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ÇAMLICA KIZ LİSBSİ

e_GüVENrir poı,irixası

Çamlıca Kız Lisesi olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin oku]da, evde ya da işte ,günlük haYatımızın, önemli bir plrçu, oidrgrn,n f7rkılılyvız, Dijital teknolojileröğrencilerimiz iÇin birÇok fırsatlar ,r,..nuı.tua,, ,."jiji;;ü teknolojilerin oğrenme için gereklibir araÇ olduğu inkar edile mez, Ancak, saglad.ıg, ı.oıuyİ,tİrrın yanında , bu dijital tekıolojilerikullanmak öğrencileri zihinsel, orygrrrı ve ıı"atta f;k;;İ saldınya maruzblrakabilir, okuiolarak e-güvenlik konusunun ai;iüi ouryada öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizive tüm ÇalıŞanlarımlzı korumak Çin çok dnemli;l;;;;;İnanıyoruz. Bu nedenle okulumuz .

;5,ff'|Tlff:r[,H?,#h.Şanla'ımizı 
dijital atirya]r,, ttim riskıerine karşı korumak için

AMAÇ

1. Dıjital teknolojilerin potansiyel fayda ve risk]eri hakkında farkındalık
2. Internet, akıllı tahta,
öğrencileri, velileri ve
kullanmak(Windows Anti

bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve cep telefonlarını kullanırken;öğretmenleri korumak, bu amaçla gerekli filtre pı.ogramlarıvirus yazılımları, MEB Fatih Projesİ güvenlik şifreleri ,..).

yaratmak,

3, Oku]umuzdaki tüm
sağlamak,

paydaşların sorumlu davranmaslnl ve modei davranış sergilemesini

4' olası bir sorun ile karşılaşıldığında dğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm çalışanlarıngerekli Prosedür konusunda bilgilendirilmesini ,uglu-ut İe bu politikayı erişilebi]ir kılmak,

5' Bu e-güvenlik Politikası , okulumuzdaki öğrenci, ,ığr.tTil: veli ve tüm çalışanların , bilgi
iTiilffl}iru:;ji]:lİımı, inteınet erişimi i. t.ın, oTuiri, biigisayar, tuuı.i,. cep teıefonu

SORUMLULUKLAR

Çamlıca Klz Lisesi olarak okulumuzun tüm üyelerinin e-güvenlik konusunda önemli ro]leri vesorumlulukları olduğunun bilinci ndeyiz.

OkuI İdaresinin Sorumlulukları 
;

ı e-Gür'en]ik Politikasını oluŞturmak, okulun tüm üyeleri (öğrenci, öğretmen, veli ,personel"v,b) ite paylaşarak bu politikaya uyulmasını saglamak ve takip etmek,ı e-Güveniik politikaslnln gelişmesine katkıda bulunmak,o okul web sitesini e-güvenlik politikası çerçevesinde yönetmek,. Teknolojiyi güvenli ve sorumlu kullanmak,' :;İ,TTjİL[Xffi:ilTHtüm üyelerini (öğrenci, öğretmen, veıi , personeı r,b)
ı Herhangi bir siber saldırı durumunda

yönetmeliğine uygun adımlar atmak ve
bildirmek.

. okul e-güvenlik politikasına ve disiplin
gerekli görülen durumlarda yetkili birimiere



Öğrencilerin SorumIukları 
;o Okul e-güvenlik politikasını okumak ve uymak,o oku] e-güvenlik politikasını geliştirmeye katkıda bu]unmak,o Internet, bilgiaYar, C.P telefonu, tablet , dijital camera v,b, tüm dıjitai cihazlarısorumlu bir Şekilde ve e-güvenlik politikarİnou yuruikurullara uygun kullanmak,ı ÇevirimiÇi riskli bir durum oluŞtuğunda, siber zorbalığa maruzkalındığına veya bunaşahit oldugunda öğretmenlerini haüerdar etmek ve yardım istemek,

' 
:,İİ'iÇi 

Ya da değil diğer öğrencilerin ue okuıun tüm üylerinin haklarına saygılı

Öğretmen ve Diğer Çalışanların Sorumlukları 
;

ı okul e-güvenlik politikasını okuyup anlamak ve kura]lara uymak,, okul e-güvenlik politikasını geliştirmeye katkıda Juıunmak,ı Internet, bilgiaYar, ceP telefonu, tablet , dijital camera v,b, tüm dijital cihazlarısorumlu bir Şekilde ve e-güvenlik politika.,n;;;;n kurallara uygun kullanmak,ı ÇevirimiÇi riskli bir durum oluştuğunda, siber zorba tıga maru)ialındıgına veyabuna şahit olduğunda okul idaresine biidirmek.
Veli Sorumlulukları;

' 
:#İeb 

sitesinde PaYlaŞılan e-güvenlik politikasını okuyup anlamak ve kurallara

paylaşıian e-güvenlik politikasını çocuklarının okuduğundan emin

bir durum yaşandığında ve]i olarak sorumluklarınin farkında
Evde çocukları için güvenli bir çevirimiçi ortam yaratmak

ffi',ı!ıdükleri 
durumlarda öğretmenleri yb da okul idaresini bilgilendiımek ve

niıiraı, TEKNoLoıiınniN KULLANIMI
okul web sitesi

ı okul web saYfasında YaYınlanan tüm içerikler okul e-güvenlik politikasına uymalıdır.ı oku] müdürü ve iligili komisYon , web sayfasında yer alan içeriğin doğruluğundan.uYgunluğundan ve okul e-güvenlik, politik";;;;;;;n olmasından sorum]udur.' 
İrİ,ffii;;:, 

ou*'-'n]'j,. ve diğer çuı,şunıur,-, kişisel bilgileri web sayfasında
. Ögrenci çaiışmaları velilerin izini i]e paylaşılır,

Görüntü ve Video Paylaşımı

' :,iilX;;';ilfJilnjş"i:;:T:Ğ;;;.,:j?l okuı e- güvenı ik poı itikasına uygun

' 
İjTİ:İ,'jiifi||,İHJ;jjfiİil' ,,"t,i,-rl,."i'u poıitikasına uygun oıarak veıiıerin

o okul web sitesinde
olmak,

o Herhangi olumsuz
olmak,

o

a



ı Video konferanslar ve uzaktan eğitim boyunca yapılan tüm dersler resmi veonaylanmış siteler aracılığı ile yapılmalıdır.
' sosyal medya hesaplarında , öğrencilerin yada çalışanların yeraldığı görseller kişilerinve okul müdürünün izini olmadan paylaşılmamalıdır,

Cep Telefonu ye Kişisel Cihazların Kullanımı

ı Her türlü kiŞisel cihazın sorumluluğu kişinin kendisine aittir. okul herhangi bir cihazıkaybı ya da hasarından sorumlu değildir.ı okul saatleri iÇinde öğrencilerimizin kişisel cep telefonu kullanımı yasaktır, Ceptelefonları 1, ders saatinde sınıf başkanı'taraından toplanarak bir kutu içinde i]gilimüdür yardımcısına teslim edilir, Teslim alınan cep telefontarı kilit]i bir dolaptagüvenlik amacıYla muhafaza edilir ve 8. dersin sonunda yine sınıf başkanı tarafından

İ:İİİ,,:j'"arak 
öğrencilere iade edilir.(Bu uygulama pandemi döneminde geçerii

' cep telefonunu yönetime teslim etmeyen ve cep teiefonu iie okul içerisinde videoYada fotoğraf Çeken öğrencilere ortaöğretim kurumla, yönetmeliğinin ödul veDisiplin maddeleri gereği işlem yapılmaktadır,o okulumuz öğrencileri, velilerin i. aramaları gerektiği durumlarda okula ait olante]efonları bir okul idarecisi gözetiminde kullanibiıirler.
' Öğrencilerimiz 

_eğitim ulnuÇı' (web 2 araçlarının ku]lanımı vb) kişisel cihazlarınıkullanmak için ders öğretmeninden ve okul yönetiminden izin ajmalıdır.o Ve]ilerimiz okul saatleri iÇerisinde ogrencileriyle görüşme yapmamaları gerektiğikonusunda bilgilendirilirler, Eğer zorunlu haller var ise okul yönetiminden izin alarakgörüşme yapmaları sağlanmalıdır.
ı ÇalıŞanlar (öğretmen, idareci, personei vb) kişisel cep telefonlarını ders saat]erindesessize alarak ya dakapatarak görevlerine devam etmelidir.o Kurum ÇalıŞanları (öğretmen, idareci, personel vb) ve öğrenciler sosyal medya ya dasohbet Programları üzerinden öğrenci ya datr.um çalışanlarından gelecek olan ya dakendilerinin gönderecekleri her tür]ü ıçerik ,. .n.ruluşmanın hukuki sorumluluğunutaşımaktadır, uygunsuz olabilecek her ttirlü içerik ve mesajlaşma okul yönetimi ilePaYlaŞılır, SuÇ teŞkil eden içerikler var ise yetkiİi birimlere haber verilir.

Çamlıca Kız Lisesi e-Güvenlik oku!
geliştirilmesi okul idaresi başta olmak
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Derya Sarı

Çamlıca Kız Lisesi Müdür Yardımcısı

politikasının etkin bir şeki|de uygulanmast 
,üzere okulun tüm üyelerinin sorumluIugundadır.
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Nihal MERT çPnİr
Çamlıca Kız Lisesi Okul Müdürü


