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KULLANIM KOŞULLARI VE PROSEDÜRÜ
Ermeni Sanal Üniversitesi Ermeni Hayırseverleri Genel Birliğinin (EHGB ) iyeliğidir. Ermeni Sanal Üniversitesinin
sitesinin içeriği ( www.avc-agbu.org ) , ESÜ logosu, tasarımı, resimleri ,bilgisi, yazılımı, eğitim yazılımı ,belgelemesı,
teknolojisi ve diğer dosyaları dahil telif hakkı ile EHGB’ne aittir , birliğinin iyeliği sayılıyor ve Uluslararası Telif
hakları ve diğer kanunlar ile korunuyor.
ESÜ öğrencisi olduğunuz zaman size www.avc-agbu.org. sitesinde bulunan ESÜ’sinin Eğitim Yazılımını ,Eğitım
Yönetme Sistemini , ve Öğretim Hizmetlerini kullanma ihtimali veriliyor (separate these words) (sonra beraber
Kurs metinleri ve hizmetleri). Site kullanım şartları ESÜ’sinin Kurs metinleri ve hizmetleri ne girme ve kullanma için
uygulanıyor.
LÜTFEN KULLANIM KOŞULLARINI VE PROCEDÜRÜNÜ DİKKATLİ OKUYUNUZ . BURADA YASAL HAKLARINIZ,
HAKLARINIZI KORUMA YÖNTEMLERİ VE SORUMLULUKLARINIZ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER VAR. ÖĞRENCİ
OLDUĞUNUZ ZAMAN ESÜ İLE YASAL SÖZLEŞME İMZALIRORSUNUZ VE BURADA SUNULAN KOŞULARIN VE
PROSEDÜRÜN YANI SIRA TÜM EK KOŞULLARINA UYMAYA VE BUNLARI KORUMAYA KABUL EDİYORSUNUZ. EĞER
BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ ERMENI SANAL ÜNİVERSİTESİNE BAŞVURMAYINIZ.

ESÜ’sinin telif hakkı ve sınırlı ruhsatı
ESÜ öğrencisi olarak siz Kurs metinlerine ve Hizmetlerine girme, sadece eğitiminiz ( hiç bir zaman ticari , özel) için
sınırlı ruhsata sahib oluyorsunuz( alt ruhsat hakkı olmadan). ESÜ öğrenci olduğunuz zaman siz neleri kabul
ediyorsunuz
 Kurs Metinlerini ve Hizmetlerini çoğaltmamak, satmamak ve ticari amaçlarla kullanmamak
 Kurs Metinlerini ve Himetlerini paylaşmamak
 Kurs Metinlerini ve Hizmetlerini alenen uygulamamak
 Kurs Metinlerini ve Hizmetlerini alenen sergilememek
 Eğitim yazılımını temel alarak türev çalışmalar yapmamak.
 Kurs metinlerini ve Hizmetini kullanakar yedek metinler veya benzer çalışmalar yaratmamak.
 Kurs Metinlerin ve Hizmetlerin bu koşullara uymayan herhangi kullanım veya kullanım denemesi taktirde
ESÜ öğrencinin girişini ve Kurs Metinleri ve Hizmetini kullanmasını durdurur. Cezaların diğer türlerini ESÜ
kendı ihtiyatla uygulayacaktır.

İnteraktif araçlar, eğitim içeriği ve davranış
ESÜ öğrencisi olarak forumlar, sohbet odaları ve mesaj panellerini (bundan sonra hepsi interaktif araçlar diye
geçecek) içeren interaktif araçlarını sınırsız kullanma fırsatına sahip oluyorsunuz. Siz veya diğer öğrenciler
tarafından kurulmuş alanlara girebilir, mesajlar, metinler, veriler, bilgi, grafikler, resimler, kayıt/videolar (bundan
sonra eğitim içeriği diye geçecek) yükleyip saklayabilirsiniz. İnteraktif araçların kullanımından kesinlikle siz
sorumlusunuz ve tarafınızdan yüklenmiş ve yerleştirilmiş eğitim içeriğinin diğerlerine de açık olduğunun
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bilincindesiniz.ESÜ siz yada başka öğrenciler tarafından İnteraktif araçlar sayesinde Eğitim içeriğinin mevcut
yapılması için sorumlu değil.
ESÜ Eğitim içeriğini kontrol etmek ve denetlemek sorumluluğunu taşımıyor. Yine de ESÜ her zaman Eğitim içeriğini
herhangi ya da hiç bir sebebten dolayı bloklamaya ya da siteden çıkarmaya hak sahibidir önceden bilgilendirerek
ve açıklama yaparak ya da bilgilendirmeyerek ve açıklama yapmayarak.
Eğitim içeriğini İnteraktif araçlar sayesinde yerleştirerek ya da yükleyerek siz ESÜ’ sine onları kullanması,
çoğaltması, yayınlaması, tercüme etmesi, değiştirmesi ve onlardan türev eserler yaratması için münhasır ve telif
ödemesi gerektirmeyen hak veriyorsunuz. Siz, tarafınızdan İnteraktif aletler sayesinde mevcut/kullanıma açık/
olan Eğitim içeriğinin gizli olmamasını kabul ediyorsunuz. ESÜ ticaret dahil olmak üzere herhangi niyetle sizi
bilgilendirmeden ya da tazminat vermeden Eğitim içeriğini sınırsız kullanmak ve yaymak hakkına sahiptir.
İnteraktif araçları aşağıdaki nedenlerden dolayı kullanmamayı kabul ediyorsunuz:
 Ticari, siyasi kampanyalar, reklamlar, dolayımlama veya başka öğrencilerin Eposta adreslerini istenmeyen
E posta mesajlar yollamak için elde etmek sebebiyle
 Herhangi tarafın telif haklarını, tescilli haklarını ,markasını veya başka zihinsel iyelığini, mülkiyet haklarını
ihtiyat edebilen herhangi Eğitim içerığı yüklemek, paylaşmak için
 Yasadışı, müstehcen, pornografik, tehdit edici, saldıran, kişisel hayata karişan herhangi Eğitim içerığı
yüklemek, paylaşmak için
 Virüsler, zararlı dosyalar yüklemek, paylaşmak için
 Suç öneren, teşkil eden veya destekleyen herhangi Eğitim içerığı yüklemek, paylaşmak için
 Ek olarak belirtelim ki Öğrenciler kılavuzunda da yazıldığı gibi siz, öğrenci olarak sınıf arkadaşlarınıza ve
online öğretmeninize kibar davranmak için sorumlusunuz.
Yukarıda sözü geçen önlemleri ihlal ettiğiniz takdirde ESÜ kendi ihtiyatla sizi cezalandırabilir.

Kimlik ve kişisel bilgiler
Kurs metinlerini ve Hizmetlerini kullanarak siz bunlari kabul ediyorsunuz:
 Hem tescil başvurusunu doldurururken, hem de ESÜ ve sınıf arkadaşlarınızla temas kurarken kimliğiniz
hakkında doğru bilgiler vermek.
 Kimliğiniz hakkında tüm yeni bilgileri eklemek
 Hesabınızın ,girişinizin ve şifrenizin güvenliği için sorumlu olmak.
Sözleşmeyi imzalamak ve Kurs metinlerini kullanmak için yetişkin olmanız lazım. Yetişkin değilseniz sözleşmeyi
imzalamak için anneniz/ babanız sizin yerinizde tescil başvurusunu doldurmalı ve imzalamalı.
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