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ÜCRETSİZ İNTERNET KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ 

Ücretsiz İnternet Kullanım Kuralları: 

1. Ücretsiz internet hizmetinden yararlanmak üzere edinilen kullanıcı adı ve şifresi gizli 

olarak Yurt Müdürlüğünce verilir. Öğrenciye verilen şifre bir başkasıyla paylaşılmaz; 

öğrenci, şifresini bir gün içinde değiştirmek zorundadır. 

2. Edinilen şifreler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde en kısa sürede değiştirilir, 

3. Öğrenci kendi hesabından başkalarının internet erişimi gerçekleştirmesine izin 

vermez. Böyle bir durumda meydana gelecek olumsuz durumların sorumluluğu kullanılan 

hesap sahibine aittir. 

4. Ücretsiz internet hizmeti ile aşağıdaki listelenen kategorilerdeki web sitelerine 

erişim yasaktır. Bu hizmet aracılığıyla herhangi bir web sayfasına erişilebilmesi, bunun 

TSK eğitim vakfı yurtları iktisadi işletmesi şube müdürlüğü tarafından izin verildiği 

anlamına gelmez; 

a. Ülkemiz yasaları kapsamında erişimi engellenen web siteleri, 

b. Irkçı, kin, nefret ve hakaret söylemleri içeren web siteleri, 

c. Kumar, bahis, silah, hack, erotik, porno içerikli siteler, 

d. Dosya paylaşım siteleri  (Rapidshare,  Hotfile,  Sharefiles, Megaupload Vb…) 

e. Torrent, Emule, Dc++, Limewire Vb. “Peer To Peer” paylaşım programlarına 

link veren siteler, 

f. İllegal telif hakkı alınmamış dosya indirimine izin veren siteler, 

g. Crack, Serial Dağıtan Siteler, Warez Siteleri, 

5. DNS değişikliği, Anonymous siteler, Proxy ve DNS değiştirmeyi sağlayan 

programlar aracılığıyla veya benzer yöntemleri kullanarak internet erişimi yasak olan web 

sitelerine bağlanmak, bu sitelere içerik veya dosya eklemek ve kullanmak yasaktır. 

6. Ücretsiz internet hizmetinden yararlanan kullanıcıların, bu hizmetin sağlanması için 

kullanılan sistemlerde açıklık araması, zafiyet tarama araçları ile sızma denemeleri 

gerçekleştirmesi ve cihazlara fiziksel müdahalede bulunması yasaktır. 

7. Ülkemiz yasaları çerçevesinde (5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu, 3257 

sayılı sinema video ve müzik eserleri kanunu vb..) Suç teşkil edecek nitelikte ve içerikte 

dosyaların (telif hakkı alınmamış film, müzik, doküman, e-kitap, sesli kitap, dosya, yazılım 

vb…) indirilmesi, kullanılması, çoğaltılması ve işbu internet kullanarak pazarlanması ve 

dağıtılması yasaktır. Bu maddeye aykırı uygulamalardan doğacak sorumluluk yalnızca ilgili 

kullanıcıya aittir. 
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8. Kişisel bilgiler paylaşarak (Kredi kartı no, ad, soyadı, kimlik no, şifre vb.) ücretsiz 

internet hizmeti olanağı ile gerçekleştirilen hizmet/ürün alım/satım vb. işlemlerin güvenliği 

yalnızca işlemi gerçekleştiren kişinin sorumluluğundadır, 

9.  Ücretsiz internet hizmeti kullanarak dinsel, politik, ırkçı, nefret içeren söylemlerde 

bulunmak, hareket etmek, dinsel veya politik amaçlı bağışlar toplamak, kişisel ticaret ve 

dolandırıcılık amaçlı (Mal/alım satım, açık arttırma vb.) İşlemleri gerçekleştirmek yasaktır. 

10.  Ücretsiz internet hizmeti kullanımı ile ilgili kayıtlar, “5651 Sayılı İnternet Ortamında 

Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 

Edilmesi Hakkında Kanun” gereğince en az 6 ay boyunca saklanır. Yine bu kanun gereği 

bu kayıtlar, gerektiğinde adli merciler ile paylaşılabilir. 

11.  Bu hizmetten yararlanacak kullanıcılardan edinilecek kişisel bilgiler ve internet 

kullanımı ile ilgili veriler, kanunların öngördüğü şartlar dışında hiçbir şekilde başkaları ile 

paylaşılmayacak ve ticari amaçla kullanılmayacaktır. Bu bilgilerin güvenliği korunmaktadır. 

12.  Ücretsiz internet hizmetinden yararlanmak için kullanılan cihazda, güvenlik için 

güncel bir anti-virus yazılımı bulunmalıdır. 

13.  Öğrenci, yurttan herhangi bir nedenle ayrılması durumunda yurt  idaresine 

başvurarak kendisi adına açılan hesabın kapatılmasını sağlar. 

14.  Kullanıcı, bu taahhütnameyi ihlal etmesi sonucu doğacak tüm kanuni ve hukuki 

sorumluluğu peşinen kabul eder. 

15.  Katlarda ve çalışma salonlarında monteli dağıtıcı noktalarının (access point) 

öğrenciler tarafından şifrelerin değiştirilmesi, fişlerinin çekilerek irtibatlarının kesilmesi ve 

muhafaza kutularının kilitleriyle oynanması yasaktır. 

16.  Bir kişinin birden fazla cihazla  (cep telefonu, diz üstü bilgisayar vb.) internete 

bağlanması yasaktır. Sadece bir cihazla internete erişmesinin internet paylaşımına olumlu 

katkı sağlayacağı dikkate alınmalıdır. 

17.  Ücretsiz internet hizmetinden yararlanmak için bana verilen erişim hesap bilgilerini 

(kullanıcı adı ve şifre) koruyacağımı taahhüt ederim. Kullanıcı adımın ve şifremin 

paylaşılmasının yasak olduğunu biliyorum. Sistem tarafından zorunlu tutulduğundan veya 

başkaları tarafından öğrenildiğinden şüphelendiğimde şifremi değiştireceğim. Yurttan 

ayrılma durumunda kullanıcı adımı iptal ettireceğim. Başvuru sahibi olarak, yukarıda 

belirtilen kuralları okuduğumu ve anladığımı beyan eder, bu kurallara uyacağımı taahhüt 

ederim. 
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