
Üsküdar Üniversitesi Bilişim 
Kaynakları Kullanım Politikası

Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayarları, bilgisayar laboratuarlarını veya kendi diz üstü 
bilgisayarlarını kullanarak Üniversitenin kablosuz veya kablolu ağını kullanması halinde 
aşağıdaki maddelerde belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.

• Bilgisayarlarda briç dahil her türlü oyuna, her türlü ortamda (CD, Web vb.) film 
seyredilmesine, sesli bir biçimde müzik dinlenmesine ve bahis sitelerine girilmesine 
izin verilmemektedir.
• Toplum genel ahlak kurallarına uymayan, salondaki diğer kullanıcıları rahatsız edici 
içerik barındırabilecek web sayfalarına girilmemeli, diğer kullanıcılar rahatsız 
edilmemelidir.
• Diğer kullanıcıları rahatsız edecek biçimde cep telefonu kullanılmamalı, cep telefonu 
görüşmeleri laboratuar dışında yapılmalıdır.
• Bilgisayar Laboratuarlarına yiyecek ve içecek tüketimine izin verilmemektedir.
• Bilgisayarlara kullanıcı kodu dışında veya başkasına ait kullanıcı kodu ile giriş yapmak 
suç teşkil etmektedir.
• Her kullanıcı şahsi bilgisayarını kullanıyorsa, kendi güvenliğinden sorumludur ve 
üniversitenin verdiği kullanıcı adı ve şifreleri korumakla yükümlüdür.
• Laboratuar ve kütüphanede sessiz ve sakin olması beklenen çalışma ortamını 
bozacak nitelikte yüksek sesle konuşulmamalıdır.
• Kullanıcılar, laboratuarların sağlıklı işleyişini sağlamakla yükümlü Görevlilerin 
yönlendirmelerine uymak zorundadır. Görevliler ile tartışma yaşanmamalı, gerekli 
görüldüğü durumlarda öneri ve şikayet mekanizmaları kullanılmalıdır.
• Bilgi güvenliğini tehdit edici yazılımları, yazım hakkı verilen dizinlere kaydederek 
kullanmak, kurmaya çalışmak ve bilgisayarların yazılım ve donanımına zarar vermek 
suç teşkil etmektedir.
• Laboratuar ağ altyapısı kullanılarak, dizüstü bilgisayar vb. ağ erişimli cihazlar ile 
yetkisiz internet erişimine izin verilmemektedir.
• Peertopeer (P2P noktadan noktaya) dosya paylaşım programları, telif hakları ve 
lisansları ihlal etmenin yanı sıra, yüksek bant genişliği tüketerek birincil amaçlar için 
ağ kullanımına kaynak bırakmamaktadır. Bu nedenle, aşağıda sıralanan fakat bunlarla 
sınırlı olmayan tüm ''peertopeer” dosya paylaşım araçlarının kullanılması na izin 
verilmemektedir.
• iMesh, eDonkey2000, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, FastTrack, Audiogalaxy, 
MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Acquisition, BearShare, Gnucleus, 
GTKGnutella LimeVVire, Mactella, Morpheus, Phex, Otella, Shareaza, XoLoX, OpenNap, 
WinMX, DC++, BitTorrent, DC++ gibi programlar kendi diz üstü bilgisayarınızdan 
olsa bile kullanılamaz.



• Üniversitenin bilgisayar ağı yatırımları, Üsküdar üniversitesi tarafından belirlenen 
kaynaklar kullanılarak akademik, idari, eğitim ve araştırma birincil amaçlarına hizmet 
etmek üzere yapılmıştır. Kablosuz ağ üzerindeki kişisel kullanımlar hiçbir zaman 
diğer kullanıcıların birincil ağ erişim gereksinimlerini (akademik, idari, eğitim, 
araştırma) yerine getirmelerine engel olmamalıdır.
• Kablosuz ağ kaynaklarının şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılamaz.
• Kablosuz veya kablolu ağlarda, çevre bilgisayarların sniff edilmesi yasaktır.(network 
trafiğin dinlenmesi)
• Kablosuz ağ kaynakları kullanılarak, kütlesel eposta gönderilmesi (mass mailing, mail 
bombing, spam) ve üçüncü şahısların göndermesine olanak sağlanamaz.
• Kablosuz ağ bağlantısı kullanılarak servis veren (web hosting servisi, eposta servisi 
vb.) sunucu nitelikli bilgisayar bulundurulamaz.
• Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da 
üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymiş gibi 
tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (proxy, relay, İP sharer, NAT vb.) suç teşkil 
etmektedir.
• Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunmak (DoS saldırısı, portnetvvork 
taraması vb.) gibi faliyetler suç teşkil etmektedir.
• Kablosuz ağ arabiriminin donanım adresinin (MAC address) değiştirilmesi durumunda 
Bilgi Dşlem Daire Başkanlığı'na bildirilmesi gerekmektedir. (Yeni adres kimlik 
doğrulama sistemine tanıtılmadan sistem kablosuz ağ erişimine izin vermemektedir.) 
• Kablosuz ağ hizmetinden faydalanan her kullanıcı, üniversite tarafından kendisine 
tahsis edilen kaynakların (ağ bağlantısı, kullanıcı kodu, kampüs içi/dışı erişimi vb.) 
kullanımından, güvenliğinden ve bu kaynakların bilinçli ya da bilinçsiz olarak üçüncü 
kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek yasaklanmış faaliyetlerden 
birinci derecede sorumludur.

Cezai Yaptırımlar
Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığının tesbiti durumunda aşağıdaki cezalardan bir ya da 
birkaçı uygulanabilir;
• Kampus içi ve/veya kampus dışı ağ erişiminin sınırlandırılması,
• Kampus içi ve/veya kampus dışı ağ erişiminin kapatılması,
• Sunucu sistemler üzerindeki kullanıcı kodunun kapatılması,
• Üniversite bünyesindeki soruşturma mekanizmalarinin harekete geçirilmesi,
• Adli yargı mekanizmalarının harekete geçirilmesi.
Kurallara uymadığı tesbit edilen öğrenci ve mensuplara ilgili idari birim aracılığı ile bildirim 
yapılır. Bu kurallar yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Gerekli görüldüğü durumlarda 
metin üzerinde değişiklik yapılabilir.
ÜSKÜDAR üniversitesi Bilgi İşlem Direktörlüğü kablolu ve kablosuz ağ kullanimindan 
doğacak riskler konusunda sorumluluk kabul etmez. Bütün sorumluluk kullanıcıya aittir.


