcell abonesi olan kişi/ler (“Kullanıcı/lar ve/veya Üye/ler”) , 

www.hediyelioyun.com (“Mobil Web Site”) mobil internet sitesinde yer alan oyunlardan dilediklerini seçerek 

oynayacak olup, bu oyunlar neticesinde elde ettikleri puanları, ileri tarihlerde mobil faydaların 4Play tarafından 

değiştirilmesi hakkı saklı kalmak kaydıyla, mobil faydalar (konuşma, internet ve mesajlaşma paketleri)                  

olarak, konuşma ve mesajlaşma paketlerini Turkcell yönünde, internet paketlerini ise diledikleri yönde geçerli 

olmak üzere harcayabileceklerdir. Mobil Web Siteye üye olan kullanıcılar, Mobil Web Sitedeki içerikleri kullanma 

hakkına sahip olurlar. 

Üye ve/veya Kullanıcılar Mobil Sitede üyelik başlatmak ve hizmetleri kullanmakla, aşağıdaki Mobil Web Site 

kullanım hüküm ve şartlarını (“Kullanım Şartları”) tamamıyla kabul etmiş sayılırlar. Kural ve şartları kabul eden 

kullanıcılar, 4Play ile oluşabilecek her türlü ihtilafta onayının geçerli bir delil olarak tanınacağını da kabul ve beyan 

ederler. Mobil Web Siteye üye olan tüm kullanıcılar, işbu Kullanım şartlarını kabul etmek ve Mobil Web Site 

kullanım kurallarında zaman zaman yapılabilecek değişiklikleri takip ederek, değişen kural ve şartlara uymakla 

yükümlüdür. 4Play, Mobil Web Site ve Servise ilişkin hüküm ve üyelik şartlarını, gizlilik politikasını ve/veya 

açıklamış olduğu diğer şartları değiştirme hakkını saklı tutar.   

1. Üye, Mobil Siteye kayıt olurken Hediyeli Oyun sayfasındaki formu doldurarak üye olacak ve sonraki her 
Mobil Web Siteye girişinde Üyenin IP adresinden kendisi otomatik olarak tanınacak olup, bu şekilde Mobil Web 
Siteye erişimi sağlanacaktır. Üye, formda girdiği tüm bilgilerin kendisine ait, doğru bilgiler olduğunu beyan ve 
taahhüt eder. Bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sonuçta sorumluluk üyenin kendisine aittir. 
4Play, kayıt bilgilerini gizlilik politikasına uygun olarak kullanacaktır. Ayrıca Üye, başkasının ismini ve/veya 
hesabını kullanmayacağını peşinen kabul etmektedir. Kullanıcılar, kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, 
telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, e-posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun 
bir şekilde vermek yükümlülüğündedir. 4Play’in kendisiyle paylaşılan bilgileri servis kapsamında hukuka uygun 
şekilde işleme hakkı olacaktır. 

http://www.hediyelioyun.com/
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Kullanıcılar Servis ve Mobil Web Site üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine 
sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler, (18 yaşından 
büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler 
başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini aksi halde 4Play ve yetkililerinin 
herhangi bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler. 

2. Hediyeli Oyun Mobil Sitesi tüm vergiler dahil haftalık 4,00 TL olarak ücretlendirilecektir. Mobil Site 

üzerindeki üyelik, kullanıcı iptal talebinde bulunmadıkça devam edecektir. Ödemeyi müteakip üyenin Mobil Web 

Sitedeki bakiyesine 100 oyun puanı yüklenecektir. 4Play, ücreti değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, Mobil Web 

Site bünyesindeki her oyundan ayrı ayrı puanlar kazanabilecek olup, her oyundan kazanılan en yüksek puan 

üyenin hesabına kaydedilecektir. Kazanılan puanlar, puanların Mobil Web Siteye kaydedildiği günden itibaren bir 

(1) hafta sonrasında silinecektir. Üye, Mobil Web Siteye kaydolarak, 4Play’i Üyenin mobil telefon faturasına uygun 

ücreti yansıtmakla yetkilendirmektedir. Üyelik devam ettiği sürece, söz konusu oyunlar oynanmasa da, paket iptal 

edilene kadar haftalık düzenli servis ücreti üyeye yansıtılmaya devam edilecektir. Üyenin kaydını silmesi ve/veya 

iptal etmesi durumunda, o güne kadar kazanmış olduğu bütün puanlar silinecek ve yapmış olduğu ödemeler için 

herhangi bir geri ödeme talep edemeyecektir. Üye, Mobil Web Siteye kaydolurken herhangi bir kullanıcı adı 

ve/veya şifre oluşturmayacak, akıllı telefonu üzerinden erişebileceği Mobil Web Sitenin oyun sayfasının bilgi 

ekranına sadece; isim, soy isim ve posta/e-posta adres bilgilerini girecektir. Ancak Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun 

(“BTK”), katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine şifreyle ve/veya benzeri yöntemler ile erişime ilişkin ek 

yükümlülükler getirme hakkı ilgili mevzuat uyarınca saklı bulunmaktadır. Üye, Mobil Web Siteye üyelik sırasında 

verdiği bilgilerin tam ve doğru olduğunu ve üyenin paylaştığı bilgileri dolayısıyla ileride çıkabilecek herhangi bir 

ihtilafta 4Play’in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3. Üye,  Mobil Web Siteden kazandığı puanlarla, detayları ileri bir tarihte 4play tarafından belirlenecek 

katalogdan istediği mobil faydayı seçebilecek olup, bir (1) hafta içinde sadece bir (1) kez ödül kazanabilecektir.  

4. Üye, üyelik işlemi sırasında vermiş olduğu kişisel verilerin (isim, soy isim, posta ve e-posta adresleri) ve 

Turkcell aboneliği süresince oluşan verilerin, 4Play tarafından istatistiki raporlama sisteminde veya reklam ve 

pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında, kullanıcılarının genel eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla 

kullanılmasına ve işlenmesine, diğer firmaların avantajları ile ilgili duyuruları almaya muvafakat eder. 4Play, bu 

bilgileri Hediyeli Oyun üyesinin kişilik haklarına zarar vermeksizin ve kişisel verilerin korunması hakkındaki 

düzenlemelere uygun bir şekilde kullanma hakkına sahiptir. 4Play, Hediyeli Oyun Mobil Web Sitesi kullanıcılarının 

verilerini, kendilerine özel fırsat ve tekliflerin sunulması için, kişilik haklarına zarar vermeksizin ve kişisel verilerin 

korunması hakkındaki düzenlemelere uygun bir şekilde, üçüncü kişilerle ve diğer firmalarla paylaşma hakkına 

sahiptir. 

5. Üye, 4Play’in kendisine donanım ve yazılım (hardware-software) temini konusunda bir taahhüdünün 

bulunmadığını kabul eder. Site üzerinden oyunları oynayabilmek için üyelerin Turkcell 3G hattı üzerinden HTML5 

destekli akıllı telefona sahip olmaları gerekmektedir. Servis dahilindeki oyunlar hiçbir şekilde; diğer GSM 

operatörleri, kablosuz bağlantı (wi-fi), ya da masaüstü bilgisayarlar üzerinden oynanamayacaktır. 

6. 4Play aşağıdaki nedenlerle ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; Üyenin, Turkcell aboneliğinin sona 

ermesi, hatlarının kapanması, kullanım şartlarına ve açıklanan kurallara aykırı davranması, hizmetten hatalı, 

yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade etmesi, güvenlik önlemlerini ihlal etmesi gibi hallerde her 

zaman herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin üyenin bu servisten ve siteden 

yararlanmasına derhal son verebilir. Servise son verilmesine kadar geçen sürede doğan Üye yükümlülükleri 

servise son verildikten sonra da devam eder. Üye, bu hususları kabul ettiğini ve hizmetin bu şekilde sona 

erdirilmesinden dolayı 4Play ve Turkcell'den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde 

bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Yine bu sebeplerden dolayı Üye servise son verilmesi sonucu kendisine 

hediye edilecek puan haklarından da vazgeçmiş sayılacaktır. 
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7.  TURKCELL’in faaliyet gösterdiği elektronik haberleşme sektöründe düzenleyici ve denetleyici otorite olan 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, ve/veya Kanun, yönetmelik veya bir mahkeme emri ile diğer kurumların 

Kişisel bilgilerin paylaşılmasını talep ettiği durumlarda, yasalara uygun olarak bilgiler paylaşılır.  

8. Üye kişisel bilgilerinin TURKCELL tarafından; 

- Hizmetin sunumu ve geliştirilmesi  

- Hizmet kullanımınızın yönetilmesi,  

- İhtiyaçlarınızın ve ilgilerinizin daha iyi anlaşılması,  

- Hizmet deneyiminizin geliştirilmesi ve  

- Yazılım güncellemeleri ve ürün ilânlarının verilmesi veya sunulması amacıyla 

kullanılabileceğini kabul eder. 

9. Üye, www.hediyelioyun.com/yardim adresindeki şartlarda puan kazanacağını ve 4Play’in bu şartları 

değiştirme hakkını elinde bulundurduğunu kabul eder. 

10. Üye, ödül puan kazanabilmesi için Mobil Web Site üzerinden sunulan oyunlarda, Mobil Web Sitede 

belirtilen puanlama sistemi dahilinde başarılı olması gerektiğini, aksi halde puan(lar) kazanamayacağını peşinen 

kabul eder. 

11. Üye, Mobil Web Sitedeki içeriğin bir kısmını veya hepsini, herhangi bir nedenle, 4Play’in açık yazılı izni 

olmaksızın kopyalayamaz, çoğaltamaz, yükleyemez, geliştiremez, herhangi başka bir şekilde oluşturamaz, 

pazarlayamaz ve satamaz.  Mobil Web Sitedeki içeriğin herhangi bir amaçla üye tarafından kullanılması ve 

kullandırılması yasaktır. Üye, içeriği kopyalayarak veya başka bir şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet 

sayfalarında veya diğer sanal ortamlarda kullanma, yayınlama, satma ve/veya pazarlama hakkına kesinlikle sahip 

değildir.  

12. Üye, Mobil Web Siteye abonelik iptalini sadece sitede belirtilen numaraya atacağı kısa mesaj ile 

yapabilecektir.  Üyeliğini iptal ettiği takdirde, katalog üzerinde harcamadığı puanları silinecek ve katalog dahilinde 

belirtilen ödüller üzerinde herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Üyelik iptal edilse de üyelik bedelinin tahsil 

edildiği dönem süresince Mobil Web Siteden yararlanılabilir. İptal halinde geçmişe yönelik ücret iadesi 

yapılmayacaktır. 

13. 4Play'den kaynaklanmayan her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması 

ve/veya iptal edilmesi halinde 4Play’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 4Play, hizmetin sunulması ile ilgili 

olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir 

veya tamamen durdurabilir. 

14. 4Play ile Üye arasında işbu Kullanım Şartlarından doğacak uyuşmazlıklarda, 4Play'in defter, her türlü 

belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. Üye, bu kayıtlara 

karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan 

eder. Üye, 4Play tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif 

hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder. 

15. Üye, 4Play tarafından kendisinden yasal veya hizmetin verilebilmesi gerekçesiyle talep edilecek belge ve 

bilgileri 4Play'e derhal vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

16. İşbu Kullanım Şartlarına aykırı şekilde başlatılmış üyelikler geçersizdir. Bu durumda, 4Play’in söz konusu 

geçersiz üyeliği önceden bildirmeksizin derhal sonlandırma yetkisi vardır. 
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17. Üye, Mobil Web Site, Servis ve Uygulamaları yürürlükte bulunan tüm ulusal mevzuata, internet 

kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. Üye; (a) işbu Kullanım Şartlarının ihlal 

edilmesi, (b) üçüncü bir şahsın haklarının ihlali, (c)Mobil Web Site’nin ve/veya içeriğinin her türlü kötüye kullanımı 

dolayısıyla kaynaklanan avukatlık masrafları dahil, bütün hak ve talepleri, kayıplar, hasarlar, yükümlülükler ve 

ücretlerden dolayı, 4Play’e tazminat ödemeyi kabul etmektedir. Üyelik başvurusunda bulunan kişi ile 4Play 

arasında yapılmış ve/veya ilerde yapılacak her türlü anlaşma, yazışma, haberleşme ve benzeri durumlar 

kapsamında, işbu Kullanım Şartları ile anlaşmazlık olduğunda, bu kullanım şartlarının üstünlüğü esas alınır.  

18. 4Play Mobil Web Sitede ve Serviste mevcut olan her türlü içerik ya da bilginin arızasız, hatasız, 

kusursuz, virüssüz veya yazılımınızı, verilerinizi veya cihazınızı değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden 

arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Mobil Web Site dolayısıyla yapılan her türlü içerik veya 

diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğunun tamamen Üyenin kendisindedir. Hiçbir 

durumda 4Play’in (veya üçüncü şahıs tedarikçilerinin herhangi biri) ya da HERHANGİ bir içeriği kullanma ya da 

kullanamamadan kaynaklanan (buna sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere sözleşme ihlali, ihmal de 

dahildir) herhangi bir özel, ikinci derecede, önemli,  ÖRNEK NİTELİĞİNDE, CEZA GEREKTİREN, DİREKT veya 

dolaylı hasarlardan dolayı, bu hasarların olabilirliği hakkında bilgilendirilmiş olsa da ve bu hasarların nedeni ne 

olursa olsun hiçbir sorumluluğu yoktur (bunlara sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, çıkar kaybı, 

itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri de dahildir).  

4Play’in ÖZELLİKLE DE AŞAĞIDAKİ NEDENLERDEN KAYNAKLANAN HASARLAR İÇİN HİÇBİR 

SORUMLULUĞU YOKTUR:  (A) HİZMETTEKİ VEYA HERHANGİ BİR İÇERİKTEKİ, ya da herhangi bir üründeki, 

maldaki, yazılımdaki, bilgideki VEYA HİZMET YOLUYLA sağlanan ya da indirilen HİZMETLERDEKİ, veya 

HİZMET yoluyla internete girişteki YANLIŞLAR, HATALAR VEYA KUSURLAR, (B) ÜYENİN ARACILIĞIYLA 

SAĞLANAN HER TÜRLÜ KİŞİSEL BİLGİNİN İZİNSİZ KULLANIMI, veya (c) her türlü virüs, yazılım arızaları ya da 

benzer mekanizmalar.  

19. Tarafların hiç biri kendi kontrolü haricindeki olayların neden olduğu ve bu Kullanım Şartlarının 

hükümlerini  (para ödeme zorunluluğu hariç) uygulamayı engelleyen her türlü aksaklıktan sorumlu olmayacaktır ve 

bunlara sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere savaşlar, ayaklanmalar, grevler, doğal afetler, internet alt 

yapısı (servis sağlayıcıların sorumlulukları veya ihmalleri dahil), teknik sorunlar veya şebeke arızaları, telefon 

hatları, bilgisayar sistemleri veya yazılım ya da her türlü kanun, düzenleme, iç tüzük ya da diğer eylem veya 

mahkeme, devlet veya hükümet temsilciliklerinin iyi çalışmaması da dahildir.  

20. 4Play işbu Kullanım Şartları dahilinde e-posta yoluyla veya Hizmette bildirim görüntüleyerek (veya 

bildirim için bir link) bildirim yapabilir.  4Play’in bu kullanım şartlarının herhangi bir hükmünün uygulanmasında 

ısrar etmemesi bu hak ya da hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. İşbu Kullanım Şartları ve uygulanması, 

yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna 

tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu Kullanım Şartlarının uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul 

Çağlayan Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler. 

21. Üye, işbu Sözleşme tarafı 4Play’in ve 4Play’in grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, katma değerli 

servislerine ilişkin her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait 

elektronik iletilerinin (telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, 

elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçla 

gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri), Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer 

mevzuat uyarınca kendisine ulaşmasını kabul, beyan ve muvafakat etmektedir. 

4Play, 4Play grup şirketleri ve iş ortakları tarafından sunulan katma değerli servislere ilişkin hizmetler dolayısıyla 
ticari iletişim kurulmuş ve bireysel faydaya yönelik olan, kampanya ve tarife tanıtımlarını içeren ve 4Play’in 
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abonelerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yapacağı elektronik iletiler için ayrıca bir onay 
aranmayacaktır. 
 

Üye ve Kullanıcılar yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını bilerek kabul 

ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

  


