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ORTAHİSAR KAYMAKAMLIĞI 

Trabzon Merkez Fen Lisesi  Müdürlüğü 

 

Değerli Velilerimiz, Sevgili Öğrenciler  

Son günlerde sosyal medya yoluyla ilimizde ve ülke genelinde 

öğrencilerinde içerisinde bulunduğu grupların , konusu suç teşkil eden 

paylaşımları hepimizin malumudur. 

İnsanların kişilik haklarına zarar veren , insan hürriyetini zedeleyici , 

iftira içeren  , yıkıcı ve bölücü, ayrıştırıcı ifadeler içeren paylaşımların 

kanunlarla yasak olduğunu  , bu kişiler hakkında adli ve idari soruşturmalar 

açıldığını tekraren hatırlatırız. 

 Bilişim araçları ile yapılan paylaşımların neticesinde her yıl binlerce 

insanın mağdur olduğu , suça karışan insanların da aldıkları ceza yanında 

çok ağır tazminatlar da ödedikleri bilinmektedir. 

 Sosyal medya günlük hayatta işlerimizi kolaylaştırma , iletişim ve 

haber alma kapasitemizi artırma avantajlarının yanında en çok suçun 

işlendiği alan olma özelliğini de korumaktadır.  

Trabzon Merkez Fen Lisesi olarak bu konuda tüm veli ve  

öğrencilerimizin , bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da dikkatli 

olmaları , öğrencilerimizden  sosyal medyayı kullanırken bu alanın 

denetimsiz ve istenilenin yazılabileceği bir alan olmadığının bilincinde olarak 

, uymak zorunda oldukları disiplin kuralları çerçevesinde hareket etmeleri 

beklenmektedir. 

 Sevgili Öğrenciler, 

 İyi niyetle veya şaka olsun diye yapılan paylaşım sizin ve ailenizin büyük 

zararlar görmesine neden olabilir. Okulumuz , sınıfınız , öğretmenler ve 

arkadaşlarınızla ilgili izinsiz görüntü ve paylaşımlarda bulunmayınız. 

  Paylaşmadan önce  lütfen gereklimi diye  düşünün, düşünün, düşünün. 

        Saygılarımla …27/11/2021    

 İbrahim ŞAHİN 

                                                                                      Okul Müdürü 



 

 

BİLİŞİM SUÇLARI İLE İLGİLİ DİSİPLİN MADDELERİ  

(Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği) 

Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller 
MADDE 164- (1) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) 

 

 Kınama;  

öğrenciye, cezayı gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından 

kaçınmasının kesin bir dille ve yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren 

davranışlar ve fiiller şunlardır: 

…….. 

l) Bilişim araçlarını öğretmenler kurulunca belirlenen usul ve esaslara aykırı şekilde 

kullanmak, 

......... 

 

o) Eğitim ortamlarında; dersler arası ile öğle arası dinlenme sürelerinde okul yönetiminin 

izni dışında bilişim araçlarını yanında bulundurmak ve kullanmak. 

 

(2)  Okuldan kısa süreli uzaklaştırma; 

 öğrencinin ceza olarak verilen süre kadar ders ve ders dışı her türlü etkinlikten 

mahrum bırakılmasıdır. Okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını 

gerektiren fiil ve davranışlar; 

 

a) Okul yöneticilerine, öğretmenlerine, çalışanlarına ve arkadaşlarına karşı okul içinde ve 

dışında sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, hakareti paylaşmak, 

yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak, 

………….. 

ğ) Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve kişilere 

zarar vermek, 

……… 

 

 (3) (Ek cümle:RG-5/9/2019-30879) Okul değiştirme;  

öğrencinin yerleşim yeri öncelikli olmak üzere, aynı tür veya derecedeki başka bir 

okula naklinin yapılmasıdır. Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar; Okul 

değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar; 

 

m) (Değişik:RG-1/7/2015-29403)   Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve 

öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek, 

 

 (4) (Ek cümle:RG-5/9/2019-30879) Örgün eğitim dışına çıkarma; öğrencinin örgün 

ortaöğretim kurumları ile ilişiğinin kesilmesidir. Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını 

gerektiren davranışlar; Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar; 

, 

l) (Değişik:RG-1/7/2015-29403)   Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla; bölücü, 

yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, 

bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak. 

 

 

 


