Mergen Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul Edilebilir Kullanım
Politikası
Bu belgede, Anadolu Üniversitesi Mergen Öğrenme Yönetim Sistemi Servisi
(Mergen ÖYS) için eğitmenler, personel ve öğrenciler tarafından kabul edilebilir
kullanımına ilişkin politikası yer almaktadır. Mergen ÖYS, çevrimiçi dersler için
Anadolu Üniversitesi genelinde kullanılan açık kaynak kodlu öğrenme yönetim
sistemidir. Mergen ÖYS'yi kullanarak bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına
uymayı kabul etmiş olursunuz.

Mergen Kullanımı ile İlgili Kısıtlar
Öğrenciler Mergen ÖYS’yi yalnızca kişisel eğitim ve araştırma amacıyla
kullanabilir. Akademik ve idari personel, Mergen ÖYS’yi yalnızca Anadolu
Üniversitesi tarafından açılan derslerinde derslerin yürütülmesi bağlamında ve
ilgili araştırmalar için kullanabilir.

Kullanıcı Hesapları
Anadolu Üniversitesi, her kullanıcı için Mergen ÖYS’de şu bilgilerle bir kullanıcı
hesabı oluşturur: ad, soyad, TC_No ve e-posta adresi. Hesabınız altında
gerçekleşen tüm faaliyetlerden sorumlusunuzdur. Hesabınızı veya şifrenizi
kimseyle paylaşamazsınız ve şifrenizin herhangi bir yetkisiz kullanımı veya başka
herhangi bir güvenlik ihlali durumunda Mergen ÖYS’yi derhal bilgilendirmeyi
kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, sahte kimlik veya bilgiler kullanarak veya kendiniz
dışında biri adına bir hesap oluşturmamayı veya bunlara erişmemeyi kabul etmiş
ve herhangi bir anda birden fazla hesabınız olamayacağını kabul etmiş olursunuz.

Yüklenen İçerikler
Oluşturduğunuz ve Mergen ÖYS’ye yüklediğiniz içerik ile ilgili tüm sorumluluk
size aittir. Ayrıca, telif hakkı yasalarına ve diğer tüm geçerli yasalara ve içeriğin
kullanımına ilişkin geçerli Anadolu Üniversitesi politikalarına uymaktan
sorumlusunuz. Ders materyalleri eğitmenler tarafından belirtilmiş amaçlar
dışında kullanılamaz. Mergen ÖYS’yi sistemdeki herhangi bir materyali kendi
içeriğiniz dışında kopyalayamaz, satamaz, lisanslayamaz, devredemez, dağıtamaz
veya başka şekilde kullanamaz veya istismar edemezsiniz.
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sahte veya yasa dışı;
başkalarına hakaret, iftira, taciz veya tehdit veya zarar veren;
başkalarının telif hakkını veya fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik
haklarını ihlal eden;
müstehcen materyal içeren;
bir ürün veya hizmetin reklamını veya satışını yapan içerik
yayınlayamazsınız.

Öğrenciyseniz, ödevlere veya diğer eğitim çalışmalarına yönelik çözümleri
öğretim elemanının izin verdiği veya gerektirdiği durumlar dışında başkalarıyla
paylaşamazsınız. Başkalarının çalışmalarını kendi çalışmanız olarak
sunamazsınız. Diğer öğrencilerin ve öğretim elemanlarının mahremiyetine saygı
göstermelisiniz. Terör yanlısı ve yasadışı propaganda olmayacak şekilde
derslerinizde farklı görüş ve kültürlere saygı gösterin. Diğer öğrenciler veya
kullanıcıların iletişim bilgilerini pazarlama amaçları doğrultusunda
kullanamazsınız.

Yasal Haklar
Anadolu Üniversitesi, bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını veya herhangi bir
Anadolu Üniversitesi politikasını veya yürürlükteki yasayı ihlal eden; kullanıcılar
için risk veya Anadolu Üniversitesi için sorumluluk yaratan her türlü içeriğin
tamamını veya kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir bölümü kaldırma hakkına
sahiptir. Böyle bir durumda Anadolu Üniversitesi, tamamen kendi takdirine bağlı
olarak hesabınızı kapatma ve Mergen ÖYS’ye erişiminizi sonlandırma hakkına da
sahiptir. Anadolu Üniversitesi, Mergen ÖYS’de yayınlanan kullanıcı içeriğini
kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir ve içeriği önceden görüntüleme veya
izleme yükümlülüğü yoktur.

Üçüncü Taraf Web Sayfaları
Mergen ÖYS’de var olan siteler üçüncü taraf Web sitelerine bağlantılar içerebilir.
Üçüncü taraf bir web sitesine giden bir bağlantıya tıkladığınızda, ayrı hüküm ve
koşullara veya gizlilik politikalarına tabi olacaksınız. Anadolu Üniversitesi,
herhangi bir üçüncü taraf web sitesinden veya politikalarından sorumlu değildir.

Telif Hakkı İhlalini Bildirme
Çalışmanızın telif hakkı ihlali teşkil edecek şekilde kopyalandığına ve web
sitesinde yayınlandığına inanıyorsanız, lütfen Telif Hakları Genel Müdürlüğü Web
Sayfasında
Telif
İhlali
Halinde
Ne
Yapılabilir?
(https://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Ihlali-Halinde-Ne-Yapilabilir)
başlığındaki talimatlara göre devam edin.

Bu Politikadaki Değişiklikler
Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası zaman zaman değiştirilebilir. Değiştirilen
şartlar
https://mergen.anadolu.edu.tr/dist/policy_TR.pdf
adresinde
yayınlanacaktır.

Yürürlük Tarihi
Bu politikanın yürürlük tarihi 15 Eylül 2020'dir.

