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KABLOSUZ AĞ KULLANIM YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Dayanak  

 
 Amaç 
 MADDE 1- (1)  Bu yönergenin amacı, Kayseri Üniversitesi Kullanıcılarına (Akademik 
İdari Personel ve Öğrenci) sunulan kablosuz ağ kaynaklarının kullanımı ile ilgili usul ve esasları 
düzenlemektir. 
 
 Kapsam 
 MADDE 2- (1) )  Bu yönerge Kayseri Üniversitesi Kullanıcılarına (Akademik İdari 
Personel ve Öğrenci) sunulan kablosuz ağ kaynaklarının kullanımı ile ilgili usul ve esasları 
kapsar.  
 
 Dayanak 
 MADDE 3- (1)  Bu yönerge “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”  
ile Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanan “Erişim Sağlayıcılara Ve Yer 
Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kablosuz Ağların Kullanımı İle İlgili Esaslar 

 
 Genel Kurallar 
 MADDE 4- (1) Üniversite bilgisayar ağ kaynakları, devlet tarafından tahsis edilen 
kaynaklar kullanılarak akademik, idari, eğitim ve araştırma birincil amacına hizmet etmek üzere 
kurulmuştur. Kablosuz ağ üzerindeki kişisel kullanımlar hiçbir zaman diğer kullanıcıların 
birincil ağ erişim ihtiyaçlarını ( akademik, idari, eğiti ve araştırma) yerine getirmelerine engel 
olunmaması esasına dayanır. Bu doğrultuda ağ kaynaklarının kullanımında uyulması gereken 
kurallar ve ilgili faaliyetler aşağıda belirtilmiştir: 
 a) Peertopeer (P2P noktadan noktaya) dosya paylaşım programları, telif hakları ve 
lisansları ihlal etmenin yanı sıra, yüksek bant genişliği tüketerek birincil amaçlar için ağ 
kullanım kaynaklarını kısıtlamaktadır. Bu nedenle aşağıda isimleri anılan ama bu isimlerle 
sınırlı olmayan tüm peertopeer dosya paylaşım yazılımları yerleşke içinden transfer yapıyor 
dahi olsa kullanılamaz.  Bu peertopeer yazılımının başlıcaları (Napster, iMesh,, Bearshare, E-
mule, E-donkey, Kazaa, µtorrent, I-mesh vb.) 
 b) Üniversitemiz Kablosuz ağ kaynakları şahsi kazanç ve kâr amacı ile kullanılamaz 
 c) Üniversitemiz Kablosuz ağ kaynakları kullanılarak kitlesel e-posta gönderilemez ya 
da üçüncü şahısların göndermesine imkân sağlanamaz 
 ç) Üniversitemiz Kablosuz ağ kaynakları kullanılarak web, eposta vb gibi servisler 
veren sunucular kurulup çalıştırılamaz. 
 d) Üniversitemiz Kablosuz ağ kaynakları kullanırken donanım üzerinde bulunan MAC 
adresi ve TCP/IP adresleri değiştirilemez.  
 e) Üniversitemiz Kablosuz ağ kaynakları kullanılarak üniversite dışındaki kişi ya da 
kurumlara hizmet veren Proxy, ip sharer vb. uygulamalar kullandırılamaz 



 f) Üniversitemiz Kablosuz ağ kaynakları kullanılarak ağ güvenliği tehdit edici DoS atağı 
vb kanunsuz faaliyetlerde bulunulamaz 
 g) Üniversitemiz Kablosuz ağ kaynakları kullanan personelimiz kendisine tahsis edilen 
bu kaynakları kullanırken kullandığı cihazların güvenliğinden ve oluşabilecek problemlerden 
kendisi sorumludur. 
 ğ) Üniversitemiz Kablosuz ağ kaynakları 3. Şahıslara bilinçli ya da bilinçsiz 
kullandırılması durumunda çıkabilecek yasalara aykırı faaliyetler durumunda birinci derecede 
sorumludur.  
 
 Yaptırımlar 
 MADDE 5- (1) Yönergede belirtilen kurallara uyulmadığının tespit edilmesi 
durumunda aşağıdaki yaptırımlardan biri ya da birkaçı uygulanır: 
 a) Yerleşke içi ve / veya yerleşke dışı ağ erişiminin sınırlandırılması, 
 b) Yerleşke içi ve / veya yerleşke dışı ağ erişiminin kapatılması, 
 c) Sunucu sistemi üzerindeki haklarının iptal edilerek kapatılması, 
 ç) Üniversite bünyesinde gerekli olan soruşturma mekanizmalarının harekete 
geçirilmesi, 
 d) Adli yargı mekanizmalarının harekete geçirilmesi. 
 

Sorumluluk 
 MADDE 6- (1) Kayseri Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kablosuz ağ 
kullanımından doğacak riskler konusunda sorumluluk kabul etmez. Bütün sorumluluk 
kullanıcıya aittir.  
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
 Hüküm bulunmayan haller 
 MADDE 7- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat 
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.  
 
 Yürürlük 
 MADDE 8- (1)  Bu yönerge Kayseri Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer. 
 
 Yürütme 
 MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 


