
 

Özel Alman Lisesi’nde Wi-Fi Ağını ve İnternet Erişimini Kullanma Kuralları ve 
Yönergeleri 
 

Özel Alman Lisesi, öğrencileri için yeteneklerini keşfedecekleri, becerilerini gerçek yaşam 
içinde kullanma alanları bulacakları ve hayat boyu sürdürebilecekleri bir öğrenme ve 
bilgilenme için gerekli temel yaşam becerileri kazanacakları bir ortam sağlamaktadır. Modern 
bilişim teknolojilerini ve interneti araç olarak kullanırken, okulda ve internette çeşitli davranış 
yönergelerine uyulması gerekmektedir.   

 

Bu nedenle Özel Alman Lisesi öğrencilerinden aşağıdaki konulara hassasiyet göstermesini 
beklemektedir: 

• İnternette yayınlanan her şeyin kalıcı olabileceği unutulmamalıdır. 

• E-posta, metin mesajları, forumlar, multimedya veya web duyuruları yoluyla başkalarını taciz 
etmenin, (sahte veya takma ad veya ikinci, üçüncü kişi kimlik bilgisi) onların adını 
kullanmanın veya tehdit etmenin siber zorbalık kabul edildiği ve yasak olduğu bilinmelidir. 

• İnternet ortamında yararlanılan her türlü yazılı ve görsel bilgi kaynak belirtmeden 
kullanılmamalıdır. 

• Başkalarının elektronik belgelerini okumak, silmek, kopyalamak veya değiştirmek etik dışı ve 
yasaktır. 

• Sadece yasal erişim hakları olan iletişim ağları kullanılmalıdır. 

• Akademik çalışmalarda, her türlü belge ve multimedya materyallerinin kullanımı telif hakları 
ile yasal kullanım çerçevesinde olmalıdır. Kullanılan her türlü materyal için kaynak 
belirtilmesi akademik dürüstlüğü sağlamak adına önemlidir. 

• Telif hakkı olan yapıtların yasa dışı kopyalanması / kullanılması ve dağıtımı ciddi bir suç olup 
büyük miktarlarda para cezasına, hatta adli takibe neden olabilmektedir. 

• Öğrenciler okul hayatında sorumlu olduğu tüm etik ve ahlaki kurallara uymalıdır. 

• Öğrenciler başka bir birey hakkında bilgisi ve izni olmadan hiçbir bilgiyi ve belgeyi internet 
ortamında (web, sosyal medya vb.) ya da basılı doküman olarak paylaşmamalıdır. 

• Kimsenin kullanıcı/kimlik bilgileri ve şifresi kullanılmamalıdır. 

• Her türlü online iletişim, vaktinde ve doğru şekilde yanıtlanmalıdır. 

• Öğrenciler, öğretmen ya da IT ekibi ihtiyaç gördüğü taktirde iPad’lerini ve kullanıcı bilgilerini 
(cihaz, uygulama) öğretmeniyle ya da IT ekibi ile paylaşmalıdır. 

  



 

 

Kullanım Kuralları 
İnternet erişimli tüm akıllı telefonlara, laptoplara veya tabletlere bundan böyle cihazlar 

denilecektir.  

 

Genel Kullanım:  

• Tüm öğrenciler 5651 Sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” doğrultusunda hareket 
etmelidir. Kanun tüm kullanıcıları ve kurumları kapsamaktadır. Bu kanun öğrenciler ve veliler 
tarafından mutlaka okunmalıdır (http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5651.html).   

• Ders süresinde öğrenciler öğretmenin yönlendireceği eğitim uygulamalarını kullanabilirler. 
Öğretmen yönlendirmedikçe farklı bir uygulama ders süresi içinde kullanılamaz. Eğer ders 
süresinde cihazlar kullanılmayacaksa öğrenciler cihazlarını sıralarında bulundurmamalıdır. 

• Her türlü teknik sorunla karşılaşıldığında okulun IT bölümüne bilgi verilmelidir ve onların 
yönlendirilmesi ile hareket edilmelidir. 

• Hasar gören, kaybolan veya çalınan cihazlardan okul sorumlu değildir.  

• Öğrenciler yemekhane, soyunma odaları, tuvaletler ve spor alanları hariç diğer her alanda 
cihazlarını kullanabilirler. Öğretmenler tarafından gelen yönlendirmelere de uyulmalıdır. 
Öğrenciler okul içerisinde sadece eğitim amaçlı uygulamaları kullanacaktır. 

• Öğrenciler birbirlerinin cihazlarını ödünç almamalıdır. 

• Öğrenciler cihaz, online sistemler ve uygulamalar için kullandıkları şifrelerini ve kullanıcı 
adlarını kimseye söylememelidir. Ancak okul yetkilileri gerek duyduğu takdirde bu bilgileri 
öğrenciden isteyebilir. Bu durumda bilgilerin okul yetkilileri ile paylaşılması gerekmektedir.   

• Öğrenci cihazlarının ses düzeyi, öğretmen tarafından açılması istenmedikçe kapalı durumda 
olmalıdır. Ders içinde ve dışında öğretmenlerin izin verdiği durumlarda kulaklık kullanılabilir. 

• Kurum internet erişimini kullanarak farklı veri tabanlarına, bilgisayar ve ağlara yasa dışı bir 
şekilde girmeye çalışılmamalıdır.  

İnternet Kullanımı: 

• Öğrenciler ders saatleri içerisinde interneti sadece eğitim faaliyetleri için öğretmen 
yönlendirmesi ile kullanabilirler. Eğitim amacı dışında kesinlikle ders saatleri içerisinde 
internet kullanılamaz (müzik, video ve oyun indirilmesi, sosyal ağ paylaşımları vb.). 

• Bireysel ya da başkalarının hakkında hiçbir kişisel bilgi özel ya da tüzel kişiliklerle 
paylaşılamaz.  

• Kurum internet ağı yasal olmayan işlemler için kullanılamaz. 

• Kurum internet erişimini çeşitli kurallar çerçevesinde kısıtlayabilir ve bazı web sitelerine 
erişimi engelleyebilir. Bu gibi durumlarda beklenen kurallara uyulması gerekmektedir.  

• Okul internet erişimi kişisel menfaatler için kesinlikle kullanılamaz. 

  



 

 

İletişim ve Dosya Yönetim Araçlarının Kullanımı: 

• Okul tarafından her öğrenci için kurumsal e-posta hesabı açılmıştır. E-posta kullanımına 
yönelik gerekli yönlendirmeler öğretmenler ve okul tarafından sağlanacaktır. 

• almanlisesi.k12.tr alan adı ile açılan öğrenci e-posta hesapları sadece eğitim amacıyla 
kullanılacaktır. Kişisel kullanımlar için kullanılması ve paylaşımlarda bulunulması kesinlikle 
yasaktır. Uygunsuz davranışlarda bulunulduğunda e-posta hesapları kontrol edilebilecektir. 

Okul Dışında Kullanım: 

Öğrenciler okul hayatında sorumlu olduğu tüm etik ve ahlaki kurallara okul içinde olduğu kadar 

okul dışında da uymalı ve burada belirtilen hususlar doğrultusunda uygun davranmalıdır. 

Güvenlik ve Kullanım:  

• Cihazlarının kullanımı ve sorumluluğu öğrencilerin kendilerine aittir.  

• Cihazlara unutulmayacak bir açılış parolası konulmalıdır. 

• Cihazın kullanım ve güvenlik talimatına uyunuz. 

• Cihazınıza uzun süre aşırı sıcakta veya soğukta bırakılması arızalara neden olabilmektedir. 
Böyle ortamlarda cihazınızı bulundurmaktan kaçınınız. 

• Aynı tür çalışmayı uzun süre yapmayınız. Kısa aralıklarla mola veriniz ve duruşunuzu 
değiştiriniz. 

• Cihazınızı korumasız bir biçimde dolabınıza veya çantanıza koymanız zarar görmesine 
neden olabilir. Eğitim amaçlı kullanılmayacağı durumlarda cihazınızı korunaklı bir şekilde 
dolabınızda ya da çantanızda muhafaza ediniz. 

• Cihazı kullanmadığınız zaman ekranı korumak için ekran parlaklığını düşük düzeyde 
tutmanız pil ömrünü uzatacaktır. 

• Tabletin diskine kaydedilen dosyalar, tablet arızalanırsa tamamen kaybolabilir. Belgelerin 
düzenli yedeklenmesi (flash, drive, taşınabilir bellek) tavsiye edilir. 

Yasal Uyarı 

5651 Sayılı kanun uyarınca, öğrencilerin kurum veri tabanında ve sisteminde oluşturacağı herhangi bir 
ihlal sonucunda okul yönetimi yasal işlem başlatacaktır. Yapılan ihlal doğrultusunda okul tarafından 
yasaların ihlal edildiğine dair yazılı bir uyarı gönderilecek ve savunma hazırlanması istenecektir. 

5651 sayılı kanununun 1. Maddesi: 

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu 
kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla 
içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir. 


