
Bilgi Teknolojileri Kabul Edilebilir Kullanım Sözleşmesi  

Dijital Okuryazarlık, değişen dünya toplumumuzda öğrencilere ilham vermenin ve onları hayata 
hazırlamanın ayrılmaz bir parçasıdır.  

Tüm öğrencilerden ve onların ebeveynlerinden/velilerinden, öğrenmeyi desteklediği için 
okulun/Kurulun ve kişisel teknolojinin kullanımına ilişkin koşulları/kuralları okuduklarını, anladıklarını 
ve destekleyeceklerini onaylamak üzere Politika Kabul Formu'nu imzalamaları beklenmektedir.  

Bu sözleşme, güvenli ve destekleyici bir okul ortamı sağlamanın yanı sıra ağ bütünlüğünü de temin etmek 
üzere tasarlanmıştır.  

Bu belgede kullanılan okul/Kurul teknolojisi terimi; okuldayken, Kurul tarafından sağlanan ağları ya da 
araçları kullanırken ve/veya diğer öğrenciler ya da Kurul personeli ile etkileşim halindeyken, bunlarla 
sınırlı olmamak kaydıyla bilgisayar ağları, bağımsız bilgisayarlar, elde taşınır cihazlar, çevre birimi cihazları, 
dijital medya ve bellek depolama cihazlarını ifade eder. 

Daha fazla bilgi için lütfen Kurul Politikası No. 194.0 Teknolojinin Kullanımı kısmına bakın.  

İlköğretim Öğrencileri Teknoloji Kullanım Sözleşmesi 

Öğrenciler, teknolojiyi kullanırken şunlardan sorumludur:  
• Önemseyen ve Güvenli Okullar ile okul davranış kurallarına uymak  
• Okuldaki teknolojiyi kullanmadan önce her zaman izin almak  
• Okuldaki teknolojiye saygılı davranmak. 
• Yalnızca öğretmen tarafından yönlendirilen veya öğretmene danışılan İnternet sitelerini ziyaret 

etmek. 
• Teknolojiyi kullanarak mesaj yazarken ve fikir paylaşırken saygılı olmak. 
• Bilgisayarda bir sorun varsa hemen bir personele söylemek. 
• Bilgisayar ekranında gördükleri bir şey onları rahatsız ediyorsa hemen bir personele söylemek. 
• Biriyle ortak şekilde çalışıyorlarsa bilgisayarı adil bir şekilde paylaşmak. 
• Sadece kendi oturum açma bilgilerini kullanmak. 
• Kullanıcı adı ile parolalarını öğrenmek ve parolalarını öğretmenleri veya ebeveynleri/velileri dışında 

kimseyle paylaşmamak. 

İlk/Orta/Lise Öğrencileri Bilgi Teknolojileri Kabul Edilebilir Kullanım Sözleşmesi  
Öğrenciler, teknolojiyi kullanırken şunlardan sorumludur:  
• Önemseyen ve Güvenli Okullar ile okul davranış kurallarına uymak. 
• Teknolojiye saygılı davranmak. 
• Teknolojiyi kullanarak mesaj yazarken ve fikir paylaşırken saygılı olmak. 
• Parolalar dahil olmak üzere başkalarının gizliliğine ve kişisel bilgilerine saygı göstermek. 
• Kişisel bilgileri gizli tutmak (ör. fotoğrafları, isimleri, adresleri veya telefon numaralarını internette 

yayınlamamak). 
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• Teknolojiyi bir öğretmen tarafından verilen eğitim amaçları doğrultusunda sorumlu bir şekilde 
kullanmak. 

• İnternetten elde edilen bilgilere/medyaya, tüm referansları bir kaynakça, alt bilgi veya başka bir alıntı 
şekline dahil ederek saygılı davranmak. 

• Bilinen teknik veya güvenlik sorunlarını bildirmek. 
• Teknoloji içeren uygunsuz veya rahatsız edici durumları bir personele bildirmek. 
• Sadece kendi oturum açma bilgilerini kullanmak. 
• Parolaları asla öğretmenler veya ebeveyn/veli(ler) dışında kimseyle paylaşmamak. 

Personel, değerlendirme amacıyla, sistem bütünlüğünü korumak ve öğrencilerin sistemi sorumlu ve 
güvenli bir şekilde kullandıklarından emin olmak için Kurul tarafından sağlanan öğrenci hesaplarına ve 
iletişimlerine erişebilir. Sonuç olarak, öğrenciler saklanan dosyaların veya mesajların gizli olmasını 
beklememelidir.  

 Kurul Politikası No. 668.0, Önemseyen ve Güvenli Okullar; Kurul Politikası No. 194.0, Teknolojinin 
Kullanımı ile ilgili prosedürler ve okulun davranış kuralları ile çelişen eylemlerin sonuçları, 
ayrıcalıkların geri alınmasından okuldan uzaklaştırmaya kadar varabilir. 
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