
DEVAMSIZLIK 

Sevgili öğrencilerimiz “devamsızlık ”  bir hak değildir. Devamsızlık zorunlu hallerde 

okula devam edemeyen öğrencilerimize sağlanan bir kolaylıktır. 

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları 
ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.  

Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü 
ve daha fazlasına gelmeyenlerin 
devamsızlığı bir gün, diğer 
devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. 

Geç gelme birinci ders saati için 
belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu 
sürenin dışındaki geç gelmeler 
devamsızlıktan sayılır. 

Ayrıca; özürsüz devamsızlık süresi 5 
günü geçen öğrenciler; diğer tüm 
şartları taşısalar bile  Takdir, 
Teşekkür ve Üstün Başarı Belgesi ile 
ödüllendirilemezler. 

 

ÖZEL DURUMLAR: Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri 
veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ 
naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler, 
sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî 
raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına 
alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz 
devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla 
toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. 
Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim 
hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında 
okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar 
ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya 
Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir 



 

 

 

Öğrencilerimizin ;Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 

tam puan üzerinden değerlendirilir.Puan değerleri ve dereceleri ilgili 

yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki gibidir. 

Puan                                               Derece 

85,00-100                                      Pekiyi 
70,00-84,99                                   İyi 
60,00-69,99                                 Orta 
50,00-59,99                                 Geçer 
0-49,99                                        Geçmez  
 
 



Doğrudan sınıf geçme 

MADDE 57- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ders yılı sonunda her bir 
dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla; 

a) Tüm derslerden başarılı olan, 

 

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan 
öğrenciler doğrudan sınıf geçer. 

(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte 
yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan 
öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÖĞRENCİLERİN UYACAKLARI KURALLAR 

VE ÖĞRENCİLERDEN BEKLENEN 

DAVRANIŞLAR 

Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleriyle, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 

Türk milletinin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, 

koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten, insan 

haklarına saygılı, Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti 

olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış 

hâline getiren; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve 

sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir 

dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve 

verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik 

servisi, veli, okul aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapması 

istenir. 

 Bu doğrultuda öğrencilerden; 

a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları, 

b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları, 

c) Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları; 

güzel ve nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda 

bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve 

dayanışmadan yana davranış göstermeleri, 



ç) Irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi 

davranmaları; insan hak ve özgürlüğüyle onurunun korunması için gerekli 

duyarlılığı göstermeleri, 

d) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi 

korumaları ve zarar vermemeleri, 

e)Sağlığı olumsuz etkileyen ve sağlığa zarar veren, alkollü ya da bağımlılık 

yapan maddeleri kullanmamaları, bulundurmamaları ve bu tür 

maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları, 

f) Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı 

ortamlardan uzak kalmaları, 

g) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri, 

ğ) Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını 

korumaları, 

h) Kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları ve boş 

zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri, 

ı) Trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları, 

i) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini olumlu olarak yönetmeleri; 

beden, zekâ ve duygularıyla bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini 

geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir 

biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın 

yararına sunmaları, 

j) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa 

dönüştürmüş olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı 

olmaları, 

k) Toplam kalite yönetimi anlayışıyla ekip çalışmalarında rol almaları, 

l) Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları, 



m) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri, 

n) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma 

hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri 

tamamlamaları, 

o) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere 

katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini 

taşımamaları ve bulundurmamaları, 

ö)Bilişim araçlarını ve sosyal medyayı kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar 

doğrultusunda kullanmaları, 

p) Bilişim araçlarını ve sosyal medyayı; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun 

genel ahlak kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için 

kullanmamaları; bunların üretilmesine,  bulundurulmasına, taşınmasına 

yardımcı olmamaları, 

r) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu konuda örnek 

davranışlar sergilemeleri, 

s) Yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmaları, genel 

ahlak ve adaba uygun davranmaları, 

ş) Okulu benimsemeleri, öğretmenlerine saygı göstermeleri ve okul 

kurallarına uymaları beklenir. 

 

 

 

 

 



KILIK-KIYAFET 

Öğrenciler; 
 
a) Öğrenim gördükleri okulun 
arması ve rozeti dışında nişan, 
arma, sembol, rozet ve benzeri 
takılar takamaz, 
 
b) İnsan sağlığını olumsuz yönde 
etkileyen ve mevsim şartlarına 
uygun olmayan kıyafetler giyemez, 
 
c) Yırtık veya delikli kıyafetler ile 
şeffaf kıyafetler giyemez, 
 
ç) Vücut hatlarını belli eden şort, 
tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, 
derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, 
kolsuz tişört ve kolsuz gömlek 
giyemez, 
 
d) Öğrencilerin yüzü açık bulunur; 
siyasî sembol içeren simge, şekil ve 
yazıların yer aldığı fular, bere, 
şapka, çanta ve benzeri materyalleri 
kullanamaz; saç boyama, vücuda 
dövme ve makyaj yapamaz, piersing 
takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz, 

 

 

 



 

DİSİPLİN CEZALARI 

         Sevgili öğrencilerimiz; okulumuzda öğrencilerimizin davranışlarını “CEZA” ile 
kontrol etmekten özellikle kaçınmaktayız. Biliyoruz ki; Samsun Anadolu Lisesi nezih 
bir insanlar topluluğudur ve burada toplumsal kurallara uymaya herkes dikkat eder. 
Düzen ve mutluluk içinde yaşamanın altın kuralı budur. Hepimiz haklarımızı 
sorgularken sorumluluklarımızı da bilmek zorundayız.  

 
Ancak ilgili yönetmelikler; öğrencilerimizin her şeklide olumsuz durumlardan 

korunmasını okul yönetimlerine görev olarak verdiğinden, yapılan tüm açıklamalara 
rağmen yanlış davranışta ısrar ederek kendisine ve çevresindeki diğer öğrencilere 
zarar veren öğrencilerin aşağıda yer alan hususlara göre 
cezalandırılmasını    emretmektedir. 

 
Öğrencilerimizin burada belirttiğimiz durumlarla karşı karşıya gelmemelerini 

umarak ilgili hususları paylaşıyoruz, lütfen dikkatle okuyunuz. 
 
  

Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre; 
             a) Kınama, 
             b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, 
             c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma, 
             ç) Örgün eğitim dışına çıkarma  cezalarından biri verilir. 
             

 

 



DİSİPLİN CEZASINI 

GEREKTİREN 

DAVRANIŞLAR 

             

  

a) Kınama cezasını gerektiren davranışlar;  
1)Okulu, okulun eşyasını ve çevresini kirletmek, 
2)Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri 

yapmamak, 
3)Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak, 
4)Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek, 
5)Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak, 
6)Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki 

uyarılara aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders araç-gerecini kullanmamayı 
alışkanlık hâline getirmek, 

7)Yalan söylemek, 
8)Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere 

ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak, 
9)Okul kütüphanesi, laboratuvar, atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer 

bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, 
eksik vermek veya kötü kullanmak, 

10)Okul içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve    
saygısız davranmak, 

11)Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda 
bulunmak, 

12) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, 
13)Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda 

kalmak, izin süresini özürsüz olarak uzatmak, 
14)Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya 

yanında bulundurmak, 
15)Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını 

almaktan kaçınmak, 
16)Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak, 
17)Okulca istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç bildirmek, yanlış 

bildirmek veya bildirmemek, 
18)Bilişim araçlarını, okul yönetimi 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, 

 



b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar; 
              
1) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya 
ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu gibi 
davranışlara kışkırtmak, 
             
 2) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına 
göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya 
ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak, 
              
3) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak 
ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak, 
              
4) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak, 
5) Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin yapılmasına 
engel olmak, 
   
6) Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile 
ziyaretçilere hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak, 
              
7) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, 
beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, 
yapıştırmak, yazmak, okul araç-gerecini ve eklentilerini bu amaçlar için kullanmak, 
              
8) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve 
ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak, 
             
 9) Derslere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki eğitim alanları ile okulun 
faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek, 
             
 10) Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak, 
              
11) Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık hâline getirmek ve 
arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak, 
             
 12) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaşlarının araç-
gerecine ahlak dışı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim, şekil, amblem ve benzeri 
şeyler yapmak ve yazılar yazmak, 
              
13) Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak 
 
 



c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar; 
1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere 
saygısızlık etmek,            
 2) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu 
değerlere küfür ve hakaret etmek,              
3) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,              
4) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,              
5) Okul/kurum tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer 
belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış 
belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve 
başkalarını yararlandırmak,             
 6) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim-
öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,              
7) Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına 
zarar vermek,            
  8) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya 
arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,            
  9) Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her 
türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,              
10) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,              
11) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,              
12) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,              
13) Eğitim-öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, 
derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri 
doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye 
kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye 
olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak, 
14) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer 
görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici 
davranışlarda bulunmak, 
 15) Okul müdürlüğünden izin almadan okul hakkında bilgi vermek amacıyla basın 
toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak, dağıtmak; konferans, temsil, tören, açık 
oturum, forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde etkin rol 
almak, 
16) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere 
katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu 
yüklenmeye zorlamak, 
17) Eğitim-öğretim ortamında, herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el koymak, 
başkasına ait evrakı izinsiz açmak, tahrip etmek ve başkalarını bu davranışlar için 
kışkırtmak, 
 18) Eğitim-öğretim ortamını, amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak veya 
kullanılmasına yardımcı olmak, 



ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar; 
1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere 
hakaret etmek, 
2) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve 
Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel 
ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı 
miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler 
düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin 
olarak katılmak veya katılmaya zorlamak, 
 3) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına 
göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler 
düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak, 
 4) Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak 
engellemek, 
 5) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak, 
 6) Güvenlik güçlerince aranan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve 
barındırmak, 
  7) Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel 
olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, bunların yapılmasına yönelik zorlayıcı 
davranışlarda bulunmak, 
  8) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici 
personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri 
düzenlemek veya kışkırtmak, 
  9) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz mallarını 
kasıtlı olarak tahrip etmek, 
 10) Okul içinde ve dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı 
maddeleri kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, 
yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak, 
  11) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak 
veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek, 
   12) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp 
yapmak, fidye ve haraç almak, 
   13) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda 
propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye 
kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye 
olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak, 
  14) Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve 
şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve 
görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, 
izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak, 



                
         

BİLİŞİM SUÇLARI 

BİLİŞİM SİSTEMİNE YÖNELİK SUÇLAR 

1. Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Girme: Bilişim sistemine girme hak ve yetkisi 
olmayan failin bilişim sistemine giriş yapmasıdır. 

2. Bilişim Sistemini Engelleme veya Bozma: Fail bilişim sisteminin çalışmasını ve 
işlevselliğini çeşitli yollarla devre dışı bırakmakta ve bilişim sisteminin işleyişini 
durdurmaktadır. 

BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERE YÖNELİK SUÇLAR 

1. Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma: Bilişim sistemi içinde yer alan verilerin kısmen 

veya tamamen kullanılamaz hale getirilmesidir. 

2. Bilişim Sistemindeki Verileri Yok Etme: Bilişim sistemi içindeki verilerin kısmen 

veya tamamen silinerek yok edilmesidir. 

3. Bilişim Sistemindeki Verileri Değiştirme: Bilişim sistemi içerisinde yer alan verilerin 

kısmen ya da tamamen niteliklerinin veya içeriklerinin değiştirilmesidir. 

4. Bilişim Sistemindeki Verileri Erişilmez Kılma: Bilişim sistemindeki verilerin 

bozulmadığı, yok edilmediği veya değiştirilmediği halde bir şekilde bu verilere 

erişimin kısmen veya tamamen engellenmesi durumudur. 

5. Bilişim Sistemindeki Verileri Başka Yere Gönderme: Bilişim istemi içerindeki 

verilerin kopyalama veya taşıma suretiyle bir başka bir ortama taşınmasıdır 



6. Bilişim Sistemine Veri Ekleme: Bilişim sistemindeki verilerin değiştirilmediği veya 

yok edilmediği ancak bilişim sistemi içinde bulunan mevcut verilere daha önce orada 

olmayan bir takım yeni verilerin eklenmesi durumudur. 

BANKA VEYA KREDİ KARTLARINA YÖNELİK SUÇLAR 

1. Başkasına Ait Kredi veya Banka Kartını Kullanma: Bir başkasına ait kredi kartı veya 

banka kartının (atm kartı veya debit kartı) kullanılmasından ibaret bir suç tipidir. 

2. Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul 

Etme: Tamamen sahte bir şekilde kredi kartı veya banka kartı üretme veya üretilmiş 

bir kredi veya banka kartını satma, devretme, satın alma veya kabul etme şeklinde 

ortaya çıkan bir suçtur. Suça konu sahte bir banka veya kredi kartının, bir banka 

hesabı ile ilişkilendirilmesi suçun oluşumu bakımından zorunludur. 

3. Sahte Bir Banka veya Kredi Kartını Kullanma: Sahte bir kredi veya banka kartının 

üretilmediği veya sahte olarak üretilmiş bir kredi veya banka kartını satma, 

devretme, satın alma veya kabul etme eylemlerinin söz konusu olmadığı sadece 

sahte banka veya kredi kartını kullanmaktan ibaret bir suç tipidir. 

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILDIĞI DİĞER 

SUÇLAR 

Hakaret,  

Tehdit ve Şantaj, 

Dolandırıcılık, 

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, 

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal, 

Müstehcenlik, 

Marka Hakkına Tecavüz, 

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Ele Geçirilmesi vb. 

Ayrıca internet suçları olarak adlandırılan ve internet yoluyla hakaret ve tehdit suçu 

gibi bazı suç tipleri de yine bu kapsamdadır. 

 



 

 

BİLİŞİM SUÇLARININ CEZALARI 

Türk Ceza Kanunu’nda “bilişim suçları” başlığı altında düzenlenmiş olan bilişim 
suçlarına farklı cezalar öngörülmüş ve bazı suç tipleri içinse ağırlaştırıcı sebepler 
eklenmiştir. Bilişim alanında işlenen suçlar için öngörülen cezalar: 

1 ila 8 yıla kadar hapis cezası arasında belirlenmiştir. 

 

İHBAR HATLARI  

155 – Polis İmdat 166 – İnternet İhbar Hattı 

 

ÖNLEMLER 

Sohbet (chat vb.) ortamında tanıştığınız kişilere şahsınız, aileniz, adresiniz, 
telefonunuz, işiniz, okulunuz, kredi kartı numaranız vb. konularda bilgi vermeyiniz. 

Önemli bilgilerinizin yer aldığı bilgisayarınız ile özel güvenlik önlemleri almadan 
internete bağlanmayınız. 

İnternet ortamında %100 güvenlik hiç bir zaman mümkün değildir. Özellikle sohbet 
(chat vb.) ortamında bilgisayarınıza saldırılabilir. 

 

 



 

 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 

YÖNETMELİĞİNDE BİLİŞİM SUÇLARI 

Öğrencilerden; 

1.Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları, 

2.Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kurallarıyla bağdaşmayan 
ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, 
bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu 
doğrultuda davranmaları beklenir. 

 

Öğrencilerimizin sosyal medya ve sosyal ağlar üzerinden bir başka 
kişiyi rahatsız edecek paylaşımlarının olmaması gerekir. Bu hem 

ahlaki bir davranış değildir hem de okul yönetmelikleri gereğince 
istenmeyen ve disiplin cezası gerektiren bir davranıştır. 

 

Bir başkası  ile ilgili olumsuz söz ve görüntü paylaşmak özel hayatın gizliliğini ihlal 
olarak kabul edilir. 

Bir başkası ile ilgili , hakaret ve taciz içeren cümleler ve görüntüler paylaşmak, isim 
kullanılmamış olsa bile, okuyanlar kişinin kim olduğunu anlayabiliyorlarsa (İsminin 
baş harflerini kullanmak, kişisel bazı özelliklerini kullanarak kişiyi tarif etmek gibi) 
istenmeyen ve ceza gerektiren davranışlardandır. 

 

 

 



SAL 

Bu konuda ; okul disiplin yönetmeliği şu şekildedir; 

1.Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak, KINAMA cezasını gerektiren davranış ve 
fiillerdendir:  

Bilişim araçları ; 
sizleri geliştirmek, sizinle aynı hobileri olan kişilerle sizi buluşturmak, 

bildiklerinizi paylaşmak ve bilmediklerinizi öğrenmek için kullanabileceğiniz 
günümüzün en önemli araçlarıdır.  

Teknolojiyi çok iyi kullanın, hakim olun, ama bu alanda da  
etik ve ahlaki ilkelere uymaktan geri kalmayın. 

 

2.Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetleriyle kişilere zarar vermek, 
OKULDAN KISA SÜRELİ UZAKLAŞTIRMA cezasını gerektiren fiil ve davranışlardandır: 

Okul ,sınıf, arkadaş ve diğer şahıslarla ilgili paylaşımlarınızın  
yasal kurallara uymasına dikkat ediniz.  

Eğer paylaşımınız bir kişi ya da kurumu rahatsız ediyorsa, rahatsız olan kişi 
paylaşımlarınızı delil olarak sunarak  

hakkınızda şikayetçi olabilir. 

 

3.Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi 
ve manevi zarar vermek, OKUL DEĞİŞTİRME cezasını gerektiren fiil ve 
davranışlardandır. 

SAL okul kültürüne sahip tüm öğrencilerimiz 
 ülkesini, okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını sever ve saygı duyar.  

Başkalarının haklarına saygı duymak en önemli okul değerimizdir. 

 

4. Bilişim araçları yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, 
yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini 
yapmak, ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARMA cezasını gerektiren davranışlardandır. 


