
 

 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

Hizmetimizi kullanmanız halinde hizmetlerimizin tabi olduğu tüm şart ve hükümleri 
kabul etmiş sayılırsınız.  Kişisel bilgilerinizi toplama, kullanma, paylaşma ve 
muhafaza etme metotlarını içeren içeren Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma 
Metnimiz ve Gizlilik Politikamız da yine bu Sözleşme’nin bir parçası olup, benzer 
şekilde hizmetimizi kullanarak bu politika ve koşulları da kabul etmiş sayılırsınız.  

Şayet, işbu Sözleşmeyi ya da eki olan politika ve koşulları kabul etmiyorsanız, 
“Giriş Yapın”, “Üye Olun” veya benzeri ifadeleri tıklamayınız ve hizmetimize erişim 
sağlamayınız ya da hizmetimizi kullanmayınız. Zira; “Giriş Yapın”, “Üye Olun” veya 
benzeri ifadeleri tıklamanız veyahut hizmetimizi kullanmanız halinde, KoçSistem 
ile hukuken bağlayıcı bir sözleşme akdetmiş sayılırsınız.  

Workplace Hizmetine kayıt olduğunuz ve katıldığınız zaman Üye olursunuz.  

Gerekli görüldüğünde veya mevzuat değişikliklerinden ötürü işbu Sözleşmeyi, 
Gizlilik Politikamızı ve Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma metnimizi 
değiştirebiliriz.  

Hesabınızı ve şifrenizi herhangi bir 3. kişiyle paylaşmamanız ve yürürlükteki tüm 
mevzuata ve işbu sözleşmenin şartlarına uymanız gerekmektedir. İşbu Sözleşme 
ile şifrenizi güvende ve gizli tutmayı; hesabınızın herhangi bir kısmını başkasına 
vermemeyi ve hukuka uygun davranmayı ve kanunlara uymayı taahhüt 
etmektesiniz. Hesabınızla yapılan her şeyden sorumlusunuz. Bu hususla ilgili 
olarak herhangi bir hukuka aykırı eylemden ve ihlalden KoçSistem’in herhangi bir 
sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye olmakla ve hizmetimizi kullanmakla bu hususu 
kabul etmiş sayılırsınız.  

Uygulamada herhangi bir bilgi paylaştığınızda, diğer kullanıcılar bu bilgileri 
görebilir, kopyalayabilir ve kullanabilir. Paylaşacağınız bilgi ve içeriklerde bu 
hususu dikkate alarak paylaşım yapmanız önerilmektedir. Tarafınızca ve diğer 
kişilerce paylaşılan gönderilerden KoçSistem herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  

Sunduğumuz Hizmetle ilgili olarak bilgi ve içerik yayınlama sorumluluğumuz 
bulunmamaktadır. Diğer taraftan, bildirimde bulunmak suretiyle veya 
bulunmaksızın kendi takdir yetkimizde bir bilgi veya içeriği kaldırabiliriz.   

İşbu Sözleşme ile paylaşma hakkına sahip olduğunuz bilgi ve içeriği sunmayı ve 
profilinizin doğru bilgiler içerdiğini taahhüt etmektesiniz.   

Yürürlükteki kanunları ve 3. kişilerin haklarını (fikri mülkiyet ve kişilik hakları da 
dahil) çiğneyecek içerik ve bilgileri paylaşmamayı taahhüt etmektesiniz.  



 

 

3. kişilerin uygulamamızda yayınladıkları içerikleri ve bilgileri kullanımınızın 
sorumluluğu tamamen size aittir. KoçSistem bu konuda herhangi bir sorumluluk 
kabul etmemektedir.  

İşbu Sözleşmeye aykırı eylemlerde bulunulduğunun tespiti halinde, Hizmetimizle 
nasıl bağlantı kurduğunuzu ve etkileşimde bulunduğunuzu önceden herhangi bir 
bildirimde bulunmaksızın sınırlama hakkımız vardır. KoçSistem uygulamayı 
kullanımınızı sınırlama hakkını saklı tutmaktadır. KoçSistem işbu Sözleşmeyi veya 
kanunu ihlal ettiğiniz ya da uygulamayı kötüye kullandığınız kanaatine varırsa 
KoçSistem hesabınızı kısıtlama, askıya alma veya kapatma hakkını saklı 
tutmaktadır. 

KOÇSİSTEM,  HİZMETLERLE VE UYGULAMAYLA İLGİLİ OLARAK SİZE VEYA 
3. KİŞİLERE KARŞI DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN 
VEYA CEZAİ HASAR YA DA HERHANGİ BİR VERİ, FIRSAT, İTİBAR, KÂR VEYA 
GELİR KAYBI İÇİN (KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ, RAHATSIZ EDİCİ BEYANLAR, 
ARIZALI SÜRE VEYA KAYIP, KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN VEYA İÇERİĞİNİZİN 
KULLANIMI VEYA BUNLAR ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER) SORUMLU 
OLMAYACAKTIR. BU SINIRLAMA, TÜM SORUMLULUK TALEPLERİ İÇİN 
(GARANTİ, HAKSIZ FİİL, İHMAL, ANLAŞMA, YASA DÂHİL BUNLARLA SINIRLI 
OLMAKSIZIN) GEÇERLİDİR. KOÇSİSTEM’İN SAĞLAMIŞ OLDUĞU HİZMET 
VEYA UYGULAMAYA İLİŞKİN OLARAK UYGULAMANIN VEYA SAĞLANAN 
HİZMETİN KESİNTİSİZ VEYA HATA OLMAKSIZIN ÇALIŞACAĞINI GARANTİ 
ETMEZ. KOÇSİSTEM, UYGULAMAYI VE HİZMETLERİ “OLDUĞU GİBİ” VE 
KULLANILABİLİR OLDUĞU MÜDDETÇE SUNMAKTADIR.  

KOÇSİSTEM, işbu sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir bildirimde 
bulunmaksızın ve tazminat yükümlülüğü olmaksızın feshedebilir.  

Hizmet Kullanım Koşulları 

Fikri mülkiyet kanunları, Ceza kanunları, ve düzenleyici ve denetleyici kurumların 
getirmiş olduğu her türlü mevzuat ve gereksinimler dahil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak şartıyla tüm yürürlükteki tüm  kanunlara uymanız gerekmektedir.  

Profilinizde gerçek adınız kullanılmalıdır. 

Hizmetlerin profesyonel bir tutum izleyerek kullanılması gerekmektedir. 

Hizmetle ilgili olarak, aldatma, yanlış yönlendirme, hakaret etme ve ayrımcılık dâhil 
olmak üzere yasalara aykırı ve profesyonellikten uzak davranışlardan kaçınmanız 
gerekmektedir. Yanlış, karalayıcı, müstehcen, korkutucu, nefret dolu, tehdit edici 



 

 

veya uygunsuz içeriklerin gönderilmemesi ya da kişisel sorunların ortaya 
çıkarılmaması gerekmektedir. 

Herhangi bir kişi veya kurum ile ilişkiniz hakkında yanlış ya da yalan beyanda 
bulunulmaması, “spam” gibi istenmeyen gönderilerin gönderilmesi yasaktır.  

Kendiniz dışında farklı biri adına bir Üye profili oluşturulması yasaktır. Şayet bu 
tespit edilirse, tüm üyeliklerinize son verilecektir.  

Tanımadığınız kişilerin ağınıza katılmaları için davet edilmemesi gerekmektedir.  

Uygulamayı elde etmek veya uygulamadan profilleri ve diğer bütün verileri 
kopyalamak için yazılım, cihaz, komut, robot veya diğer araçları veya süreçleri 
geliştirmek, desteklemek veya kullanmak tamamen yasaktır.  

İzin almadan tanımadığınız üyelerin e-posta adreslerini veya diğer kişisel bilgilerini 
istemek veya bunları çeşitli mecralarda paylaşmak yasaktır. Bu durum neticesinde 
herhangi bir cezai, hukuki ya da idari takibata maruz kalmanız halinde, KoçSistem 
bu hususta herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Benzer şekilde, kişisel 
verilerinizin, uygulamada paylaşmış olduğunuz bilgilerin 3. Şahıslarca 
kullanımından ve kullanımın neticesinden KoçSistem’in herhangi bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle; İşbu sözleşmeyi ihlal etmek suretiyle  elde 
edilen verilerin kullanımı, ifşa edilmesi veya dağıtılması yasaktır; 

Açıklama hakkınızın olmadığı bilgilerin (örneğin (işvereniniz ve her türlü 3. şahıslar 
dahil) diğer kişilerin gizli bilgilerinin) açıklanması yasaktır. 

Diğer kişilere ait telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır, veya diğer mülkiyet 
hakları gibi fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi yasaktır. 

Herhangi bir sınırlama olmaksızın KoçSistem fikri mülkiyet haklarının  fikri mülkiyet 
veya diğer haklarının ihlal edilmesi (i) eğitim videolarının veya diğer materyallerin 
kopyalanması veya dağıtılması veya (ii) açık kaynak lisanslarına tabi olarak 
yayınlanmadıkça teknolojimizin kopyalanması veya dağıtılması; (iii) KoçSistem’e 
veya Koç Holding’e ait olan markaların, logoların izinsiz olarak ” herhangi bir şirket 
adında, e-postada veya URL’de kullanılması yasaktır.  

Yazılım virüsü, solucan veya diğer zararlı kodlar içeren herhangi bir şeyin 
gönderilmesi yasaktır. 

Fuhuşu tanıtan profillerin oluşturulması, saadet zincirlerinin, sahtekarlık veya 
bunlara yol açabilecek benzeri uygulamaların oluşturulması veya bunlarla ilgili 
içerik sağlanması yasaktır. 



 

 

Hizmet veya açık kaynak olmayan ilgili teknoloji için, tersine mühendislik 
yapılması, kaynak koda dönüştürülmesi, ayrıştırılması, çözümlenmesi veya 
kaynak kodlarının elde edilmeye çalışılması yasaktır.  

Açıkça izin verilmedikçe, KoçSistem ile ilişkiniz olduğunun veya KoçSistem 
tarafından onay verildiğinizin ima edilmesi veya ifade edilmesi yasaktır.   

Hizmete veya uygulamaya ilişkin ilgili verilere erişimin kiralanması, kiraya 
verilmesi, ödünç verilmesi, satılması yasaktır. 

Hizmetin amacı dışında kullanılması yasaktır; 

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez mahkemeleri 
yetkilidir.   

 

 


