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1.1. Amaç 
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, e-

güvenlik çalışmaları ile internet, akıllı tahta, bilgisayar, diz üstü 

bilgisayar, cep telefonu ve diğer bilişim araçlarını kullanırken; 

öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin korunmasını ve 

farkındalık kazanmasını amaç edinmiştir. 

 

Günüzde internetin ve teknolojinin yaşamın vazgeçilmez ve 

önemli bir parçası olması sebebiyle, okulumuzun tüm 

paydaşlarının riskleri algılama, yönetme, önleme ve strateji 

geliştirme yöntemlerinin öğrenilmesi konusunda 

bilinçlendirilmelidir. 

 

E-Güvenlik politikamız, yöneticiler, öğretmenler, veliler, tüm 

personel ve öğrenciler için hazırlanmış olup, internet erişimi 

olan veya olmayan tüm bilgi iletişim cihazlarının kullanımı için 

geçerlidir. 

 

1.2. Sorumluluklar 
 E-güvenlik politikalarının gelişmesine ve sürdürülmesine 

katkıda bulunmak. 

 Olumlu öğrenme aşamasında mesleki gelişim için 

sorumluluk almak. 

 Okulu, paydaşlarını, içerisindekileri ve çevresini korumak 

için e-güvenlik konusunda sorumluluk almak. 

 Teknolojiyi güvenli, etkin ve sorumlu kullanmak. 

 Zarar görülmesi durumunda tehlikeyi gözlemleyip ilgili 

birimlere iletmek. 

 

1.3. Okul Web Sitesi 
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 

olarak web sitemizde okulumuzun adres, telefon, fax ve e posta 

adres bilgileri bulunmaktadır. 

Sitemizde yayınlanan tüm içerikler okul müdürümüzün 

onayından geçtikten sonra web yayın komisyonunun onayından 

geçerek siteye konulmaktadır. 

Okulumuzun web sitesi bilgi işlem birimimizin sorumluluğunda 

1. E-GÜVENLİK POLİTİKALARI 

OKULUMUZ 
HAKKINDA 
Vizyon: Kendi enerjisini üreten, enerjiyi 

verimli kullanan ve yenilenebilir 

teknolojiler alanında endüstriyel 

uygulamalar gerçekleştiren kalifiye 

elemanlar yetiştirmektir. 

 

Misyon: "Türkiye enerji teknolojileri 

üretiminde merkez olmalıdır" ilkesinden 

hareket ederek, enerji ve verimli enerji 

kullanımının önemini kavrayan 

öğrencilerimizle birlikte yenilenebilir 

enerji teknolojileri konusunda 

ülkemizde örnek, lider ve model olarak 

gösterilen okul olmaktır. 

 

Pansiyon Bilgileri: 90 yatak kapasiteli 

Saatler: 08:50 - 16:50 

Isınma: Kalorifer , toprak kaynaklı ısı 

pompası ve güneş duvarı sistemi. 

Bağlantı: Fatih Projesi Fiber İnternet 

Yabancı Dil: İngilizce 

 

 
Daha detaylı bilgilere okulumuz web 
sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.  
 
https://cezeri.meb.k12.tr/ 
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olup güçlü güvenlik önlemleri alınmış durumdadır. 
Öğrenci çalışmaları, velilerinin izinleriyle yayınlanmaktadır.  

Öğrencilerin ve velilerin izinleri alınmadan öğrenciler hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı 

yapılmamaktadır. 

Web sitemiz üzerinden kişisel veriler yayınlanmamaktadır. Kişisel verilerin yayınlanması gerektiği 

durumlarda verilere maskelenerek yayınlanmaktadır. 

Web sitemiz üzerinden kişisel verilerin nasıl işlendiğine dair bilgilendirme metni paylaşılmaktadır. 

 

1.4. Görüntü ve Video Paylaşımı 
Paylaşılan tüm fotoğraf ve videolar okul politikasına uygun 

şekilde okul idaresinin izni ve onayı ile paylaşılmaktadır. 

 

Öğrenci içerikli tüm paylaşımlarda velilerin izinleri 

alınmaktadır. 

 

Veli izni yanında öğrencinin de izni olmadan fotoğrafı 

çekilip kullanılmamaktadır. 

 

Okulumuzda izin alınmadan her türlü elektronik cihaz ile 

fotoğraf ve video çekimi yapılması yasaktır. 

 

1.5. Kullanıcılar 
Öğrenciler tarafından hazırlanacak olan bir video henüz hazırlanmadan önce, bununla ilgili görev alan 

öğrenciler, öğretmenlerinden izin almalıdır. 

Paylaşılan tüm öğrenci bazlı etkinliklerde, etkinlik öncesinde velilerin izinleri alınmalıdır. 

Video konferanslar, resmi ve onaylanmış siteler aracılığıyla yapılacaktır. 

Kullanıcılar, şahsi sosyal medya hesaplarında, okul öğrencileri ve çalışanlarının yer aldığı görselleri, okul 

yetkili mercileri tarafından onaylanmadan paylaşamazlar. 

Öğrencileri okul eğitim ve öğretim faaliyetleri ve projeleri ile ilgili olarak okul idaresinden izin almadan 

herhangi bir görseli sosyla medya platformlarında paylaşamazlar. 

 

1.6. Kullanıcılar 
Video konferans yapılırken, tüm kullanıcıların katılabileceği siteler üzerinden yapılacaktır. 
Video konferans yapılmadan önce diğer okullarla iletişim kurulmuş olması gerekmektedir. 

Okul öğrenci ve çalışanlarını ilgilendiren/içinde bulunduran tüm içerik, ancak kontrol ve onay 

süreçlerinden geçtikten sonra, paylaşıma açık hale gelecektir. 

 

1.7. İnternet ve Bilişim Cihazlarının Güvenli Kullanımı 
İnternet; bilgiye ulaşmakta en önemli araçlardan biri haline gelmişken, bunu okuldaki müfredat ile ilişkilendirerek 

doğru bilgiye en güvenli şekilde öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi ulaştırabiliyoruz. 

İnternet erişimlerimizi öğrencilerimizin yaş ve yeteneklerine göre entegre etmiş durumdayız. 

Milli eğitim bakanlığı tarafından tüm okulumuza ait bilişim cihazlarımızı kullanım politikamıza uygun şekilde, 

gerekli filtrelemeleri yaparak güvenli hale getirmiş durumdayız. 

Tüm çalışanlarımız, velilerimiz ve öğrencilerimiz etkili ve verimli çevirim içi metaryellerin kullanımı konusunda 

bilgilendirilmiştir. 
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E-güvenlik, siber zorbalık ve dijital vatandaşlık konuları belli derslerimizin yıllık planlarına dahil edilmiş olup, bu 

konularda yıl içinde öğrencilere bilgi aktarımı devam etmektedir. 

Okulumuzda gerek çevirimiçi gerekse çevrimdışı interaktif materyaller öğretme ve öğrenmenin önemli bir parçası 

olup müfredat içinde aktif olarak kullanılmaktadır. 

6 Şubat güvenli internet günü okulumuzda kutlanmaktadır. 

Okulumuz 5651 yasasına uygun güvenlik prosedürlerini tamamen uygulamaktadır. Okulda kullanılan PC ve 

Etkileşimli tahtalar antivirüs yazılımları ile koruma altına alınmıştır. 

 

1.8. Cep Telefonları ve Kişisel Elektronik Cihazların Kullanımı 
Okul saatleri içinde öğrencilerimizin kişisel cep telefonu kullanımı yasaktır. Gündüz cep telefonlarını sınıf cep 

telefonu dolabına teslim eden öğrenciler akşam çıkış saatinde telefonlarını geri teslim alırlar. 

Cep telefonunu yönetime etmeyen ve cep telefonu ile okul içerisinde video yada fotoğraf çeken öğrencilere 

yasaların ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ödül ve Disiplin maddeleri gereği işlem yapılmaktadır.  

Her türlü kişisel cihazların sorumluluğu kişinin kendisine aittir. 

Okulumuz bu tür cihazların kullanımından doğacak olumsuz sağlık ve yasal sorumlulukları kabul etmez. 

Okulumuz kişisel cep telefonlarının ve bilişim cihazlarının kayıp, çalınma ve hasardan korunması için gerekli tüm 

önlemleri alır fakat sorumluluk kişiye aittir. 

Okulumuz öğrencileri, velilerini aramaları gerektiği durumlarda okula ait olan telefonları bir okul idarecisi 

gözetiminde kullanabilirler. 

Öğrencilerimiz eğitim amaçlı (web 2 araçlarının kullanımı vb) kişisel cihazlarını kullanmak için okul yönetiminden 

izin almalıdır. 

Velilerimiz okul saatleri içerisinde öğrencileriyle görüşme yapmamaları gerektiği konusunda bilgilendirilirler. Eğer 

zorunlu haller var ise okul yönetiminden izin alarak görüşme yapmaları sağlanmalıdır. 

Öğrencilerimiz cep telefon numaralarını yalnızca güvenilir kişilerle paylaşmaları, tanımadıkları güvenilir 

bulmadıkları kişilerle cep telefonu gibi kişisel bilgilerini paylaşmamaları gerektiği konusunda 

bilinçlendirilmektedirler. 

Çalışanlar (öğretmen, idareci, personel vb) kişisel cep telefonlarını ders saatlerinde sessize alarak ya da kapatarak 

görevlerine devam etmelidir. 

Çalışanlar (öğretmen, idareci, personel vb) okul politikasına aykırı davranışlarda bulunursa disiplin işlemleri 

başlatılır. 

Kurum çalışanları (öğretmen, idareci, personel vb) ve öğrenciler sosyal medya ya da sohbet programları üzerinden 

öğrenci ya da kurum çalışanlarından gelecek olan ya da kendilerinin gönderecekleri her türlü içerik ve 

mesajlaşmanın hukuki sorumluluğunu taşımaktadır, uygunsuz olabilecek her türlü içerik ve mesajlaşma ivedilikle 

okul yönetimi ile paylaşılır. Böyle bir duruma mahal vermemek için gereken önlemler alınır. 
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2.1. E-Güvenlik Eğitimi 
Öğrenciler için e-güvenlik müfredatı ilgili derslerin yıllık planlarına eklenerek öğrenciler bu konularda 

bilgilendirilir. 

Tüm kullanıcıların internet kullanımları merkezi olarak Milli Eğitim Bakanlığı birimi tarafından takip 

edilmektedir. Tüm PC lerde bakanlığın güvenlik sertifikaları yüklenmiştir. Bu bilgi tüm kullanıcılara 

iletilmiştir. 

Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çevirimiçi güvenliği geliştirmek için rehberlik öğretmenleri 

akran eğitimi uygulamaktadır. 

Teknolojiyi olumlu kullanan öğrenciler ödüllendirilmektedir. 

Çevirimiçi güvenlik politikası tüm çalışanlarımıza resmi olarak duyurulacaktır. 

6 Şubat güvenli internet günü okulumuzda kutlanmaktadır. Bu güne yönelik okul koridorları, TV üniteleri  

ve sınıflarda pano çalışmalarımız ve sosyal medya paylaşımları yapılmaktadır. 

 

2.2. Öğretmen Eğitimleri  
Öğretmenlerimiz gerek okul içinde gerekse bakanlık tarafından planlanan hizmet içi eğitimler ile siber 

güvenlik konusunda eğitimler almaktadır. Öğretmenlerden 

gelen talepler doğrultusunda okulumuzda hizmet içi seminerler 

düzenlenmektedir. 

 

2.3. Öğrenci Eğitimleri  
Tüm öğrencilerimiz okullarının ilk yıllarında siber güvenlik, 

dijital vatandaşlık, internet etiği, siber zorbalık gibi kavramları 

içeren bir mühredat ile bilgilendirilmektedir. İlerleyen süreç 

içerisinde okul içinde yapılan etkinlikler ile öğrencilerimizin 

farkındalıklarının devam etmesi sağlanmaktadır. 

 

2.4. Veli Eğitimleri 
Öğrenci velilerimize yönelik olarak özellikle veli 

toplantılarında siber güvenlik konuları ile ilgili 

bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca belli aralıklarda 
velilerimize yönelik online yarışmalar düzenlenerek 

velilerimizin siber güvenlik kavramlarına aşinalık 

kazandırılması sağlanmaktadır. 

 

2.5. Personel Eğitimi 
Okulumuzda bulunan yardımcı personellerin de gerek kişisel 

gerekse okul ile ilgili siber güvenlik kavramları hakkında 

bilgilendirme yapılmaktadır. Özellikle ditital cihazların 

bakım ve temizleri konusunda eğitimler verilmektedir. 

 

 

 

2. E-GÜVENLİK EĞİTİMLERİ 
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3.1. Çevrimiçi Olaylar Ve Koruma 
Okulumuzun tüm üyeleri çevirimiçi riskler konusunda bilgilendirilecektir. Eğitimler yapılıp içerikler 

açıklanacaktır. 

Okulumuzda yasadışı içerik, güvenlik ihlali, siber zorbalık, cinsel içerikli mesajlaşma, çocuk istismarı, 

kişisel bilgi güvenliği gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerin olumsuz 

davranışları takip edilmekte ve gerektiği durumlarda sınıf rehber öğretmeni ve okul psikolojik danışmanı 

tarafından rehberlik yapılmaktadır. 

Okulumuzda internet, bilgi teknolojileri ve ekipmanlarının yanlış kullanımı ile ilgili tüm şikayet ler okul 

müdürüne bildirilecektir. 

Okulumuzun tüm üyeleri gizlilik ve güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak için resmi okul kurallarına 

uygun şekilde davranmaları hususunda bilgilendirilir. 

Yaşanan olumsuzluklarda okul gerekli işlemleri yapmakla sorumludur. 

Sorunların çözümünde çalışanlar (öğretmen, idareci, personel vb), veliler ve öğrenciler okul ile birlikte 

hareket etmelidir. 

Herhangi bir zamanda istenmeyen bir siber suç olayı gerçekleşirse duruma göre; 

 Sınıf rehber öğretmeni / okul psikolojik danışmanı ve okul idresine 

 Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine, 

 Cumhuriyet Başsavcılığına, 

 İnternet Bilgi İhbar Hattı (ALO 166), 

 Emniyet veya jandarma karakollarına, 

 Cimer’e şikayette bulunabilirler. 

  

3. KORUMA VE YÖNLENDİRME 
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Kurumumu siber güvenlik politikalarının belirlerken kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket 

etmiştir. Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak e-güvenlik politikalarımızı 

belirlerken referans almış olduğumuz kanun, yönetmelik, genelge ve tüzükler aşağıda ve web 

sitesmizde yayınlanmaktadır. 

  

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu 

 

 5651 Sayılı İnternet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi Ve Bu Yayinlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkinda Kanun 

 

 Millî Eğitim Bakanlığı Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu 

 

 Millî Eğitim Bakanlığı 26.04.2018 tarihli Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması konulu 

genelgesi. 

 

 Millî Eğitim Bakanlığı 07.03.2017 tarihli  Okullarda Sosyal Medyanın  Kullanılması konulu 

genelgesi. 

 

 06.07.2019 tarihinde resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 30823 sayılı Bilgi ve 

İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu genelge. 

 

 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 

 

4. YASAL DAYANAKLAR 


