
sözLEsME

1. TARAFLAR:

1.1. Anadolu Üniversitesi ANATEK Telno§i Transfer San, ve Tic, A,Ş,

;;Şi;tır.[ ı,ıataııesi, i.iıontı Cd. Anadolu üniversitesi yunuseııre Kampüsü ETGB

e"aOolu rj<"opart No: 2 - 10? Tepebaşı ınSrİŞe}rİn.
(İŞ bu sOzleşmede krsaca ANATEK veya Aı-Ge Şirketi olarak a lacaktu,)

1.2. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğıi
laresl: lltınşehir lvlh. 3005. Sk No:t3 }2MO,MerkezJ ADIYAMAN

fiş bu sözleşmede ÜNİVERSfuE olaıak anılacak,)

2. İsfuüKoNUsU:

MERGEN,açıkkaynakkodluyaahrılann(canvas,bigbluebutton,.postgr.esql':ediscachevb.)
özellestirilmesi ile oiuşturulmuş, i{evıet entegrasyonu eklenerek yapılandınlmrş Öğenme yönetim

İd-;;;id". iş't"p.u-oaru bu sözleşme MERGEN,i1 protokol siireci içinde Adıyaman

Üniversitesine eğitim amacı için kullandınlmasrnı içermektedir,

ı. İsİrı nn»nıl:

3.1.Bu protokol kapsammda (hüwnsirı ye verilen hizİnetlerden herhangi biı ücret talep

edilmeyecektir.

3 istı sünnsı vr ıısı-ıııl rARirrıı
@ibaren yiiıiirlüğe girecektir. Protokol siiresi 2020,2021

Gü dönemi ile sınrrlıdır .

4.2.Mergen sistemini bu protokol suresi biıiminde kullanılmak istendiği takdirde yeni

prot;kol ve sartlar altında sistemi kullanılabitir,
4.3.'Bu protokol varsa ANATEK ile ÜNivERsİTE arasındaki MERGEN ile ||Ei1.i 2020,202I

Ögr"ti. Yrlroauo önce yapılmış olan ttim protokol\anlaşma vb, geçersiz lalar,

5. SUNULANEİZMETLER

5.1. ANATEK,in ÜNivERSiTE,ye MERGEN iizerinde vereceğ hiznetler ek_l,de. yer
- - 

;İ;rı.;. ngrli hizıııetlerin kullanıma açılabilmesi için, ÜN1lryŞnSİrE gerekli verileri,

ANATEK'in belirlediğ formatta ve tarihte göndermekle yiikiinılüdü,

5.2. ÜNİVERSİTE'nin ek-l'deki hiznetler dışında ek

durumunda bu taleplere ilişkin ek protokol diızenlenir,
hizınet talebinde bulunması

5.3. ANATEK, IhüVERSİTE koordinatörlerine mesai saatleri içinde aşağrdaki iletişim

kanal larından hizmet verir.

e-posta : mergenoys@anadolu.edu.tr
Te|: +90 222 3350580 / 2286

5.4. MERGEN sistemine yiiklenen ders içeriklerinden doğacak olan hukııki, idari ve cezai
" - ,;;;;'iigiiı 

-uıiivgninE 
ve dersi yiirüten, içeriği yiikıeyen üNivERsiTE

kullanıcıları sorumludur.
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5.5. MERGEN sisteminde kullanıma sıınulan teına ekanlar o(ak kullanım amaçlı olarak
- - 

i.,,rı-".rrş* üoıversiteoin logosu ve adı dışınd4 sayfa tasarımı ve tema değişiklik

talçleri kabul edilııeyecektir,

5.6. MERGEN sistemindeki kullancı guvenlik bilgilerinin ftullanıo adı ve.kullanıcı Şifresi)

diğer kullanıcılarla paylaşıl_a.ı..ie. ihmalinden doğacak olan hul«rki, idari ve cezai

so-runlardan kullancİlaı ve ilgili ÜNİVERSİTE sorumludur,

5.7. ANATEIL MERGEN sistemine yapılacak olan siber saldınlan vb, ya da sistem

güvenliğni nste atan durumlarda iiventiğ sağlamak amacıyla sistemi geçici siireyle

kapatma hakkına süiptiı.

5.8.MERGENsistemgüvenliğnitehditedendurumlardaalınacakdnlemlerdolayısıyla
oluşabilecek veri kayplanndan ANATEK sorumlu değldir,

5.9. MERGEN sisternini kullanan ÜNiVERsnE'nin den içerikleri ve bilgileıi. koruma
- - 

;ilrd* uNivgnsirg yazlr olarak ANATEK,e talçte bulunmadıkça bilgi ve ders

içerikleri paylaşılmaz.

6. VERİLERİNSAKLANMASI

6.1. ÜtIiVERsiTE,nin N{ERGEN,de kaytlı olan verileri, aktif öğetim yılı tamamlanıncaya

kadar saklanır.

6.2. TARAFLAR,In protokol siiresini uzatsnası durumunda en fazla 1 oir) önceki öğetim
yılına ait veriler saklanu, ÜN'rVERsnE'nin talep etsnesi dunımunda ek protokol ile

İİNİVERSİTE verileri saklama siireleri uzatılabilir,

6.3. Protokol siiresi tamamlandıktan sonra ÜN'fVERSiTE,nin. MERGEN iizerindeki verileri- 
silinir. hotokol siiresi tamamlanmadan once ÜuivıRsİTE,nin MERGEN iizerindeki

,"lÜ ol.p etrnesi durumunda, ilgili veriler l (ay) içinde disk ortamrnda

ıjNiwnsirı'ye teslim edilir.

7. GiZLlLlK

8

9

TARAFLARprotokolçerçevesindeeldeedilmişbilgivebelgeteri,kanunenaçıkçayetkili
kılınan merciler tarafinjan talç edilınesi hali müstesna olmak iizere gızli futa9$ınü, İçtincü
ş"hrrİ; venneyeceğni ve açİklanıayacağnl ve11 _diğ:_l_lu-fin 

yazılı muvafakati.9lır_ıadan

iloıı"o."y"""gr_ kalul ve tuumtt 
"boı"r. 

Bu yiikiinlülülq protokol sona erse dahi devam

edeceltir.

ÖZEN BORCU

TARAFLA&MERGEN'desıınulanhizınetlerinsağlıtlışekildegerçekleştirilmesive
i üult"t ,".r.ıann en aza indirgenmesi için gerekli özeni göstermekle yükürılüdiiüı.

IIYUSMAZLIKLARIN CÖZÜMÜ:

Protokoldebelirtilmeyenhususlar,protokoliinamacınauygunolarakTARAFLARarasındaiyi
;;;;-;;-;şrırlıı yaıdımlaşma' kurallan çerçevesinde^çöziimlenecektir. Aksi takdirde

eİry".- ," ernşehİr Asliye Ticaıet Mükemeleri ve İcra Dairelerinde yeüilidir,
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ı0. TEBLİGAT:

Tebügat 720l sayıL Tebligat Kanunu hiikiirıleri çerçevesinde yapılır. Yukarıda_ taraflara. ait

"la"Öl.U"il"" 
İdıesler 6rafların resmi yazışma adresleri olup; taraflar belirtilen 

"O,:,l"r
;;-ıl.a;;, türlü tebligatın veya yazşııranın kendilerine yapılmış saylacağnı gayri kabili

rücu kabul ederleı.

İş bu sözleşme (11) madde, 4 (dört) sayfa, l (bir) nüshadan ibaret olup; taraflarca içeri$

okunarak .../.. ./.. . .... tarihinde imza edilmiştir.

TARAFLAR

Anadolu Ünivenitesi ANATEK Teknoloji Traısfer
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Prof. Dr. Fuat ERDAL

Adıyaman Üniversitesi
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Ek-l:

1. Öğenci ve öğetim üyesinin sisteme toplu şekilde kaytlarınrn yapılmasını sağlar,

2. Dİrslerin sistemde toptu şekilde açılııasını sağlar,

3. Kullanıcılantr sistem; E-Devlet bilgileri ile giriş yapmalannr sağlar,

a. Ögretiıo tlye.i 
"e 

öğencilerin rol vİ yetki b9zh derslere f2nüııülanınası sağlar,

s. slİt"m toİıa..-a=yönelik KooRDNATÖR,lerden gelen destek taleplerini mesai saatleri

içinde yarümcı olur.
1.1.r.-. anlık yiiklenecek ders malzemelerinin (pdt pptx, docx, xlsx, zip, rar, image

dosyalan) boyutu 40 MB'ı geçemez. Ders malzemesi olarak çoklu ortam dosyası (mp4, avi,

;;, ;p3, wav, flv vb.) yüÜ"*-.r. Bu tiir dosyalann yun içinde hiznet veren çoklu oiam

;iffi ,i,.ı"rı"" ytıu"nme.i ve bağlantı adrislerinin/gömülü kodlannın ders malzemesi

olarak paylaşılması gerelanektedir.

Z. aiı İers için (canlı dosler hariç) toplam kota boyutu 150 MB'ı geçemez,

8. Canh derİlerde her biı oturum-İçin katılımcı sayısı (elıran paylaşımı yapılmadığı aurqnaa)

-ırüoo,tı geçefrez. Katılırncı sayısı 200,iin iizerinde olan derslerin ayn bir şube olarak

açılması gerelmektedir.
s. canıı-aersıerin biı ders için oturum başına süesinin maksimum 40 dakika olınası

önerilmektedir.
l0. canlı ders oluştunna ve yapılan caıılı dersin kaydının sonradan izlenecek şekilde

uya"aıırn".i sağlanır. canlı denl-erin kayıtlan sisteme canlı ders yapllan tarihten bir giin

sonıa yüklenmektedir.
t l. caıolı doslerin kayt işler erinin başlatılmasından ders yiirütiicüsü sorumludur.

12. Kayt işlemine başlatıinıayan derslerin sonradan izlenmek iizere kaytlan talep edilemez. 
.

ı3. c;lı derslerde kullanlacak şmu malzemesinin formatının pDF olması önerilmekle

birlikte boyutu 40 MB'ı ve toplamda 200 slayı geçemez,

ii. 
- -ihırvinsng,ıerin ulıruı,r tarafından sğanmış Tumiün hesap biıgilerini

MERGEN'e eklenmesi sağlanrr.

ı i . ügncıN uıt y"pr,odiki sunuc.ılar ANATEK taıafından anlık olarak izlenmektedir.
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