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Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi  
Ölçme Değerlendirme Modülü Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi 

 
 
A. Genel Hükümler 
 
Bu sözleşme; Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından 
Konya il genelinde Müdürlüğe bağlı okul ve/veya kurumların ölçme değerlendirme 
çalışmalarında kullanmaları amacıyla hazırlanıp Konya il genelindeki okul ve kurumların 
istifadesine sunulan ve “Ölçme Değerlendirme Modülü” adı ile yayımlanan iş bu web 
modülünün kullanımı için tarafların sahip olduğu hak ve sorumluluklar ile sisteme tanımlı her 
kullanıcının, modülü kullanmasıyla ilgili gerekli kullanım koşullarını kapsamaktadır. 
 
Modülden yararlanma, bu sözleşme hükümlerine bağlıdır ve iş bu sözleşmeyi açık rızası ile 
kabul eden kullanıcılar, sözleşme hükümlerini okuyup bunları kendi açık rızaları ile kabul 
ettiklerini taahhüt etmiş sayılırlar. 
 
Sözleşme; sisteme üye olma ve kullanıcı bilgileri, kullanıcılar tarafından modüle yüklenen 
içerikler, kişisel verilerin korunması ve gizliliği ile verilerin ilgili kişilerle paylaşılması ve 
modülü güvenli ve amacına uygun bir şekilde kullanma gibi hususları ihtiva etmektedir. 
 
Hizmet sağlayıcı, kendine düşen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde modülle ilgili her türlü 
tasarrufa tek taraflı olarak maliktir ve bu konuda tek imtiyaz sahibidir. 
 
 
B. Tanımlar 
 
Bu sözleşmede geçen; 
 
a) Hizmet sağlayıcı: Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünü, 
 
b) Kullanıcı: Sisteme üyelik hakkına sahip olup modülden yararlanan her bir tanımlı 
kullanıcı kişiyi, 
 
c)  Okul ve/veya kurum: Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı her tür ve dereceden 
eğitim öğretim kurumlarını, 
 
ç) Modül: Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezinin hazırladığı iş 
bu “Ölçme Değerlendirme Modülü”nü, 
 
d) Müdürlük: Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünü, 
 
e) Ölçme Değerlendirme Merkezi: Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme 
Merkezini, 
 
f) Sistem: Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezinin hazırladığı iş 
bu “Ölçme Değerlendirme Modülü”nü, 
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g) Sözleşme: Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün iş bu modülün kullanıcılar tarafından 
kullanılma hak ve sorumluluklarını düzenleyen ve kullanıcıların açık rızasına dayalı onayına 
sunduğu iş bu sözleşmeyi, 
 
ğ) Üye: Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve/veya kurumlarda görev yapan 
yönetici ve öğretmenler ile aynı şekilde Müdürlüğe bağlı okul ve/veya kurumlarda öğrenim 
görüp sistemden yararlanma hakkına sahip her bir kullanıcıyı 
 
ifade eder. 
 

C. Kullanıcılara Ait Hak ve Yükümlülükler 
 
1. Üye Olma ve Kullanıcı Bilgileri İle İlgili Hususlar 
 
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve/veya kurumlarda eğitim yöneticisi olarak 
görev yapmak, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve/veya kurumlarda öğretmen 
olarak görev yapmak, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve/veya kurumlarda 
kayıtlı öğrenci olmak; iş bu modülden yararlanmak için gerekli olan üyeliğin birinci şartıdır. 
Hizmet sağlayıcı isterse sahip olduğu imtiyaz hakları çerçevesinde modülün hedef kullanıcı 
kitlesini genişletip daraltabilir. 
 
Kullanıcılar kendileri ile ilgili ya da kendilerine bağlı (öğretmen, öğrenci) kişilerin üyelik 
bilgileri hakkında sisteme girdikleri bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumludurlar. 
Üyelikle ilgili bilgilerin eksik veya yanlış olması gibi durumlardan kaynaklanan yanlışlık, 
aksaklık ve olumsuzluklardan hizmet sağlayıcı konumundaki Konya İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü sorumlu tutulamaz. 
 
Hizmet sağlayıcı, gerekli durumlarda üyelik bilgilerindeki yanlışlıkların giderilmesi, şifrelerin 
sıfırlanması ve üyelikle ilgili diğer iş ve işlemlerde tasarrufta bulunma hakkını saklı tutar. 
 
Üyeler, yetkili kurum ve kullanıcılar tarafından kendilerine tanımlanan bir defalık geçici şifre 
ile sisteme giriş yaparlar ve sisteme ilk girişleri esnasında kendilerine ait özel şifrelerini 
oluştururlar. Okul ve/veya kurumların sisteme tanımlanması ve bu kullanıcılara ait geçici şifre 
belirleme işlemleri, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü adına yetkili Ölçme Değerlendirme 
Merkezi görevlileri tarafından yapılacaktır. Okul veya kurum adına yetkilendirilmiş 
okul/kurum yönetici kullanıcıları sisteme ilk giriş yapmak istediklerinde kendilerine ait özel 
şifrelerini belirlerler ve ilk girişleri de dâhil olmak üzere sisteme her giriş yapmak 
istediklerinde kendilerine ait bu özel şifrelerini kullanırlar. Öğretmen ve öğrencilerin sisteme 
tanımlanması ve geçici şifre işlemleri ise okul müdürlükleri tarafından yerine getirilir. Okul 
müdürlükleri her bir kullanıcıya ait bu şifreleri gizli bir şekilde ilgili kullanıcılara 
ulaştırılmasından sorumludur. Öğretmen ve öğrenci kullanıcıları da aynı şekilde kendilerine 
ait özel şifrelerini başlangıçta belirleme işleminden itibaren, ilk girişleri de dâhil olmak üzere 
sisteme tüm girişlerini, artık gizliliği kendi uhdelerinde olan bu şifreleriyle yaparlar.  
 
Şifreler, her bir tanımlı kullanıcıya has ve özeldir. Şifrelerin unutulmaması ve gizliliği 
tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcılar veya öğrenciler için velileri, 
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kendilerine veya velisi bulundukları öğrencilere ait bu özel kullanıcı şifrelerini kimse ile 
paylaşmamakla veya bunların başka kişiler tarafından elde edilememesi için gerekli önlemleri 
almakla yükümlüdür. Şifrelerin unutulması veya başkalarınca ele geçirilmesinden 
kaynaklanacak hak ihlalleri ve benzeri durumlardan hizmet sağlayıcı sorumlu tutulamaz. 
 
Şifrelerin unutulması durumunda şifre işlemlerinin sıfırlanması ve tekrar geçici şifre 
oluşturma yetkisi, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü adına yetkilendirilmiş Ölçme 
Değerlendirme Merkezi ile Müdürlüğün bu konuda yetkilendirdiği kullanıcılara aittir. 
 
Hizmet sağlayıcı, şifre işlemlerinde tasarruf yapma hak ve yetkisini elinde bulundurur. 
 
Üye olma hakkına sahip kişilerin sisteme tanımlanmasında kişisel verilerden T.C. kimlik 
numarası gibi tamamen kişiye özel veriler istenmez. Kullanıcıların sistemde tanımlanabilmesi 
için üyelikte istenen bilgiler kurum kodu, e-posta adresi, öğrenci numarası gibi teknik ve 
asgari gerekliliklerle sınırlı tutulur. Bu sözleşme ile kullanıcılar, modülden yaralanabilmek 
için, kendilerini diğer kişilerden ayırabilmek amacıyla gerekli bu asgari kişisel verilerinin, 
veri sorumluları veya yetkililerce kullanılmasını kendi açık rızaları ile kabul etmiş sayılırlar. 
 
Hizmet sağlayıcı, yeni bir duyuru yapmak ve kullanıcıların rızasına dayalı olmak kaydıyla 
üyelik işlemlerinde gerekli gördüğü tasarrufları yapma hak ve yetkisini saklı tutar. 
 
 
2. Kullanıcılar Tarafından Modüle Yüklenen İçeriklerle İlgili Hususlar 
 
Her kullanıcı, modüle yüklediği her türlü içerikten yetkisi dâhilinde sorumludur. Modüle 
yüklenen soru, metin, görsel, tablo, grafik, çizelge, harita, veri vb. gibi her türlü içerik, 
Anayasa’mız başta olmak üzere diğer tüm yasalarımıza ve mevzuat hükümlerimize aykırı 
olamaz. Bu bağlamda kullanıcılar tarafından sisteme yüklenen tüm içeriklerin; Anayasa’mız, 
telif haklarını düzenleyen 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 
ilgili diğer yasa ve mevzuat hükümlerine uygunluğu başta olmak üzere içerikle ilgili tüm 
yasal sorumluluk, ilgili içeriği yükleyen kullanıcılara aittir ve hizmet sağlayıcı bunlardan 
sorumlu tutulamaz. Hizmet sağlayıcı burada kullanıcılara teknik imkân sağlama 
konumundadır ve gerekli durumlarda içerikleri kısmen ya da tamamen silme, iptal etme, 
yayından kaldırma vb. gibi, içeriklere müdahale etme anlamı taşıyan tüm tasarruflara hak ve 
yetki sahibidir. 
 
 
 
3. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği İle Verilerin İlgili Kişilerle Paylaşılması 
 
Modülün kullanılmasında gerek hizmet sağlayıcının ve gerek kullanıcıların; 24/3/2016 tarihli 
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu; 4/5/2007 
tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun; 25/8/2011 
tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, 14.12. 2015 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi 
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Başkanlığı Bilgi Güvenliği Politikası ve 31/05/2018 tarihli ve 10686682 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığı Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi’nde belirtilen hükümleri gözetmeleri ve 
bunlara uygun hareket etmeleri esas ve zorunludur. 
 
Bu kapsamda; 

 Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, 
 Kişisel veya kişiye ait verilerin ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak alınması, 

kaydedilmesi, işlenmesi ve muhafaza edilmesi, 
 

 Kişisel verilerin işlenmesinde; 
 

- hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 
- doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
- belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
- işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma 
- ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 
muhafaza edilme, 
 

 Bilginin; 
 
- izinsiz erişime karşı korunması, 
- yetkisiz kişilere verilmemesi, 
- yetkisiz kişilerce yapılabilecek değişikliklere karşı korunmak suretiyle doğru 
kalması, 
- gizliliği ve güvenliği konusundaki yasal şartlara uyulması ve 
 

 Bilginin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 
resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinmesi, yok 
edilmesi veya anonim hâle getirilip kullanılması 

 
gibi ilke ve esaslar başta olmak üzere yasalarımızda öngörülen ilke ve esaslar bu 
konuda gözetilen başlıca hususlardır. 

 
 
 
4. Modülü Güvenli ve Amacına Uygun Bir Şekilde Kullanma 
 
Modülün kullanıcılar tarafından usulüne uygun kullanılması, kullanıcı açısından bir 
zorunluluk ve yükümlülüktür. Aksi davranışlardan doğabilecek maddi ve manevi her türlü 
hak mağduriyeti ve zarar, bu sonuçlara yol açan kullanıcı veya kullanıcıların 
sorumluluğundadır. 
 
Kullanıcılar, modülün kullanımında sayılan yasalar ve mevzuat hükümlerinin yanında 
4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 
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gereklerine uygun hareket etmekle yükümlüdür ve aksi davranışlarda hukuki hükümler 
saklıdır. 
 
Kullanıcıların iş bu modülden yararlanma hakkı kişiseldir; kişiye has bu kullanım hakkı, 
yönetici veya üst kullanıcıların veri hazırlamak için yetkilendirdiği resmî görevliler dışında 
bir başkasına devredilemez ya da bu hakkın kullanımına izin verilemez. 
 
Kullanıcılar modülden, hizmet sağlayıcı tarafından kendilerine tanımlanan hak ve yetkiler 
çerçevesinde meşru çerçevede yararlanma hak ve sorumluluğuna sahiptir. Kullanıcıların, hak 
ve yetkileri dışında ve ayrıca siber saldırı, kötü amaçlı yazılım ve benzeri kötü niyetli tüm 
kullanımlarından doğan her türlü maddi ve manevi zarar, söz konusu kullanıcı için ilgili 
zararın tazminini gerektirir. 
 
Kullanıcıların hak ve yetkileri hizmet sağlayıcı tarafından belirlenmektedir. Hizmet sağlayıcı 
isterse bu konuda hak ve yetki daraltma veya genişletme yoluna gitme hak ve yetkisine 
sahiptir. 
 
Kullanıcıların yetkileri çerçevesinde eriştikleri veriler, iş bu sözleşmede belirtilen veri 
güvenliği ve gizliliği hükümlerine tabidir. Veriler ilgili kişi ya da yasal sorumlularının dışında 
kimse ile kesinlikle paylaşılamaz. Aksi durumlarda hukuki hükümler saklıdır. 
 
Hizmet sağlayıcı önceden herhangi bir duyuru yapma zorunluluğu olmadan hizmetin kısmen 
ya da geçici olarak durdurulması veya kesilmesi hak ve salahiyetine sahiptir. Ayrıca hizmet 
sağlayıcı, modülün kullanımı esnasında herhangi bir nedenle yayının durması, veri kaybının 
oluşması veya hizmet verememe durumlarından doğabilecek mağduriyetlerden herhangi bir 
şekilde sorumlu tutulamaz. Hizmet sağlayıcı ayrıca analiz ve sonuç açıklama gibi veri 
işlemlerinde veya diğer işlem ve durumlarda kasta dayalı olmayan yanlışlıklardan sorumlu 
tutulamaz. 
 
 
Ç. Yürürlük 
 
İş bu üyelik ve kullanıcı sözleşmesi hükümleri; üyeliğin oluşturulup kullanıcının, iş bu 
modülü kullanmaya başladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve kullanıcıların tüm 
zamanlardaki kullanımlarını bağlayıcıdır. 
 
Hizmet sağlayıcı olan Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü kullanıcıları bilgilendirmek kaydıyla 
bu sözleşmeyi yenileme, hükümlerini değiştirme ve kullanıcıların kullanım hak 
sorumluluklarını yeniden düzenleme hak ve yetkisini tek taraflı olarak haizdir. 
 
Bu modülün kullanım hakları ve tüm imtiyazları elinde olan Konya İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü, söz konusu hizmetini kısmen veya tamamen sonlandırma ve bünyesinde 
barındırdığı tüm verileri silme, yok etme veya anonim hâle getirip bilimsel veya eğitim amaçlı 
ya da eğitim yönetimi açısından kullanabilir hâle getirme hak ve yetkisine sahiptir. 
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    Kullanıcı Sözleşmesi’ni tebellüğ ettim, okudum ve açık rızamla onaylıyorum. 


