ÖZEL ÇOSB MTAL E- GÜVENLİK POLİTİKASI
Günümüz dünyasında teknolojinin hızla gelişmeye başlamasıyla birlikte internet kullanımı,
hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. İnternet kullanımı artarken sanal dünyada güvenliği
sağlayabilmek de önem kazanmıştır. Güvenli internet kullanımına dair karşımıza çıkabilecek
olumsuzluklar hakkında bilgi sahibi olmamız ve olumsuzluklara karşı alınabilecek önlemler
konusunda, farkındalıklarımız son derece önemlidir.
Okulumuz:
1. E-güvenliğin; teknolojiyi kullanırken dijital dünyadaki gençlerin ve yetişkinlerin korunması için
vazgeçilmez bir öğe olduğuna inanmaktadır.
2. Öğrencilerimizin sanal ortamda karşılaştıkları riskler ile baş etmeleri ve bu risklere karşı
çözüm yolları öğrenmeleri için destekleyici çalışmalar yapmaktadır.
3. Tüm öğrencilerimizin ve personelimizin sanal ortamlarda karşılaşacakları olası zararlardan
korunmasını sağlamaya yardımcı olmakla sorumludur.

OKULUMUZDA E-GÜVENLİK POLİTİKASININ AMACI
 Öğrenci ve personelimizi çevrimiçi olarak korumak ve güvenliğini sağlamak.
 Teknolojinin olası riskleri ve yararları konusunda, öğrencilerimizin ve personelimizin

tamamında farkındalık yaratmak.

 Tüm personelimizin; öğrencilerimize rol model olacak şekilde teknolojiyi kullanmasını

sağlamak.

 Okuldaki tüm üyeler tarafından bilinen çevrimiçi güvenlik endişelerine yanıt verirken açıkça

kullanılacak prosedürleri tanımlamak.

 Bu politika; okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler, harici yükleniciler, ziyaretçiler,

gönüllüler ve okul adına hizmet veren veya bunları yerine getiren diğer kişiler dahil olmak
üzere tüm personel için geçerlidir.

 Bu politika, internet erişimi ve kişisel cihazlar da dahil olmak üzere bilgi iletişim cihazlarının

yanı sıra okul içinde öğrenci ve personelin çalışma yürüttükleri dizüstü bilgisayarlar, masa
üstü bilgisayarlar veya mobil cihazlar gibi kullanım için okul tarafından verilen cihazlar için de
geçerlidir.

PERSONELİN SORUMLULUKLARI









Çevrimiçi güvenlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Kabul Edilebilir Kullanım Politikalarını (AUP´lar) okumak ve onlara bağlı kalmak.
Yeni ve gelişmekte olan teknolojiler kullanıldığında iyi uygulamaları modellemek.
Mümkün olduğunca müfredat ile çevrimiçi güvenlik eğitimini ilişkilendirmek.
E-güvenlik alanında mesleki gelişim için kişisel sorumluluk almak.
Okul sistemlerinin ve verilerin güvenliğinden sorumlu olmak.
Çevrimiçi güvenlik konularında uygun desteği sağlamak.

 Çevrimiçi güvenlik konusunda farkındalığa sahip olmak.
 Çevrimiçi güvenlik konusunda endişe duyan bireylerin belirlenmesi ve uygun önlem
alınmasına yardımcı olmak.
 Olumlu öğrenme fırsatlarına vurgu yapmak.

ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI

 Çevrimiçi güvenlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 Okulun Kabul Edilebilir Kullanım Politikalarını (AUP´lar) okumak ve onlara bağlı kalmak.
 Başkalarının çevrimiçi ve çevrimdışı haklarına saygı duymak.
 Bir sorun ile karşılaştıklarında güvenilir bir yetişkinden yardım istemek.
 Çevrimiçi güvenlik sorunlarıyla karşılaşan diğer kişileri desteklemek.
 Kendilerini ve başkalarını çevrimiçi olarak korumak için sorumluluk almak.
 Yeni ve gelişmekte olan teknolojinin getirdiği fırsatlar ve risklerle ilgili olarak kendi

bilgilerinden sorumlu olmak.

 Belirli bir teknolojiyi kullanmanın kişisel risklerini değerlendirmek ve bu riskleri sınırlamak için

sorumluluk sahibi olmak.

EBEVEYNLERİN SORUMLULUKLARI
 Teknoloji ve sosyal medyanın güvenli ve uygun kullanımında örnek olmak.
 Çocuklarına çevrimiçi güvenlik konularında destek olmak, evde çevrimiçi faaliyetlerde güvenli

davranışları pekiştirmek.

 Çocuklarında, çevrimiçi zarar görme tehlikesi olduğunu gösteren davranışları bilmek ve

değişiklikleri gözlemlemek.

 Kendileri veya çocukları çevrimiçi problem veya sorunlarla karşılaşırsa ilgili kurumlardan

destek istemek.

 Okul internet sistemlerini güvenli ve uygun bir şekilde kullanmak.
 Yeni ve gelişmekte olan teknolojinin getirdiği fırsatlar ve risklerle ilgili olarak kendi

öğrenimlerinden sorumlu olmak.

OKUL WEB SİTESİ
 Web sitemizde, okulumuzun iletişim bilgileri (okul adresi, e-posta ve telefon numarası)
bulunmaktadır.
 Sitemizde yayınlanacak tüm içerikler, yazı inceleme komisyonu ve okul idaresinin
kontrolünden geçtikten sonra web sitesi sorumlusu tarafından siteye yüklenmektedir.
 KVK Kanunu kapsamında öğrenci çalışmaları, öğrencilerin ve ebeveynlerinin izniyle
yayınlanmaktadır.
 Okulumuzun web sitesi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Bilgi İşlem Birimi’nin almış olduğu
güçlü güvenlik önlemleri ile korunmaktadır.
 Çevrimiçi güvenlikle ilgili web sitemizin ziyaretçileri için bilgilendirmeler bulunacaktır.

GÖRÜNTÜ VE VİDEO PAYLAŞIMI
 Okulumuzda KVK Kanunu gereği öğrencilerin ve velilerinin bilgilerinin hangi amaçla ve
nerelerde kullanılacağı konusunda, velilerimize her eğitim öğretim yılı başında “KVK
Aydınlatma Metni” ve “KVK Açık Rıza Metni” imzalatılmaktadır. Bu kapsamda, çevrimiçi
paylaşılan tüm resimlerin ve videoların KVK’ya uygun şekilde kullanılması sağlanmaktadır.
 Paylaşılacak tüm fotoğraf ve videolar okul idaresinin izni ve onayı ile paylaşılmaktadır.

KULLANICILAR
 Öğrenciler, okul içinde uzaktan iletişim araçları kullanmaları gereken durumlarda
öğretmenlerinden izin almaktadırlar.
 Uzaktan iletişim araçları ile yapılacak etkinlikler, öğrencilerin yaşı ve yeteneğine uygun
olacaktır.
 Öğrencilerin etkinliklere katılımından önce velilerinden izin alınacaktır.
 Çevrimiçi yapılacak etkinlikler, resmi ve onaylanmış siteler aracılığı ile yapılacaktır.
 Okulumuzun uzaktan eğitim sistemleri için oturum açma ve şifre bilgileri yalnızca kişiye özel
olacak ve gizli tutulacaktır.
 Kullanıcılar; şahsi sosyal medya hesaplarında, okul öğrencileri ve okul çalışanlarının yer aldığı
görselleri, okul idaresi tarafından onaylanmadan paylaşamazlar.

İÇERİK

 Bir video konferans dersi kaydederken, konferansın başlangıcında kayıt nedeni belirtilmeli ve
video konferans kaydı tüm taraflara açık olmalıdır. Kaydedilen malzemeler güvenli bir şekilde
saklanacaktır.
 Okul, bir video konferansa katılmadan önce diğer konferans katılımcılarıyla diyalog
kuracaktır.
 İçerik; öğrencilerin yaşlarına ve yeteneklerine uygun olacaktır.

İNTERNETİN VE BİLİŞİM CİHAZLARININ GÜVENLİ KULLANIMI

 Günümüzde internet, bilgiye ulaşmada en önemli araçlardan biridir. Okulumuzda ders
müfredatları gelişen teknoloji ile ilişkilendirerek öğrencilerimize güvenli bir şekilde
ulaştırılmaktadır.
 Personelimiz, eğitim ve öğretim için kullanacağı veya önereceği web sitelerini, araçlarını ve
uygulamalarını sınıfta kullanmadan veya önermeden önce kendisi kontrol edip
değerlendirmektedir.
 Öğrencilere uygun içerik ile ilgili internette araştırma yapma ve etkili internet kullanımı
konusunda eğitimler verilmektedir.
 E-güvenlik, siber zorbalık konularında öğrencilerimize ve velilerimize eğitimler yapılmaktadır.
 6 Şubat Güvenli İnternet Günü, okulumuzda kutlanmaktadır.
 Personelin ve öğrencilerin internetten sağlayacakları materyallerin telif hakları yasalarına
uygun olması ve uygun bilgi kaynaklarını kabul etmesi sağlanmaktadır.
 Öğrencilere, internette okudukları veya gördükleri tüm bilgilerin doğru olamayabileceği
konusunda bilgilendirmeler yapılmakta ve bilgilerin doğruluğunu kabul etmeden önce başka
kaynaklardan da karşılaştırma yapmaları öğretilmektedir.
 Okulumuz internet ağı Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bulunmakta ve
güçlü bir koruma sistemi ile korunmaktadır.

KİŞİSEL CİHAZLARIN VE CEP TELEFONLARININ KULLANIMI
 Öğrencilerimizin okul saatleri içinde kişisel cep telefonlarını kullanmaları yasaktır. Sabah ilk
dersten önce sınıf öğretmenleri aracılığı ile müdür yardımcısına teslim edilen telefonlar; son
derste, ders öğretmenleri tarafından öğrencilere teslim edilir.
 Cep telefonunu okul idaresine teslim etmeyen öğrencinin telefonu, idare tarafından teslim
alınır ve öğrenci velisine teslim edilir. Bu eylemin aynı öğrenci tarafından üst üste
tekrarlanması durumunda veli ile iletişime geçirilerek öğrencinin telefonunu okula
getirmemesi konusunda veliye bilgi verilir.
 Okulumuz kuralları içinde yer alan ve bilişim araçlarını; okul idaresi ile öğretmenin bilgisi ve
izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları
arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak ve
aynı zamanda okul ders saatleri içerisinde telefon bulundurmak kesinlikle yasaktır. Bu
kurallara uymayan öğrenciler hakkında M.E.B Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin disiplin
ile ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmaktadır.

 Her türlü kişisel cihazın sorumluluğu kişinin kendisine aittir.
 Öğrencilerimiz velilerini aramak istedikleri zaman sınıf öğretmenleri gözetiminde okul
telefonundan veya kendi telefonlarından velilerini arayabilmektedirler.
Öğrencilerimiz eğitim amaçlı kişisel cihazlarını kullanmak için okul idaresinden izin almaları
gerekmektedir.
 Derslerde etkinlik amaçlı (Web 2 araçları kullanımı gibi) ders öğretmenlerinin gözetiminde
telefonlarını kullanabilmektedirler.
 Velilerimize, okul saatleri içerisinde öğrencilerin telefonlarının kapalı olacağı, acil durumlarda
çocuklarına, okul telefonundan her zaman ulaşabilecekleri konusunda bilgi verilir.
 Okula getirilen her türlü kişisel elektronik aracın kaybolma, bozulma veya çalınmasına yönelik
sorumluluk, kişiye aittir. Bu tür cihazların sorumluluğu okula ait değildir.
 Öğrencilerimiz, telefon numaralarını yalnızca güvenilir kişilere ve aile üyelerine vermeleri
konusunda uyarılmaktadır.
 Öğrencilerimize, cep telefonlarının ve kişisel cihazların güvenli ve uygun bir şekilde kullanımı
hakkında bilgilendirme yapılmakta kullanımın sınırları ve kullanım sonuçlarının farkına
varmaları sağlanmaktadır.
 Öğrencinin kişisel cihazında veya cep telefonunda bulunan materyalin herhangi bir suçla ilgili
olabileceğinden şüpheleniliyorsa okul, kolluk kuvvetlerine bilgi verir.
 Öğretmenler kişisel cep telefonlarını, ders saatlerinde sessize alarak görevlerine devam
etmektedirler.
 Okulumuzda çalışanlar (öğretmen, idareci, personel vb.) ve öğrenciler sosyal medya ya da
sohbet programları üzerinden paylaşılacak olan her türlü içerik ve mesajlaşmanın hukuki
sorumluluğunu taşımaktadır. Uyun olmayan her türlü içerik ivedilikle okul idaresine bildirilir.
Böyle bir durumla karşılaşmamak için gereken önlemler alınır.
 Ziyaretçiler ve ebeveynler tarafından cep telefonlarının veya kişisel cihazların amaç dışı
kullanılması, okul içerisinde görüntü alınması ve video kaydı yapılması, okul idaresinden izin
almadan gerçekleştirilemez.
 Personelin uygun ve güvenli olduğu durumlarda sorunlara karşı çıkması beklenir ve her
zaman ziyaretçilerin herhangi bir ihlali idareye bildirilir.
E-GÜVENLİK EĞİTİMİ
 Öğrenciler için e-güvenlik konuları müfredat ile ilişkilendirilerek ilgili derslerin yıllık planlarına
eklenmiştir.
 Öğrencilerin teknolojiyi olumlu şekilde kullanmaları ödüllendirecektir.
 Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak çevrimiçi güvenliği geliştirmek adına rehberlik servisi
tarafından akran eğitimini uygulanacaktır.
 Çevrimiçi güvenlik politikamız, tüm çalışanlarımıza resmi olarak duyurulacaktır.
 Tüm kullanıcıların internet kullanımları bilgi işlem birimi tarafından takip edilmektedir. Bu
bilgi tüm kullanıcılara iletilmiştir.
 Okulumuzun bir parçası olarak ebeveynlerin çevrimiçi güvenlik bilgilerini okumaları
istenecektir.
 Ebeveynler için çevrimiçi güvenlik konularında bilgi ve rehberlik, ebeveynlere çeşitli
biçimlerde sunulacaktır.
 Ebeveynlerin, çevrimiçi güvenlik konusunda, çocuklarına olumlu yönde rol model olmaları
teşvik edilecektir.

ÇEVRİMİÇİ OLAYLAR VE KORUMA

 Okulun tüm üyeleri; güvenlik ihlali, yasadışı içerik, siber zorbalık, cinsel içerikli mesajlaşma,
çocuk istismarı, kişisel bilgi güvenliği gibi karşılaşılabilecek çevrimiçi risklerin çeşitliliğinden
haberdar edilecektir. Bu; öğrencilere, personele ve ebeveynlere yönelik eğitim çalışmaları
içerisinde vurgulanacaktır.
 Okulumuzda internet, bilgi teknolojileri ve ekipmanların yanlış kullanımı ile ilgili tüm
şikâyetler okul idaresine bildirilecektir.
 Olası sorunların çözümünde okulun tüm paydaşları birlikte hareket etmelidir.
 Yaşanan olumsuzluklarda okul idaresi, gerekli işlemleri yapmakla sorumludur.
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