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Sistem Gereklilikleri
PC gereklilikleri

Intel® Pentium® 1GHz veya daha hızlı işlemci

Service Pack 2; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate veya 
Enterprise; Windows 7 ile Windows 2000, Windows XP 

CSS2-uyumlu tarayıcı: Internet Explorer 7+, Firefox 2+, Safari 2+ (Not: Safari 3 
Windows XP ve Vista’da desteklenir ancak Windows 7’de desteklenmez). Not: 
Chrome bu ürün için ÖNERİLMEZ.

Adobe Reader 

Flash Player 10.1+  

512 MB RAM 

32-bit renk monitörü (1280 x 1024 minimum çözünürlük) 

fare 

kulaklıklar veya hoparlörler 

mikrofon (dahili, ayrı ya da kulaklığın bir parçası olabilir)

yazıcı (isteğe bağlı)

MAC gereklilikleri

Mac®: PowerPC G4, 1 GHz veya daha hızlı işlemci ya da Intel CoreTM Duo 1.83 
GHz veya daha hızlı işlemci 

Mac OS® X v10.4.910 veya 10.5.1 (PowerPC), Mac OS X v10.4.9 ya da üzeri; 
10.5.1 (Intel); 10.6 (Intel) 

CSS2-uyumlu tarayıcı: Firefox 2+, Safari 3+ (Not: 10.6’da desteklenmez) 

Adobe Reader 

Flash Player 10.1+  

512 MB RAM 

32-bit renk monitörü(1280 x 1024 minimum çözünürlük) 

fare 

kulaklıklar veya hoparlörler 

mikrofon (dahili, ayrı ya da kulaklığın bir parçası olabilir)

yazıcı (isteğe bağlı)
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1 E-posta adresinizi ve şifrenizi girdikten sonra oturum açmak için burayı 
tıklatın.

2 Kayıt olduysanız ve parolanızı hatırlayamıyorsanız burayı tıklatın. Yeni 
parolanız e-posta adresinize gönderilecektir. Kayıt olmadıysanız sağdaki 
“Register” (Kayıt Ol) düğmesini tıklatın.

3 Q Online Practice’i ilk kez kullanıyorsanız burayı tıklatın. Erişim kodu 
girmeniz gerekecek.
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1 Q Online Practice’e kaydolurken kullandığınız e-posta adresini 
yazdıktan sonra burayı tıklatın. Yeni parolanız e-posta adresinize 
gönderilecektir.

2 Oturum açma sayfasına geri dönmek için burayı tıklatın. 
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1 E-postanızı kontrol edip parolanızı aldıktan sonra Q Online Practice 
oturumu açmak için burayı tıklatın. 

2 E-posta iletileri bazen spam filtrelerince engellenir. Gelen kutunuzda 
parolanızı içeren bir e-posta iletisi almadıysanız, spam e-postalarınızı 
kontrol edin.

1

2

Log in and General Registration (Oturum Açma ve Genel Kayıt)



Ek destek için, Qsupport@oup.com adresine e-posta gönderin. 5

ONLINE PR AC TICE
:Skills for Success

1 Bu sayfada Kullanım Şartları açıklanmaktadır. Q Online Practice 
kaydolmak için kullanım şartlarını kabul etmeniz gerekmektedir.

2 Kullanım Şartlarını kabul ettiğinizi belirtmek için kutuyu işaretleyin.
3 Öncelikle Kullanım Şartlarını okuyup kabul ettiğinizi belirtmek için 

kutuyu işaretlemeniz gerekmektedir. Daha sonra burayı tıklatarak 
sonraki sayfaya geçebilirsiniz.
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Q ONLINE PRACTICE
KULLANIM ŞARTLARI VE ESASLARI

ÖNEMLİ
LÜTFEN BU KULLANIM ŞARTLARI VE ESASLARININ ÖZELLİKLE 8.5 MADDESİNE DİKKAT EDİNİZ

1 SÖZLEŞMEMİZ
1.1  Bu kullanım şartları ve esasları (“Sözleşme”) şu hususlarla ilgilidir: (1) Oxford Üniversitesi Yayınları, Great Clarendon Caddesi, Oxford (“OUP” 

veya “biz”) kurumuna özgün erişim kodunu kullanarak (satın aldığınız veya alacağınız “Erişim Kodu”) kayıt olma; (2) bu kodla ilişkili çevrimiçi 
İngilizce öğretici ürünü kullanma (“Ürün”). Bu şartlar, yazılı veya sözlü herhangi bir başka ifadenin yerine geçer. 

2 KAYIT 
  Ürüne erişim sağlamak için Erişim Kodunu göndermeniz, aynı şekilde e-posta adresiniz ve uygun bir parola dahil ama bunlarla sınırlı olmayan 

bazı kişisel bilgilerinizi göndermeniz gerekir. Erişim Kodunun doğrulanmasıyla, kayıt esnasında seçtiğiniz kullanıcı adu ve parolanızı kullanarak 
Ürüne erişebilirsiniz. 

2.1  KABUL EDİYORUM’U TIKLAMAKLA BU SÖZLEŞMEYE TABİ OLACAKSINIZ. BU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, 
KABUL ETMİYORUM’U TIKLAYIN; ERİŞİM KODUNU VE ORİJİNAL AMBALAJDA BULUNAN TÜM DİĞER AMBALAJLARI, KILAVUZLARI 
VE KİTAPLARI BAYİYE VEYA ALDIĞINIZ TEDARİKÇİYE İADE EDİN; İADE ETTİĞİNİZ ŞAHIS, SATIN ALDIĞINIZ ERİŞİM KODU VE 
BERABERİNDEKİ NESNELER SATILABİLİR DURUMDA İSE PARANIZI SİZE GERİ ÖDEYECEKTİR.

3 ERİŞİM SÜRESİ
3.1  Kayıt olduğunuz tarihten itibaren 12 ay süreyle Ürün’e erişebileceksiniz. Ürün’ün çalışmasıyla ilgili OUP’nin verdiği garanti aşağıda 9. maddede 

belirtilmiştir. Ürün’ü özellikle sizin kullanmanızla ilgili şartlar ve esaslar 8. maddede belirtilmiştir. 
4 GÜVENLİK
4.1  Tarafınızca sağlanan kişisel bilgiler, üçüncü bir tarafa ait ana makineden kontrol edilen merkeze OUP müşteri veri tabanımıza Ürün’ü 

depolamamızı sağlar. Ana makineyi yöneten üçüncü taraf olan şirket, tüm verilerimizi gizli tutmayı sözleşmeyle taahüt etmiş, fiziksel güvenliği 
sağlayan ve sadece yetkili personeli kabul eden bir kurumdur.  

5 KİŞİSEL VERİLER
5.1  OUP, http://www.oup.com/privacy/ sitesinde bulunan Ürün için OUP’nin Gizlilik İlkesi uyarınca Ürünün kullanımı için kayıt olduğunuzda 

sağladığınız herhangi bir kişisel veriyi işleme alacaktır. Ürünü kullanmak üzere kayıt olmakla, bize verdiğiniz kişisel verilerinizi OUP’nin Gizlilik 
İlkesi uyarınca işleme almamızı kabul etmiş olacaksınız. 

5.2  Bu Sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca bu kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olduğunda bize bildirmeniz gerekir. 
6 YASAL BİLDİRİM
6.1 http://www.oup.com/privacy/#legal adresinde bulunan OUP’nin Yasal Bildirimi, Sözleşmemizin bir parçasını oluşturur.
7 YETKİLİ MAHKEME
7.1 Bu sözleşme İngiltere Yasalarına göre yorumlanmalıdır ve Sözleşmeyle ilgili hususlarda İngiliz Mahkemeleri yetkilidir.  
8 ÜRÜNÜN KULLANIMINA ÖZEL ŞARTLAR
8.1  Erişim Kodu için ödemeyi eksiksiz yapmanız halinde, OUP size özel, başkasına aktarılamaz lisansı aşağıda ifade edildiği gibi ve 3. maddede 

belirtilen erişim süresi için size verecektir.  
8.2 Ürün içindeki belirli ekranlarda veya belgelerde alenen izin verilmedikçe, Ürün’ün yazılı çıktısını alamaz veya kopyalayamazsınız.  
8.3 Ürün’ün izinsiz kullanımı nedeniyle OUP’nin işine verilecek zararı göz önünde bulundurarak, şu hususlara dikkat etmelisiniz:  
 8.3.1 Ürün’ün izinsiz kullanımını önlemek için elinizden geleni yapma;
 8.3.2 Sadece kendi kullanıcı adınız ve parolanızla oturum açma ve parolanızı başka kimseye vermeme; 
 8.3.3  Bu Sözleşmenin ihlali veya ihlal edicinin kullanıcı adı veya parolasını bize bildirmeniz veya şu durumların birisiyle karşılaşırsanız bize 

haber vermeniz: (a) parolanın (parolaların) kaybı veya çalınması; (b) herhangi bir kullanıcı adının veya parolasının (parolalarının) izinsiz 
kullanımı; (c) bu Sözleşmenin şartlarının ihlali.   

8.4  Ürün’e çevrimiçi erişim için tüm telekomünikasyon ve diğer ekipmanlar ve yazılımı (bir İnternet tarayıcısı ve taşınabilir belge dosyası okuyucu 
dahil) ve bunları kullanmak için gerekli lisansları kendi kaynaklarınızla alacaksınız. 

8.5  ÜRÜN VE ÜRÜN URL’SİNDEKİ (URL’LERİNDEKİ) İÇERİK © TELİF HAKKIYLA KORUNMAKTADIR VE BU SÖZLEŞMEYE TAMAMEN 
UYGUN DURUMLAR HARİCİNDE KULLANILMAMALI, GÖRÜNTÜLENMEMELİ, DEĞİŞTİRİLMEMELİ, ALINMAMALI, DAĞITILMAMALI, 
İLETİLMEMELİ, AKTARILMAMALI, YAYINLANMAMALI VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ÇOĞALTILMAMALIDIR.  

  Ürün’deki telif hakkını ihlal ettiğinizi tespit etmesi halinde, OUP diğer haklara bakmaksızın veya herhangi bir tazminat ödemeksizin Ürün’ü 
hemen geri çekme hakkını saklı tutar. 

9 GARANTİ
9.1  Ürün, “olduğu gibi” esasta sağlanmaktadır ve OUP açık veya gizli diğer ifadeleri, garantileri, esasları veya diğer şartları, yasaların elverdiği 

ölçüde dışlar, aşağıdaki garantiler dahil: 
 9.1.1 patent haklarını ihlal etmeme, tatmin edici kalite, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk; 
 9.1.2 Ürün’ün çalışmasının kesilmemesi veya herhangi bir hata oluşmaması.  
10 YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLARI
10.1  OUP’nin sözleşmedeki yükümlülüğünün tamamı, tazminatı, ihmal veya başka zararlar ve yükümlülükler (Ürün’e erişimin sağlanamaması 

durumu dahil), Erişim Kodu için ödenen paranın iade edilmesiyle sınırlıdır.  
10.2  OUP, OUP’nin ihmali sonucu oluşan ölüm veya kişisel yaralanma durumları için sınırlama yapmaz veya yükümlülüğünü inkar etmez. 
11 FESİH
11.1 Bu Sözleşmenin şartlarının herhangi birini ihlal etmeniz halinde OUP bu Sözleşmeyi anında feshedebilir. 
11.2 Sözleşmenin feshedilmesi halinde Ürün’ü kullanmayı durdurmanız ve ilgili tüm nüshalarını imha etmeniz gerekir (depolanan nüshaları dahil). 
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1 Erişim kodunuzu girin. Erişim kodunuz, Q Online Practice Erişim Kodu 
Kartı üzerindedir. Kartınızda gri bir kutu varsa, kodunuzu görmek için gri 
tabakayı kazıyarak çıkarın (bir metal parayla veya başka bir nesneyle). 
Kaydolmak için bir erişim kodunuz olması gerekir.

2 Oxford University Press web sitesine ulaşarak, erişim kodunu satın 
almayla ilgili bilgi için burayı tıklatın. 

3 Önceki sayfaya geri dönmek için burayı tıklatın.
4 Erişim kodunuzu göndermek için burayı tıklatın.
5 Erişim kodunuzu girip sonraki sayfaya geçmek için burayı tıklatın.
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