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Kullanıcı Sözleşmesi 
________________________________________________ 
 
Olympus e-Eğitim platformu (https://eLearning.olympus-europa.com), Olympus Euro-
pa Holding GmbH ve Avrupa Olympus Grup Şirketleri (liste için burayı - 
http://www.olympus-europa.com - tıklayın) çalışanları ve harici Olympus iş ortaklarına 
yönelik olarak hazırlanan ve Olympus‘un önemli iş kolları ve şirketle ilgili aktivite bilgi-
lerini sunan web tabanlı bir eğitim ortamıdır. 
 
Olympus e-Eğitim platformuna tüm standart internet tarayıcılarından erişilebilir. Yani, 
standart bir internet tarayıcı yüklü ve internet bağlantısı bulunan bir bilgisayar yeterli-
dir. 
 
e-Eğitim yazılımı «ILIAS»ın tanıtımı ve kullanımına ilişkin İş Sözleşmesine («İş Sözleşme-
si») tabi Olympus çalışanları için, İş Sözleşmesinin kuralları da geçerlidir.  
 
Herhangi bir İş Sözleşmesine tabi olmayan Olympus çalışanları için, bu Kullanıcı Söz-
leşmesine ek bir sözleşme kapsamında ek kurallar belirlenir. 
 
 
 

1. Kullanım Yetkisi 
________________________________________________ 
 
Olympus Europa Holding GmbH ve European Olympus Group Şirketleri (bundan sonra 
toplu olarak «Olympus» olarak anılacaktır) ve seçilmiş Olumpus şirket ortakları Olym-
pus e-Eğitim programını kullanma yetkisine sahiptir. Bir kişinin Olympus e-Eğitim plat-
formunu kullanmaya yetkili olup olmadığına, ilgili Europa Holding GmbH bölümü karar 
verecektir. 
 
 
 

2. e-Eğitim platformuna giriş 
________________________________________________ 
 
e-Eğitim platformu kamuya açık bir uygulama değildir. Giriş için, bir e-posta adresi 
(aynı zamanda kullanıcı adınız olacaktır) ve bir parola gereklidir. Platforma doğru e-
posta adresi ve parola girilmeden giriş yapılamayacağı için, bu bilgileri ezberlemeniz 
ve/veya bir yere kaydetmeniz gerekir. Bu önlem, kişisel bilgilerinin korunması amacıyla 
alınmıştır. 
 
Nasıl e-learning platformuna giriş yapabilirim? 
 
İki  yoldan giriş yapma imkanınız bulunmaktadır. 
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1- İçeriden bir kullanıcı olarak ILIAS platformuna  otomatik olarak  Olympus sistem 
yöneticisi tarafından eklenirsiniz ve bununla ilgili giriş için mail alırsınız. 

 
2- Dışarıdan bir kullanıcı olarak ise Olympus e-Eğitim platformu bir kendi kendine 

kayıt seçeneğiyle birlikte gelir. Talebiniz, Olympus sistem yöneticisi tarafından 
gözden geçirilir ve onaylanması durumunda gerekli giriş bilgileriniz yine sistem 
yöneticisi tarafından e-postayla gönderilir. 

 
Kayıt olmak için, şu bilgileri vermeniz gerekir: 

• Adınız ve soyadınız 
• E-posta adresiniz 
• Şirket 
• Şehir 
• Ülke 
• Kullanıcı adı (e-posta) 
• Parola (en az sekiz karakter) 

 
Ayrıca, istemeniz durumunda adresiniz, telefon numaralarınız veya tercih ettiğiniz dil 
vb. gibi diğer profil bilgilerinizi de kaydedebilirsiniz. 
 
Kullanıcı adınızı ve parolanızı giriş sayfasına girdikten ve Kullanıcı Sözleşmesini kabul 
ettikten sonra, Olympus e-Eğitim platformunun zengin içeriğini kullanmaya başlayabi-
lirsiniz. 
 
 
 

3. Hizmet kapsamı 
________________________________________________ 
 
Olympus için, çalışanlarının ve iş ortaklarının uygun eğitilmeleri ve niteliklendirilmeleri 
çok önemlidir. Tüm alanlarda artan eğitim ve gelişim talebinin hızlı ve ekonomik bir 
şekilde karşılanması için, elektronik medya kritik bir araç haline gelmiştir. e-Eğitim 
hizmetlerinin daha fazla kullanılması, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın niteliklerini 
ve bilgilerini korumasına ve arttırmasına yardımcı olacaktır.  
 
Olympus e-Eğitim platformu, tüm alanlarda web tabanlı eğitim içeriği ve arkasından 
eğitim kontrolleri (testleri) sağlar. e-Eğitim platformu özellikle şu hedeflerin gerçekleş-
tirilmesine yardımcı olur:  
 

• İçeriği ve konumu açısından esnek eğitim kurslarının sağlanması 
• Süre açısından kritik gereksinimleri de karşılayarak, geniş bir hedef kitlesine yö-

nelik eğitim programlarının ve içeriklerinin uygulanması 
• Eğitim içeriğinin kişiye yönelik uyarlanması ve ihtiyaca göre hazırlanması saye-

sinde eğitim başarısının yükseltilmesi 
• Farklı yerlerdeki hedef grupları için eğitim olanakları yaratılması 
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Olympus e-Eğitim platformuna kayıt olduktan sonra, programa istediğiniz sıklıkta 
erişebilir ve programı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Eğitim içerikleri ve ilgili testler 
sürekli olarak genişletilmektedir. Olympus e-Eğitim platformuna yeni konular 
eklendiğinde, e-posta bildirimleriyle haber verilecektir. 
 
Olympus, aşağıda sıralanan durumlardan birini tespit ettiğinde kullanıcıların Olympus 
e-Eğitim platformunu kullanmasını engelleme hakkını saklı tutar: 

• platformun kötüye kullanılması; 
• platforma yanlış kayıt bilgileri verilerek erişim sağlanması; 
• kullanım yetkisi gereksinimlerinin karşılanmaması; 
• e-Eğitim programının 12 aydan daha uzun bir süre kullanılmaması.  

 
 
 

4. Kullanıcı hesabının iptali 
________________________________________________ 
 
Olympus e-Eğitim platformuna kullanıcı olarak kayıt olduktan sonra, istediğiniz zaman 
hesabınızı iptal edebilirsiniz. Bunun için, Olympus e-Eğitim platformuna özel olarak 
yerleştirilen bir menü seçeneğini kullanarak, hazır bir e-postayı göndermeniz yeterlidir. 
Ardından, kişisel bilgileriniz silinecektir.  
 
 
 

5. Gizlilik bildirimi 
________________________________________________ 
 
Olympus, kişisel bilgilerinizin korunması hususunu büyük bir ciddiyetle ele almaktadır. 
Aşağıdaki paragraflarda kişisel bilgilerinizi nasıl koruduğumuz, bu bilgileri neden 
topladığımız ve nasıl kullandığımız ve bilgilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahip ol-
duğunuz hakkında gerekli açıklamaları bulabilirsiniz. Bu açıklamalar, 
http://www.olympus.com.tr/corporate/tr/privacy_notice.html web sitesinden 
ulaşılabilecek, Olympus genel gizlilik şartlarını tamamlayıcı ve açıklayıcı niteliktedir. 
Genel gizlilik şartlarının aşağıda açıklananlardan farklı olması durumunda, aşağıdaki 
şartlar geçerli olacaktır. 
 
Bilgiler neden toplanıyor? 
Kayıt işlemi sırasında, kullanıcı mutlaka 2. maddede belirtilen bilgileri vermek zorun-
dadır. e-Eğitim platformu kullanımınız sırasında ayrıca kullanım zamanı ve süresi, eği-
tim durumunuzun ve ilerlemesinin ayrıntıları, yanıtladığınız soru sayısı, geçtiğiniz 
testler ve test sonuçlarınız gibi platform kullanımına ilişkin bilgiler de toplanmaktadır.  
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Bilgiler ne için kullanılıyor? 
Olympus bu bilgileri:  

• e-Eğitim programını kullanabilmenizi sağlamak; 
• bir eğitim kontrolü gerçekleştirebilmek (test sonuçlarınız kaydedilir ve 

istatistiksel değerlendirmeler için kullanılır) ve 
• gönderdiğiniz soruları ve talepleri karşılayabilmek için kaydeder. 

 
Bilgiler kimlere ifşa ediliyor? 
Kullanımınıza ilişkin bilgiler de dahil, tüm kişisel bilgileriniz belirli durumlarda Olympus 
Holding Europa GmbH ve European Olympus Grup Şirketlerinin belirli çalışanlarına ifşa 
edilebilir. Olympus, önceden onayınızı almadan bilgilerinizi üçüncü taraflara ifşa 
etmeyecek veya bilgilerinizi e-Eğitim platformunun işletilmesi dışındaki amaçlarla 
kullanmayacaktır.  
 
Test sonuçlarını kimler görebilir? 
Kişiye özel test sonuçları yalnızca ilgili kullanıcı ve e-Eğitim programının işleyişi veya 
kullanımı açısından gerekli olması halinde belirli yöneticiler tarafından görülebilir. 
Kişisel bilgilerinize erişim yetkisi bulunan tüm yöneticiler uygun bilgi gizliliği şartlarını 
yerine getireceklerine dair yazılı taahhüt verirler.  Olympus, eğitim ve test bilgilerini 
istatistiksel amaçlarla isimsiz formatta değerlendirebilir ve bu değerlendirmeleri 
Olympus Grubu bünyesindeki diğer şirketlerle paylaşabilir.  
 
Bilgiler ne kadar süre kayıtlı duruyor? 
Bilgilerinizi, Olympus e-Eğitim platformunun kayıtlı bir kullanıcısı olduğunuz sürece 
kayıtlı duracaktır. Kullanıcı hesabınızı iptal ederseniz veya Olympus, 3. madde uyarınca 
hesabınızı iptal etmeye karar verirse, kişisel bilgileriniz silinecektir. 
 
Platformdaki ilgili menü seçeneğini kullanarak, kişisel bilgilerinizin kullanım yetkisini 
iptal edebilirsiniz. Bu yetkiyi iptal ettiğinizde, Olympus e-Eğitim platformu kullanıcı 
hesabınız da iptal olacaktır. 
 
Cookie'ler 
Olympus e-Eğitim platformu cookie'ler (Olympus e-Eğitim platformu ile internet 
tarayıcınız arasında bilgi gönderimi ve alımı için bilgisayarınızdaki özel bir veri 
dizinindeki kısa veri girişleri) kullanır. Ancak; sistem yalnızca, platformdan çıktığınızda 
geçersiz hale gelen «oturum cookie'leri» kullanır. Oturum cookie'leri, örneğin sizi 
platformda bir kullanıcı olarak tanımlamak vb. için geçici olarak bir oturum kimliği 
kaydeder. Bu kimlik ayrıca platforma tekrar giriş yaptığınızda otomatik olarak 
tanınabilmeniz için de kullanılır, böylece bir oturum sırasında her alt sayfa açtığınızda 
parolanızı tekrar tekrar girmek zorunda kalmazsınız. Sistem ayrıca Olympus e-Eğitim 
platformu müşteri kimliğini geçici olarak kaydetmek için başka bir müşteri cookie'si 
kullanır. Bu istemci kimliği ise Olympus Europea müşterileri için bir kullanıcı olarak 
tanınabilmeniz için kullanılır. 
 
Bilgi güvenliği hakkında daha fazla bilgi için, lütfen şu adresi ziyaret edin: 
http://www.olympus.com.tr/corporate/tr/privacy_notice.html. 
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6. Telif hakkı ve ticari marka mülkiyeti 
________________________________________________ 
 

Olympus e-Eğitim platformunun tüm içeriği telif hakkı veya ticari marka kanunları 
tarafından korunmaktadır. Bu web sitesindeki ürün ve hizmet markalarına ilişkin 
haklar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir. Bu web sitesi ve web sitesindeki bilgiler, 
metinler, görüntüler, video ve ses dosyaları yalnızca özel amaçlarla kullanılabilir. 
Logo ve ticari markaların bu web sitesinde kullanılması, bunların kullanımına ilişkin 
bir yetki verildiği anlamına gelmez. Bu web sitesindeki bilgiler yalnızca özel 
amaçlarla kopyalanabilir, kaydedilebilir ve yazdırılabilir ve tüm telif hakları, 
performans koruma ve kullanım hakları yalnızca Olympus'a ait olacaktır. Bu web 
sitesindeki içeriğin veya bilgilerin dağıtımı, düzenlenmesi, karşılığında bir şey 
alınarak gönderilmesi, ifşa edilmesi veya satışı gibi diğer tüm kullanımları yasaktır. 
Aksi belirtilmediği sürece, bu web sitesindeki tüm materyaller, telif hakkıyla 
korunur ve Olympus tarafından önceden bu materyallerin kullanımına ilişkin yazılı 
izin alınmaksızın ticari veya kamuya açık diğer amaçlarla kullanılamaz. Bu husus 
ayrıca bu web sitesinin başka bir sunucudan «yayınlanması» (mirroring) için de 
geçerlidir. 

 
 

7. Bu web sitesindeki ürünler 

________________________________________________ 

 

Bu web sitesi bazı ülkelerde mevcut olmayan veya bir devlet kurumu tarafından 
çeşitli göstergeler için onaylanan ve satışına izin verilen ve ülkeden ülkeye farklı 
kısıtlamalara sahip olabilecek ürünlere ilişkin bilgiler içeriyor olabilir. Her ülkede 
tıbbi ürünlerle ilgili tıbbi bilgilerin ve diğer bilgilerin çevrimiçi olarak sunulmasına 
ilişkin olarak farklı kanunlar, yönetmelikler ve uygulamalar yürürlüktedir. Bu web 
sitesinin hiçbir bölümü okuyucunun bulunduğu ülkede yürürlükte olan kanun ve 
yönetmelikler kapsamında onaylanmamış bir ürünün reklamını veya promosyonunu 
yapmak veya bu tür ürünleri tanıtmak için hazırlanmamıştır.  

 
 

8. Feragatname 

________________________________________________ 

 

Bu web sitesi «mevcut durumuyla» sunulmaktadır. İçeriği sürekli olarak 
genişletilmekte, değiştirilmekte ve/veya güncellenmektedir. Olympus bu web sitesi 
üzerinden doğru ve güncel bilgiler sunmak için tüm çabayı sarf etmesine karşın, bu 
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web sitesinin içeriğinin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili hiçbir sorumluluk ve 
yükümlülük kabul etmez ve bu nedenle eksik, hatalı veya geçersiz bilgilerden dolayı 
herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Olympus ayrıca bu web sitesinde 
bağlantıları bulunan web sitelerinden ve bunların içeriklerinden hiçbir şekilde 
sorumlu değildir. Olympus bu web sitesinin içeriğine erişilmesi ve bu içeriğin 
kullanılması veya indirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan veya virüs 
bulaşmasından dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir. 

 
 

9. Gizlilik 

________________________________________________ 

 

Bu web sitesindeki bilgiler ve içerik gizlidir ve üçüncü taraflara ifşa edilmek üzere 
verildiği veya halihazırda üçüncü taraflara ifşa edildiği açık şekilde anlaşılır 
olmadığı sürece Olympus'un önceden yazılı izni alınmaksızın üçüncü taraflara ifşa 
edilemez. 

 
 
 


