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1. AMAÇ
Bu politikanın amacı, Koç Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri’nin kullanım koşullarını ve kabul
edilebilir kullanım politikasını belirlemektir.
2. KAPSAM
Bu politika, tüm Koç Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri ve Bilgi Teknoloji servislerine kampüs
içinden veya dışından erişim hakkı verilen tüm kullanıcıları kapsar.
3. REFERANSLAR
Yoktur.
4. SORUMLULUKLAR
4.1. Bu politikanın uygulatılmasından Rektör sorumludur.
4.2. Bu politikanın hazırlanmasından ve güncellenmesinden KU Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü
sorumludur.
5. TANIMLAR
5.1. Bilgisayar Sistemleri
Bilgisayar sistemleri her türlü bilgisayar ile ilgili donanım, teçhizat ve fikri mülkiyeti ifade
eder. Buna, Üniversite’nin sahip olduğu, kiraladığı, uyarladığı veya Üniversite’nin sahipliğinde
bulundurduğu, muhafaza altına aldığı veya kontrolü altında olan bilgisayar sistemleri, kişisel
bilgisayarlar, bilgisayar ağları ve her türlü yazılım, donanım yazılımı, işletim yazılımı ve
uygulama yazılımı dâhildir. Açık olmak adına, “bilgisayar sistemleri” Üniversite tarafından
uyarlanan yerel ağ, bulut veya Internet temelli hizmetleri veya Üniversite faaliyetlerinin veya
Üniversite verisinin saklanmasında kullanılan genel nitelikli yerel ağ, yürütülmesinde bulut
veya Internet temelli hizmetleri kapsar.
6. TEMEL PRENSİPLER
6.1. Kullanım Koşulları
Tüm kullanıcılar Üniversite’nin bilgisayar sistemlerini kullanarak, Üniversite’nin söz konusu
sistemlerde saklanan veya bu sistemler aracılığıyla gönderilen hiçbir ileti veya verinin gizliliği
hakkında herhangi bir beyanda bulunmadığını; Üniversite’nin bu dokümanda belirtilen haklarını
saklı tuttuğunu ve söz konusu sistemlerin kullanımının Üniversite onaylı amaçlar ile sınırlı
olduğunu, bu hususta kendilerine gerekli bildirimlerin yapılmış olduğunu kabul ederler.
Üniversite’nin bilgisayar sistemlerinin Üniversite faaliyetleri ve önem arz etmeyen konulardaki
kişisel kullanımı ile ilişkili olarak kullanılması bir hak değil ancak Üniversite topluluğunun sınırlı
üyelerine tanınan bir ayrıcalıktır. Dolayısıyla, Üniversite dilediği zaman ve herhangi bir
bildirimde bulunmaksızın bilgisayar sistemlerinin tamamına veya bir kısmına erişimi (tüm
kullanıcılar veya bazı kullanıcılar için) tamamen veya kısmen engelleyebilir. Üniversite’nin
bilgisayar sistemleri kullanıcıları, işbu Koç Üniversitesi Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’na
uymak zorundadır ve söz konusu sistemleri kullanarak Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı
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kabul etmiş olduklarını ve bunlara uyacaklarını, bu hususta kendilerine bildirim yapılmış
olduğunu ve Üniversite’nin Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı uygulamasına izin vermiş
olduklarını kabul etmiş olurlar. Kullanıcılar aynı zamanda ilgili mevzuata uyacaklarını ve
Üniversite’yi yükümlülük altına sokacak her türlü davranıştan kaçınacaklarını kabul ederler.
Üniversite, işbu Koç Üniversitesi Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ile bilgisayar sistemlerinin
kullanımına ilişkin diğer koşulları dilediği zaman önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın
değiştirme hakkını ve ilgili mevzuat gereğince alınması gereken veya alınması uygun olan
aksiyonları alma hakkını saklı tutar.
Üniversite, Üniversite’nin bilgisayar sistemleri ile kullanıcılarının bütünlüğünün söz konusu
tesislerin yetkisiz veya uygunsuz kullanımına karşı korunması ve Üniversite’nin kural ve
politikalarının ihlali veya ihlaline neden olacak muhtemel kullanımların tespiti için; herhangi bir
bildirimde bulunmaksızın herhangi bir kişinin kullanımını sınırlama veya engelleme ve bir
bilgisayar sistemleri için uygun görülen kullanımı zedeleyecek ya da Üniversite’nin kural veya
politikalarının ihlali için kullanılabilecek olan her türlü veri, dosya veya sistem kaynağını
araştırma, kopyalama, kaldırma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Koç Üniversitesi bilgisayar
sistemlerinin korunması için sistemlerin periyodik kontrolüne ilişkin hakları ve diğer her türlü
hakkını saklı tutar. Üniversite’ye ait bilgisayarlarda, sunucularda, Üniversite sunucularında
işlenen e-posta mesajlarında zararlı yazılım taraması sistemleri koruma amaçlı yapılacak
kontrollere örnektir.
Üniversite, söz konusu sistemlerin gizlilik ve güvenliğinin sağlanması için gerçekleştireceği
çalışmalardan, sistem bozukluğundan veya diğer bir sebepten meydana gelecek veri kaybından
veya dosyalara müdahale edilmesinden sorumlu değildir.
7. YÖNTEM
7.1. Kabul Edilebilir Kullanım Politikası
Koç Üniversitesi bilgisayar sistemlerini binlerce kullanıcı paylaşmaktadır. Bu sistemler dikkatli
bir şekilde kullanılmalıdır; bir kaç kişinin hatalı kullanımı bile Üniversite’nin ve diğer kişilerin
çalışmalarını sekteye uğratma potansiyeline sahiptir. Bu sebeple kullanıcılar Üniversite’nin
bilgisayar sistemlerini kullanırken dikkatli olmalı ve etik davranış sergilemelidir. Bu
yükümlülük, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte şunları kapsamaktadır:
7.1.1. Üniversite, Üniversite’ye ait bilgisayar sistemleri üzerindeki tüm hak, mülkiyet ve çıkarlara
sahiptir. Koç Üniversitesi Kabul Edilebilir Kullanım Politikası veya bilgisayar sistemlerin
kullanımına ilişkin olarak Üniversite tarafından herhangi bir mecrada yayımlanan hüküm
ve koşullar altındaki hiçbir hüküm hiçbir şekilde söz konusu hak, mülkiyet ve çıkarların
kullanıcılara devredildiği anlamına gelmemektedir. Üniversite kullanıcılara sadece
bilgisayar sistemlerinin kullanımına ilişkin şahsi, dünya genelinde, bedelsiz,
devredilemeyen ve münhasır olmayan bir lisans tanımaktadır. Kullanıcılar bilgisayar
sistemlerinin hiçbir yazılım veya diğer bir parçasını kopyalayamaz, değiştiremez, yeniden
üretemez, bunlardan türemiş çalışma yaratamaz, tersine mühendislik yapamaz, parçalara
ayıramaz veya diğer bir şekilde kaynak koduna dönüştüremez.
7.1.2. Kullanıcılar, Üniversite’nin izin vermediği bilgisayar sistemlerini kullanamazlar.
Bilgisayar sistemlerine erişebilmek için hatalı veya aldatıcı bilgilerin temin edilmesi
suretiyle veya sair şekillerde bilgisayar sistemlerinin yetkisiz kullanımı yasaktır.
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Kullanıcılar diğer kurum, kuruluş veya kişilerin bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişim
sağlamak için Üniversite’nin bilgisayar sistemlerini kullanamaz.
7.1.3. Kullanıcılar, Üniversite hesaplarını kullanması için hiç kimseyi hiçbir sebeple
yetkilendiremez. Üniversite hesabının her türlü kullanımından hesap sahibi sorumludur.
Kullanıcılar hesaplarının yetkisiz kişilerce kullanılmasının önüne geçilmesi için şifre
koruma ve belge koruma dâhil tüm makul önlemleri almalıdır. Şifrelerini başka bir kişiyle
paylaşmamalı ve şifrelerini düzenli olarak değiştirmelidir. Bir kullanıcı hesabına ait şifre
kullanılarak gerçekleştirilen her türlü işlemden, söz konusu işlemi gerçekleştiren taraf
hesap sahibinin kendisi olmasa dahi sorumlu hesap sahibidir.
7.1.4. Üniversite’nin bilgisayar sistemleri yalnızca izin verildiği şekilde Üniversite ile ilişkili
hususlarda kullanılmalıdır. Tüm Üniversite donanımı için söz konusu olduğu üzere,
kampüs ağı dâhil bilgisayar sistemlerinin şahsi veya ticari amaçlar doğrultusunda
kullanılması, açıkça izin verilmeyen haller dışında yasaktır. Üniversite’nin bilgisayar
sistemleri, hileli ya da hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş medya belgeleri ile
yazılımların toplanması, yüklenmesi, dağıtılması dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere
hiçbir hukuka aykırı amaç için kullanılamaz. Dış ağ veya hizmetlerin – bulut hizmetleri
dâhil – kullanımı hem Üniversite hem de söz konusu ağ ve hizmetleri sunan kuruluşlar
tarafından yayımlanan kabul edilebilir kullanım politikalarına uygun olmalıdır.
7.1.5. Kullanıcılar Üniversite’nin ilgili personeli, bilgi güvenliği sorumlusu veya ilgili taraftan
önceden izin almadıkça, herhangi bir bilgiye, Üniversite’ye ait yazılıma veya diğer
belgelere (programlar, altyordam kitaplığı üyeleri, veri ve elektronik posta dâhil) erişemez;
söz konusu bilgi, yazılım ve belgeleri değiştiremez, kopyalayamaz, taşıyamaz veya
kaldıramaz. Kullanıcılar lisans verenden önceden izin almadıkça, üçüncü kişilere ait
yazılımları kopyalayamaz, dağıtamaz, görüntüleyemez veya açıklayamaz. Kullanıcılar
kullanımı için uygun bir şekilde lisanslanmamış olan yazılımları sistemlere yükleyemez.
7.1.6. Üniversite’ye ait hiçbir bilgisayar sistemi sorumsuz bir şekilde veya başkalarının işlerine
engel olacak şekilde kullanılamaz. Buna; hakaret içerikli, rahatsız edici veya taciz edici
içerikler ile zincirleme mektup, yetkisiz toplu mail veya istenmeyen reklamların iletilmesi
veya ulaşılabilir kılınması; kullanıcıya ait olmayan bir sistem, materyal veya bilgiye kasıtlı,
dikkatsizce veya ihmalkâr bir biçimde zarar verilmesi; kasıtlı olarak elektronik iletişimin
kesintiye uğratılması veya diğer bir şekilde başkalarının mahremiyetinin ihlal edilmesi
veya kullanıcıya ait olmayan veya kullanıcı için olmayan bilgiye erişilmesi; sistem
kaynaklarının kasıtlı olarak hatalı kullanılması veya başkalarının hatalı kullanmasının
sağlanması veya ücretsiz yazılım gibi güvenilir olmayan kaynaklardan idari sistemlere
yazılım veya veri indirilmesi dâhildir.
7.1.7. Üniversite, bilgisayar sistemlerine bizzat sağlamadığı içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu
değildir. Kullanıcılar başkaları tarafından verilen içeriklere, bunların hakaret içerici,
uygunsuz veya sakıncalı olduğunu düşünebileceğini kabul ederek ve risk kullanıcının
kendisine ait olmak üzere erişir. Bilgisayar sistemleri “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT
HALİYLE” sunulmaktadır. Üniversite, üçüncü taraf içeriklerinin doğru, tam ve güvenilir
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olduğuna ilişkin her türlü yükümlülükten kendini muaf tutmaktadır. Kullanıcı bilgisayar
sistemlerinde bulundurduğu veya sakladığı bilgilerden kendisi sorumludur.
7.1.8. Kullanıcı (i) bilgisayar sistemlerinin işleyişini veya söz konusu bilgisayar sistemlerinin
başkaları tarafından kullanımını engelleyici her türlü harekete teşebbüsün; (ii) bilgisayar
sistemlerine fazla yükleme yapacak içeriklerin yüklenmesinin; (iii) bilgisayar sistemlerinin
genel güvenliğine tehlike arz edecek ve/veya diğer kullanıcıları zarara uğratacak
hareketlerin; (iv) bilgisayar sistemlerinin işleyişini engelleyici veya müdahale edici
yazılımların kullanılmasının veya kullanılmaya çalışılmasının mutlak bir biçimde yasak
olduğunu kabul eder.
7.1.9. İşbu politikanın başka bir kişi tarafından ihlaline veya bilgisayar sistemlerinin güvenliği ile
ilgili bir hata ya da güvenliğin “by-pass” edilmesine ilişkin her türlü bilginin tespiti
durumunda, vakanın Koç Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’ne bildirilmesi
zorunludur.
7.1.10. Üniversite bilgisayar sistemlerinin yetkisiz veya uygunsuz bir şekilde kullanımı, işbu
politikaya uyulmaması dâhil, Üniversite politikasının ihlalini teşkil etmektedir ve
Rektörlük onayıyla Disiplin Kurulu takibini gerektirir. İşbu politikaya veya politikanın
belli bir duruma uygulanmasına ilişkin her türlü soru Koç Üniversitesi Bilgi Teknolojileri
Direktörlüğü’ne iletilir.
8.

EKLER VE KAYITLAR
Yoktur.

9. GÖZDEN GEÇİRME
Bu dokümanı gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’ne
aittir. Yapılan değişiklik ve güncellemeler Rektörlük onayıyla yayınlanır. Gözden geçirme her yıl
Haziran ayında yapılır.
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10. DEĞİŞİKLİK/ DAĞITIM/ ONAY TABLOSU
Değişen
sayfa

Değişiklik

Tarih
09.08.2016

Yeni Yayın

Bilgi Teknolojileri
Direktörlüğü

Dağıtım (İlgili Bölümler)
Tüm Akademik ve İdari Birimler

Uygunluk Onayı (Bilgi Teknolojileri Direktörü):

Değişikliği yapan

Yürürlük Onayı (Rektör):

