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1. AMAÇ
Bu politika kablosuz cihazların gerekli güvenlik tedbirleri alınmaksızın Süleyman Demirel
Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilgisayar ağına erişimini engellemeyi amaçlamaktadır.
Sadece bu politikanın güvenlik kriterlerine uyan cihazlar kurum bünyesinde kullanabilirler.
2. KAPSAM
Bu politika Süleyman Demirel Üniversitesinin kablosuz erişim sağladığı tüm ortamları ve
kullananları kapsamaktadır.
3. SORUMLULUKLAR
Bu politika kurum bünyesinde kullanılabilecek bütün kablosuz haberleşme cihazlarını
kapsamaktadır. Kablosuz veri transferi sağlayabilen herhangi bir cihaz bunun kapsamındadır.
4. UYGULAMA
Bütün kablosuz erişim cihazları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır
ve belirlenen güvenlik ayarlarını kullanmalıdır.
Kablosuz ağ oluşturma sadece Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yetkisindedir. Kurumun
herhangi bir çalışanı kablosuz ağ kurma ve/veya oluşturma yoluna gittiği tespit edilmesi durumunda
tutanak tutularak gerekli yasal işlemler başlatılır.
4.1. Kablosuz Ağ Kullanım kuralları

•

Üniversitemizde

kablosuz

ağ

altyapısında

EDUROAM/SDUWIFI

hizmeti

verilmektedir.

•

EDUROAM/SDUWIFI hizmetinde Süleyman Demirel Üniversitesine ait e-posta
kullanıcı adı ve parolaları kullanılmaktadır.
• Kullanıcıların EDUROAM/SDUWIFI hizmetinde kullandıkları kendilerine ait
kullanıcı adı ve parola bilgilerini üçüncü şahıslara kullandırmaları ve paylaşmaları yasaktır.
• Üniversitemizin bilgisayar ağı, Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) üzerinden sınırlı
kaynaklarla internet hizmeti almaktadır ve akademik, idari, eğitim ile araştırma birincil amaçlarına
hizmet etmektedir. Ağ üzerindeki kişisel kullanımların hiçbir zaman diğer kullanıcıların birincil ağ
erişim gereksinimlerini (akademik, idari, eğitim, araştırma vb.) yerine getirmelerine engel olmaması
beklenmektedir.
• “Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin” 5.
Maddesi’ne göre “5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu ilgili maddeleri gereğince
kamu görevlileri; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde
edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an
hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludurlar”.
• 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telife sahip dosyaların transferi,
kopyalanması ve dağıtımı yapılmamalıdır. Dosya paylaşım (Peer-to-peer) programları vasıtasıyla
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film, lisanssız yazılımlar vb. dosya paylaşımı telif haklarını ihlal etmekle kalmayıp, yüksek bant
genişliği tutarak ağ kullanımına kaynak bırakmamakta ve trafikte yavaşlamaya neden olmaktadır. Bu
sebeple bu tür yazılımlar kullanılmamalıdır.
• Ağ kaynaklarının şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılması yasaktır.
• Kullanıcılar ağda bulunan diğer kullanıcıların kişilik haklarına saygılı davranmalı,
kişisel bilgilerinin güvenliğini tehdit edici eylemlerde bulunmamalıdır (örneğin ağ trafiğindeki
paketlerin dinlenmesi vb.). Web sitelerinden virüs bulaşmasına engel olmak için İnternet
Tarayıcılarının (Internet Explorer, Chrome, Firefox, vb.) güvenlik ayarları orta düzeyin üzerinde
tutulmalıdır.
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