
KULLANIM KOŞULLARI 
 

MODEM Eğitim-Yazılım ve Danışmanlık’ın sahip olduğu OnlineOkul Ders Destek –Online Sınav - Web 
Paylaşım ve Eğitim Portalı (www.onlineokul.com) üyeliği , üyenin üyelik tarihinden itibaren satın 
aldığı pin kartı üzerinde kayılıtlı son kullanım tarihine kadar eğitim içeriklerinin kullanma haklarını 
kapsar.  
A- ÜYELİK SÜRESİNCE SAĞLANAN HİZMETLER  
Kullanıcı tarafından seçilmiş olan erişim paketinin sınırları dâhilinde;  
Online Eğitim 

 Ders Merkezi 
o Din – İzle – Öğren 
o Etkinlik ve Ödevler 
o İnteraktif Uygulamalar 
o Ölçme Değerlendirme 
o Ek Materyaller 

 SoruBank 
o Çözüyorum – Öğreniyorum 
o Online Değerlendirme 

 Kazanım Ölçme 
 Aylık Deneme 

 WebTV 
o Ders Anlatım TV 
o Soru Çözüm TV 
o Etkinlik TV 
o Açık Erişim TV 

 

 Uygulamalar 
o SınavOptik Online Başarı Ölçme 
o Eğlenceli Eğitim 
o Online Tiyatro 
o Online Rehberlik 

 E-Kütüphane 
o Atlas   Belirli Günler  Satranç 
o Sözlük   Yarışma   İlkyardım 
o Kronoloji  Video Galeri  Trafik 
o E-Kitaplık  Resim Galeri  Tatil Kitabı 

kapsamakta olup MODEM, haber vermeksizin içerikte değişiklik yapabilir.  
 
 
B- SİSTEM ÖZELLİKLERİ ve GENEL HÜKÜMLER; 

1. OnlineOkul: Öğrenci merkezli teknik anlayışla işlevsellik kazanmış, okulöncesi, ilkokul, 
ortaokul, lise öğrencisi ve öğretmenlerinin derslerinde destek olması için hazırlanmış, 
MEB müfredatına % 100 uygun eğitsel içeriğin (Ders destek materyalleri, testler, film-
deneyler, döküman, ödev-etkinlik yaprakları, kitaplar, interaktif uygulamalar, sözlük, 
atlas vb.), görsel ve işitsel materyalerin, ayrıntılı raporların barındığı, 7x24 uzaktan 
erişim tekniği ile ulaşıldığı bir web tabanlı online eğitim platformudur. 

2. Üyelik: OnlineOkul içeriklerinden yararlanabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir 
www.onlineokul.com sayfasından “Yeni Üyelik” başvurundan “Öğrenci” yada 
“Öğretmen” olarak kullanıcının satış kanalarından satın aldığı üyelik pin kodu ile 

http://www.onlineokul.com/


kullancının kendi belirlediği “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” ile gerçekleşir.Üyelik süresi satın 
alınan pin kartı üzerinde yazılı SKT (Son Kullanım Süresi) kadardır. 

3. Öğretmen Üyelik Sistemi üzerinden yapılan “Sınıf Öğrenci Üyelikleri” bir eğitim 
öğretim süresini kapsar (1 Eylül - 30 Ağustos). 

4. Abonelik süresi bitiğinde sistemimiz otomatik olarak üyeliği durdurur ve üyeye 
veritabanımızda kayıtlı mail adresine mesaj gönderir. Üyelik süreleri dolan 
abonelerimizin kayıtları altı ay sistemde korunur. 

5. Abone bu süre içinde tekrar hizmetten yararlanmaya devam etmek isterse, üyelik 
ücretini yatırdığını destek hattımıza bildirmesi gerekir ve yeniden form 
doldurulmadan üyelik hakkı devamlılığı sağlanır. 

6. Abonenin güvenlik açısından şifresini başka birine kullandırmaması gerekir. Şifresini 
üye olmayan kişilere kullandırdığı tespit edilen abonenin üyeliği haber vermeksizin 
iptal edilir. 

7. OnlineOkul sistemi  üyelikte abone kullanıcı ve şifresini kendi belirler. Bu şifreler tek 
kişi kullanımına açık olduğundan, abonenin şifresini ve kullanıcı adını başkaları ile 
paylaşmaması ve kaybetmemesi önemlidir. 

8. Abone bu sözleşme ile şifresini başkalarıyla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
9. Aboneler OnlineOkul içerisindeki bölümleri sadece amaçlarına uygun 

kullanacaklardır. Sistemi sabote eden, sabote etme girişiminde bulunan, diğer 
aboneleri portal servislerini kullanarak rahatsız eden, üye bilgilerini eksik yada yanlış 
verdiği tespit edilen abonelerin abonelikleri  önceden haber verilmeden iptal 
edilebilir.         

10. OnlineOkul Web Paylaşım ve Eğitim Portalı içerisinde bulunan bütün bilgiler en doğru 
şekilde ve yanlışsız yayınlamaya çalışmaktadır. Buna rağmen sistem içerisindeki 
bilgilerde ve sorularda yanlışlıklar olabilir. Bunlar için OnlineOkul sorumlu tutulamaz. 

11. OnlineOkul   her zaman ve her şart altında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, 
sistem kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, 
servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. 

12. OnlineOkul içerisindeki bilgileri 24 saat kesintisiz serviste tutmak için gerekli altyapıyı 
bu konuda faaliyet gösteren profesyonel bir kuruma outsource etmiştir. Buna rağmen 
serviste kesintiler olabilir. Zaman zaman sistemin bakımları için yayını durdurabilir. Bu 
durumda OnlineOkul Sistemi  sorumlu tutulamaz. 

13. OnlineOkul üzerinden yapılan ve zarara neden olabilecek her türlü haberleşmeyi, 
yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu 
takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi sistemden menetme ve üyeliğine son verme 
hakkını saklı tutar. 

14. OnlineOkul ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere 
haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler 
yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave 
edebilir. 

15. OnlineOkul portalımız abonelerine hizmet vermek için bir Destek Hattı 
bulunduracaktır. Bu Destek Hattı mesai saatleri (Hafta İçi 09.30-17.00) içerisinde 
telefonla yada 7x24  www.onlineokul.com/iletisim  adresinden gerekli her tür destek 
ve bilgi alınabilir. 


