
YURTLARDA BİLGİSAYAR AĞI KULLANMA 

YÖNETMELİĞİ 
1.  

Üniversitenin bilgisayar ağ yatırımları, akademik, idari, eğitim ve araştırma birincil amaçlarına 

hizmet etmek üzere yapılmıştır. Ağ üzerindeki kişisel kullanımlar hiçbir zaman diğer 

kullanıcıların birincil ağ erişim gereksinimlerini yerine getirmelerine engel olmamalıdır. Bu 

doğrultuda ağ kaynaklarının kullanımında uyulması gereken kurallar ve yasaklanmış 

faaliyetler aşağıda belirtilmiştir: 

a) YDÜ Yurtları dahlindeki bilgisayar ağından faydalanmak isteyen öğrenciler sahip 

oldukları dizüstü veya bilgisayarın MAC (Media Access Control) adresini YDÜ 

İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezine kişisel bilgileriyle birlikte kayıt etmek 

zorundadırlar, aksi durumlarda cihazların ağ bağlantısı aktive edilmeyecektir. 

b) “Peer-to-peer (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 “peer-to-peer” dosya paylaşım araçlarının kullanılması yasaktır. 

KaZaA, iMesh, eDonkey2000, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, FastTrack, 

Audiogalaxy, MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Acquisition, 

BearShare, Gnucleus , GTK-Gnutella, LimeWire, Mactella, Morpheus, Phex, Qtella, 

Shareaza, XoLoX, OpenNap, WinMX, DC++, BitTorrent vs. 

c) Ağ kaynaklarının şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılması yasaktır. 

d) Ağ kaynakları kullanılarak, kütlesel e-posta gönderilmesi (mass mailing, mail 

bombing, spam) ve/veya üçüncü şahısların göndermesine olanak sağlanması yasaktır. 

e) Yurt odalarında, servis veren (web hosting servisi, e-posta servisi, dhcp servisi vb.) 

sunucu nitelikli bilgisayar ve/veya aktif cihaz bulundurulması yasaktır. 

f) 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, IP sharer, NAT vb.) yasaktır. 

g) Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunmak yasaktır. 

h) Yurt odalarında üniversitenin kendi kaynakları haricinde kablosuz İnternet yayını 

yapmak, kablosuz ağ cihazı bulundurmak yasaktır. 

2. Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilere Yurt Müdürlüğü aracılığı ile bildirim ve/veya cezai 

uygulama yapılır. Uygulanacak cezaya Yurt Müdürlüğü yönetmeliğinde belirtildiği şekilde 

karar verilir. 

3. Bu metinde gerektiğinde değişiklik yapılabilir. Metnin son hali http://www.neu.edu.tr 

adresinde yönetmelikler bölümünden okunabilir. 


