
ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalı Kullanım Taahhütnamesi 

ADÜZEM: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’ni ifade eder. 

Kullanıcı: ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalını kullanan öğretim elemanını ve öğrenciyi ifade eder. 

ADÜZEM tarafından geliştirilen Uzaktan Eğitim Portalı’nın isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı 
ve portal içindeki tüm dokümanlara ait hukuki hakları Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne 
aittir. ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalı bu sözleşmede portal olarak anılacaktır.  

Kullanıcı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak 
ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile 
uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu 
hükümlerince hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

Kullanıcı aksi belirtilmediği sürece, portal içindeki doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve 
diğer unsurları kopyalamayacağını, başka yere taşımayacağını, alıntı yapmayacağını, internet 
üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlamayacağını, işlemeyeceğini, paylaşmayacağını 
ve kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

Kullanıcı, portal içerisindeki tüm verilerin gizliliğine tümüyle riayet edeceğini, bu bilgileri üçüncü 
şahıslara aktarmayacağını ve Portala ait bilgilerin üçüncü şahıslara aktarılması sonucu 
ADÜZEM’in uğrayabileceği zararları ve menfaat ihlallerini tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

Etkileşimli derse katılan kullanıcı, dersin kamera görüntüsü, sesi ve sohbet içeriğinin kayıt altına 
alınmasına ve etkileşimli ders esnasında öğrenci statüsündeki kullanıcının kendi isteğiyle 
(zorunluluk yoktur) tarayıcı üzerinden izin vermesi halinde sesinin ve/veya görüntüsünün kayıtta 
yer alabileceğine rızası olduğunu kabul eder. Kullanıcı, dersi alan kullanıcılar tarafından 
etkileşimli dersin tekrar izlenebilmesi amacıyla ders kaydının portal üzerinden yayınlanmasını 
kabul eder. 

Kullanıcı, portal içindeki etkileşimli derslere ait içerikleri (belge, video, görüntü, ses vb.) veya 
orijinalinden türetilmiş/işlenmiş hallerini hiçbir şekilde üçüncü şahısların erişimine açık hale 
getirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu içerikleri üçüncü şahıslar ile paylaşması 
halinde doğacak idari ve hukuki sorumlulukları kabul eder. 

Kullanıcı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya 
yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk 
tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki 
manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, 
öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmek amaçlı 5846 Sayılı 
Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu hükümlerince hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu gereği hakları saklı tutulmuş eserler, 
sahiplerinin muvafakati olmadan hiç bir suretle çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, 
başka bir yerde kullanılamaz. Bu kanun kapsamında Portalın içinde yer alan dokümanlar, yazılım 
ve markalar için üretici firma, yazılımcı ve üreticinin belirtilmediği durumlarda, ADÜZEM’in 
önceden verilmiş açık muvafakati olmaksızın başka sitelere ya da medyalara kopyalanamaz. 
Kullanıcı bu kanun kapsamına giren hiçbir içeriği sahiplerinin muvafakati olmadan portal içinde 
kullanmayacağını ve kullanması halinde doğacak idari ve hukuki sorumlulukları kabul eder. 

ADUZEM portalı ile ilgili hizmet, ADUZEM'e ait olmayan veya ADUZEM tarafından kontrol 
edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine ve online hizmetlerine bağlantılar içerebilir. ADUZEM 'in, 



söz konusu web siteleri ve online hizmetler üzerinde herhangi bir denetimi yoktur ve ADUZEM 
bunlara dair hiçbir sorumluluk kabul etmez. ADUZEM portalı ile ilgili hizmetten ayrıldığınızda 
ziyaret ettiğiniz her üçüncü taraf web sitesinin ve online hizmetin şartlarını ve gizlilik politikasını 
okumanız önerilmektedir. 

Öğrenci statüsündeki kullanıcı, Portalın kullanımı sırasında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği’nden doğan sorumluluklarının devam ettiğini kabul eder. 

Öğretim Elemanı statüsündeki kullanıcı, portal kullanımı sırasında, 2547 sayılı Kanun’un disiplin 
mevzuatı yönünden doğan sorumluluklarının devam ettiğini kabul eder. 


