HİSAR OKULLARI TEKNOLOJİ KULLANIM POLİTİKASI
Hisar Okulları, teknolojinin etkin kullanıldığında kullanıcılar (öğrenci, öğretmen ve çalışan) için
eşsiz fırsatlar ve deneyimler sunduğuna inanır. Teknoloji, eğitim p
 rogramlarına destek
verecek şekildekullanıldığında, öğrencilerin 21. yüzyıla u
 ygun beceriler kazanmalarını
kolaylaştıracak ve onları aşağıdaki konularda destekleyecektir;
●
●
●
●
●
●
●

Bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri
Teknolojinin sorumlu ve etik kullanımı
İletişim ve işbirliği içinde çalışma ve öğrenme
Araştırma ve doğru bilgiye ulaşma
Eleştirel düşünce ve problem çözme
Hayat boyu öğrenme
Yaratıcılık

Teknoloji, sınıf içinde ve evde öğrenenin k
 endi hızında ilerlemesinidestekler;
öğretmenler, öğrenciler, veliler arasında sürekli ve dinamik bir iletişimkurulması için
fırsatlar sunar.
Okulumuzda teknoloji altyapısı tüm okul toplumunun fırsatlardan eşit şekilde faydalanmasını
sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Okul toplumu teknolojiyi kabul edilebilir kullanım
kurallarıdoğrultusunda kullanır. Bu sorumlu, etik kullanım t üm teknolojik cihazları (bilgisayar,
tablet, iphone, ipad, laptop, telefon, vs.) kapsar.

Kural ve Düzenlemeler
Etik Sorumluluklar
Hisar Okulları öğrencilerinden aşağıda belirtilen konularda hassasiyet beklenir.
Kurallara Saygı
Öğretmenlerin ve çalışanların talimatlarına ve yönlendirmelerine uyulmalıdır.
Doğaya Saygı
Yazıcıdan çıktı alınması gerekiyorsa sadece kesinlikle gerekli olanlar basılmalıdır. Okul
Toplumuna Saygı
Okul toplumu oluşturan kişiler hakkında hiçbir özel bilgi sanal ortamlarda açıklanmamalı,
paylaşılmamalıdır.
Gizlilik Hakkına Saygı
Şifreler asla başkalarına verilmemeli, asla başka bir kullanıcının adıyla bağlantı
kurulmamalıdır.

Telif Haklarına Saygı
İnternetten herhangi bir alıntı (bilgi, resim, vb.) kullanıldığında mutlaka kaynak
belirtilmelidir.
Yazılım Yasalarına Saygı
Ortak kullanıma açık bilgisayarlarda sadece Hisar Okullarının sağladığı yazılımlar
kullanılmalı; kişisel cihazlarda da sadece yasal olarak lisanslı olanlar veya ücretsiz olanlar
kullanılmalıdır.
Network Güvenliğine Saygı
Bilgisayar ağının sadece öğrencilere ayrılan bölümleri kullanılmalıdır. Okulun filtresi devre dışı
bırakılmaya çalışılmamalıdır.
Sınırlara Saygı
Etik olmadığı bilinen veya emin olunmayan kaynaklardan uzak durulmalıdır. Okulun davranış
kurallarına aykırı olan materyaller bilerek açılmamalı, başkasına gönderilmemeli,
kopyalanmamalı ve bu tür materyal oluşturulmamalıdır.
Hesapları Kontrol Etme Sorumluluğu
Hisar Okulları e- posta ve Hisar Moodle ortamı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Teknik Sorumluluklar
●
●

●

●

●

Öğrenciler cihazların güvenliğinden ve etik kullanımından her zaman kendileri
sorumludur.
Cihazları ya da diğer teknolojik araçları kullanırken “Hisar Okulları Bilişim Altyapısı
Kullanım Kuralları” (Ek1, s:15) ve “Hisar Okulları E-Posta Kullanım Kuralları ve
Sözleşmesi” (Ek2, s:17) ile belirtilen kurallara uyulmalıdır.
Hisar Okullarında kullanılan bütün bilgisayarlar denetlenir, kayda alınır. Bu kurallara
uyulmadığı takdirde bilişim teknolojisi kaynaklarından yararlanma hakkı geri alınabilir
veya Disiplin Kurulu / Davranış Değerlendirme Kurulu Yönetmelikleri çerçevesinde
uygun yaptırımlar uygulanır.
Öğrencilerin teknolojik aygıtları kullanarak davranış kurallarına uymayan
müdahalelerde bulunduğundan şüphelenilmesi halinde okul yetkilileri bu aygıtlarda
arama yapabilir, öğrenciler ve veliler bu koşulu kabul eder.
Internet kullanımı ile ilgili kayıtlar TC 5651 sayılı yasa kapsamında tutulmaktadır ve tüm
kullanıcılar kendi internet kullanımlarından sorumludur.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Kanun Numarası
Kabul Tarihi

: 5651
: 4/5/2007

Yayımlandığı R. Gazete

: 23/5/2007

Yayımlandığı Düstur

: Tertip 5, Cilt 46

Sayı: 26530

https://www.tib.gov.tr/tr/tr-menu-42-kanunlar.html
●
●

ITC bölümü görevlileri istediği takdirde şifrenin verilmesi gereklidir.
Cihaza bir kimlik etiketi yapıştırılması gereklidir. Etiket ITC bölümü tarafından verilir.

Genel Önlemler
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Cihazınızı kullanırken yakınında yiyecek-içecek bulundurmayınız.
Cihazınızı korumasız biçimde dolabınıza veya çantanıza koymayınız, ekran kırılabilir.
Cihazınızı uzun süre aşırı sıcakta veya soğukta bırakmayınız, arızalanabilir.
Cihazların ekranları sert kullanılırsa zarar görür. Ekranlar özellikle aşırı basınçtan
etkilenir.
Ekranı yumuşak, antistatic veya microfiber bir bezle temizleyin, asla bir sıvı veya su
kullanmayınız.
Okulda kullandığınız sırt çantaları cihazlarınızı güvenli bir şekilde taşımak için yeterli
uygunlukta değildir. Bu sebeple, yeterince kalın, koruyucu bir kılıf (tablet çantası, tablet
kılıfı) almanız doğru olur.
Cihazınızı dikkatli bir biçimde taşımalısınız.
Cihazınızı sert tutmayınız, üzerine bastırmayınız, ekran ve diğer parçalar zarar
görebilir.
Cihazınızı kılıf içinde dolaplarınıza bırakabilir veya yanınızda taşıdığınız çantada
muhafaza edebilirsiniz. Kilit altında tutulmayan veya öğrencinin yanında olmayan
cihazların zarar görme veya çalınma tehlikesi olduğunu unutmayınız.

Cihazların Denetimsiz Alanlarda Bırakılması
●

●
●

Cihazlarınızı asla denetimsiz bir yerde bırakmamalısınız. Buna okulun açık alanları,
bilgisayar laboratuarları, sınıflar, tuvaletler ve koridorlar dahildir. Cihazlarınızı
çalınmaya ve kaybolmaya karşı korumakla sorumlu olduğunuzu bilmelisiniz.
Herhangi bir yere bırakılan, sahipsiz tabletler okul görevlileri tarafından alınır ve okul
idaresine teslim edilir.
Toplu kullanım alanlarındaki görevliler, unutulan cihazların güvenliğini sağlamaktan
sorumlu değildir. Bu konuda maddi ve resmi sorumluluk öğrenci ve veliye aittir.

Onarımlar
●

Cihazların problemlerinin tespiti ve çözümüne yönelik çalışma ITC Bölümü Yardım
Masası (Help Desk) tarafından yapılır.

●

Problemleri gidermeye yönelik çalışmalar uzayacak ise ITC Bölümü Yardım Masası
arıza giderilinceye kadar öğrencilere yedek cihaz veya laptop verir.

Kişisel Sağlık ve Güvenlik
●
●

●
●

Toplu ulaşım araçlarında veya halka açık yerlerde cihazlarınızı kullanmamanız önerilir.
Ender olmakla birlikte kolayca kaçış yolu bulunabilecek alanlarda bazı çalınma olayları
yaşanabilir. Gezilerde ve öğretmen gözetiminde yapılan yolculuklarda tabletlerinizi
öğretmen onayıyla kullanabilirsiniz.
Ergonomik bir kullanım ve vücut sağlığınızı korumak için, kısa aralıklarla mola vermeli ve
duruşunuzu değiştirmelisiniz.
Cihazınızın kullanma talimatındaki güvenlik uyarılarını okumalısınız.

Cihazların Şarj Edilmesi
●
●
●

Cihazınızı okula getirmeden önce tamamen şarj etmeniz gerekir. Her akşam tabletinizi
şarj etmelisiniz.
Ders sırasında şarjınızın bitmesi dersi takip etmenizi veya yapılan çalışmaya katılmanızı
engelleyebilir.
Cihazınızı kullanmadığınız zaman pil ömrünü uzatmak ve ekranı korumak için ekran
parlaklığını azaltabilirsiniz. Tavsiye edilen ekran parlaklığı %30’dur.

Cihazların Ödünç Alınması ve Verilmesi
●

●

Cihazların kişisel bilgiler içerdiği ve tabletler kullanılarak yapılan tüm işlemlerden
tabletin sahibinin sorumlu olduğunu bilmelisiniz bu sebeple arkadaşlarınızdan
cihaz ödünç almamalı ve vermemelisiniz.
Şifrenizi arkadaşlarınızla paylaşmamalısınız.

Ses Ayarları
●
●

Öğretmen tarafından aksi belirtilmedikçe tabletinizin sesini kapalı
tutmalısınız.
Derslerin dışında ve öğretmenin izin verdiği durumlarda kulaklık
kullanmalısınız.

Ekran Görüntüleri
●

Ekran koruyucular ve masaüstü görüntülerinin, okul ortamına uygun olmayan görseller
içermemesi gerektiğini bilmelisiniz.

●

Ekran koruyucular üzerinde şifre kullanmamalısınız.

Müzik, Video, Oyun ve Diğer Programlar
●
●

Okulun bant genişliği ve tabletlerin depolama alanı sınırlıdır. Müzik ve video indirilmesi
çok fazla yer tutar. Okulda internetten müzik veya video indirmemelisiniz.
Telif hakkı olan yapıtların yasadışı kopyalanması/kullanılması ve dağıtımı ciddi suç olup,
Telif Hakları Yasası kapsamında para cezasına, hatta adli takibe neden olabilir.

Baskı
●
●
●

Okul içindeki ağa bağlı yazıcılardan ve okul içinde bulunan MFP yazıcılardan kullanıcı
kodlarını ve şifrelerinizi kullanarak çıktı alabilirsiniz.
Kullanıcı kodu ve şifresi ITC Help Desk bölümünden öğrenebilirsiniz.
Yazıcı kodu ve şifrenizi başka kullanıcılar ile paylaşılmamalısınız.

Dosya Yönetimi
●
●
●

Öğrencilerin eğitim amacıyla, dosyalarını kaydetmeleri için Apple 5GB’lık iCloud
depolama alanı vermektedir.
Önemli dosyalarınızı yedeklemek kişisel sorumluluğunuzdur, bunun için taşınabilir
bellek de kullanılabilirsiniz.
Yedeklemenin nasıl yapılacağı ilk haftalarda bilişim teknolojileri derslerinde
gösterilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular
Neden IOS işletim Sistemli Cihaz?
iOS işletim sistemli tablet tercih etmemizin sebebi ortaokul yaş grubu için daha kolay
kullanılabilmesi, o yaş grubunun ihtiyaçlarına cevap vermesi, seviyeye uygun daha fazla
program seçeneği ve fiyatlarının uygunluğudur.

Okul hangi lisansları veriyor?
●
●

Keynote, Pages, Numbers
Garage Band, iPhoto, iMovie

Sınıf seviyelerine göre okulun sahip olduğu yazılımlar okulun iletişim ağı üzerinden
öğrenciler tarafından kullanılacaktır.

Herhangi bir aksesuar alınması gerekli mi?
Zorunlu olanlar:
●
●

Koruyucu kılıf
Kulaklık

Tavsiye edilenler:
● Dosyaları yedeklemek için taşınabilir bellek
Cihazların kullanımı hakkında eğitim verilecek mi?
Evet. Hisar Okulları ITC ve Bilişim Teknolojileri öğretmenleri Eylül ve Ekim ayları süresince
tabletlerin bakımı ve verimli, eğitime uygun şekilde kullanımı hakkında bir tanıtım program
yapacak, ders yılı süresince de destek vereceklerdir.
Cihazımdaki dosyaları yedekleme gerekir mi?
Tabletin diskine kaydedilen dosyalar, tablet arızalanırsa tamamen kaybolabilir.
Belgelerin düzenli yedeklenmesi için iCloud ayarlarınızı yapmanızı tavsiye ederiz.
Cihazımda bir arıza var. Kim düzeltebilir?
●
●
●

Cihazların problemlerinin tesbiti ve çözümüne yönelik çalışma ITC bölümü yardım
masası (Help Desk) tarafından yapılır.
Sorun yazılımsal ise Help Desk gerekli onarımları yapacaktır.
Donanımsal arızalarda tabletler teknik servise gönderilecektir. Garanti
kapsamındaki arızalar ücretsiz olarak giderilecektir, garanti kapsamına girmeyen
arızalarda tamir ücreti öğrenci tarafından karşılanacaktır.

Cihazım hasar görürse veya çalınırsa ne olur?
Okul, öğrencilerin hasar gören veya çalınan tabletlerinden sorumlu değildir.
Cihazımın kullanım ömrü ne kadardır?
Tabletlerin kullanım ömrü 3 – 4 yıl arasında kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişir. Pil
ömürleri doğru şekilde şarj edildiğinde 3 - 4 yıl olacaktır. Yanlış sarj edildiğide (sarjsız
olarak 1 ay kapalı tutulması, sadece kullanım sırasında sarj edilmesi veya sürekli yarım şarj
edilmesi gibi) pillerin ömürleri kısalacaktır.

SÖZLEŞME
Ek 1: BİLİŞİM ALTYAPISI KULLANIM KURALLARI
Hisar Okulları bilgisayar hizmetlerinden faydalanırken izlenecek kurallar bu doküman
içerisinde belirtilmiştir.
Bu kurallar Hisar Okulları içinde kullanılan bütün bilgisayarlarda yapılan işlemlerde ve
kullanıcıların kendilerine ait bilgisayarlarında yaptıkları işlemlerde geçerlidir.
Hisar Okullarındaki bilişim altyapısı ve bilgisayarlar sadece eğitim amaçlı olarak
kullanılmaktadır. Okulun bilişim altyapısına bağlı ya da bağlanan tüm cihazlar ve
kullanıcıların cihazlar üzerinde yaptıkları işlemler değiştirilemez bir veritabanında kayıt altına
alınmaktadır.
Hisar Okullarındaki bilgisayarlar ve bilişim altyapısı, yanlışlıkla hatalı bir davranışta bulunmanızı
engelleyen temel koruma düzenine sahiptir. Bu nedenle, bir bilgisayarı herhangi bir şekilde
kabul edilemeyecek tarzda kullanırsanız, bunu kasıtlı olarak yaptığınız düşünülür.
Kullanım Kuralları Bilgisayar labaratuvarlarında asılıdır, ayrıca Öğrenci ve Çalışan el Kitaplarında
belirtilmiştir. Bilişim Hizmetlerinden yararlanan kişilerin bunları okumuş olduğu kabul edilir ve bu
kurallara uymaları beklenir, aksi takdirde bilgisayar ve internet kullanımı erişimi kısıtlanır ya da
kapatılır.

Kullanıcıların Sahip Oldukları Haklar
●
●

Kullanıcılara ad.soyad@hisarschool.k12.tr şeklinde bir eposta adresi verilmektedir.
Düzenli olarak epostaların kontrol edilmesi beklenmektedir.
Internet, eposta, moodle vb. imkânlardan yararlanmak için her kullanıcının bir hesabı
ve bulunmaktadır. Her kullanıcı, okul sınırları içerisinde, network sistemine bağlı
herhangi bir bilgisayardan bu hesap ile internete girebilir, kişisel paylaşım alanına
ulaşabilir ve dokümanlarını ağ yazıcılarına gönderebilir.

Uyulması Gereken Kurallar
●
●
●

Okul kablosuz ağına, sadece iPad projesi kapsamındaki cihazlar dahil edilir.
Hiçbir bilgisayarın düzenini ve bilgisayara bağlı olan çevresel birimlerin (fare, klavye,
monitör) bağlantılarını diğer kullanıcıları etkileyecek şekilde değiştiremezsiniz.
Çalışmayan bir bilgisayarı düzeltme girişiminde bulunamazsınız. Bu durumda Yardım
Masası (ITC Help Desk) görevlilerini arayınız.

●
●
●
●

●

●
●
●
●

●

●

Okul ile ilgili çalışma yapacak olanların bilgisayarları kullanma önceliği vardır. Eğer
bilgisayarı öğretim dışı bir amaçla kullanıyorsanız, kapatıp çıkmanız gerekebilir.
Çalıştığınız alanı temiz ve iyi durumda bırakmalısınız.
Bilgisayar laboratuvarlarına yiyecek ya da içecek getirilemez.
Kullanıcı, bilgisayar laboratuvarlarında ya da okulun çeşitli ortamlarında bulunan
cihazlara zarar verdiği takdirde zararın/davranışın cinsine ve derecesine göre
gerekli bedeli ödemeyi kabul eder.
Hisar Okullarında kullanılan tüm yazılımlar yasaldır. Okul, sahip olmadığı yazılımları
kullanamaz. Aynı şekilde siz de, lisans gerektirmeyen yazılımlar söz konusu olsa dahi,
ITC bölümünün onaylamadığı herhangi bir yazılımı kullanamaz ya da
yükleyemezsiniz.
Hisar Okulları, yasal izin olmadıkça özel kullanım için yazılım kopyalamaz. Siz de Hisar
Okullarına ait yazılımları izinsiz kopyalayamazsınız.
Önemli dosyalarınızın kopyalarını daima portatif bir bellekte saklayınız. Okul sizin
hesabınızdaki dosyaları düzenli olarak saklamakla sorumlu değildir.
Okul ağı üzerinden kendinize ait olmayan hiçbir dosyayı değiştiremez, genel kullanıma
açık olmayan hiçbir dosyayı kopyalayamazsınız.
Kendi hesabınızın güvenliğinden bu hesapla ilgili her türlü işlemden siz sorumlusunuz.
Şifrenizi kimseye söylemeyiniz ve başkalarının şifrenizi öğrendiğinden şüphelenirseniz
derhal şifrenizi değiştiriniz. Herhangi bir kişi sizin şifrenizi öğrenip hesabınızı uygunsuz
şekilde kullanırsa, siz de sorumlu olursunuz.
Sistem üzerinde yavaşlamaya, virüs saldırılarına ve güvenlik açıklarına yol açtığı için,
gerek bilgisayar laboratuarlarında gerekse kendinize ait bilgisayarlarda internet
üzerinde oyun oynayamazsınız.
Hesabınızda veya cihazınızda pornografi, dinsel ya da politik propaganda ya da Hisar
Okulları ve Millî Eğitim Bakanlığı kurallarına aykırı içerikli resim, video, animasyon vb.
bulunduramaz ve benzeri içerikli sitelere bağlantı kuramazsınız.

İnternet Kullanımı ile ilgili Kurallar
İnternet, dünyanın her tarafında geniş bilgi içeren bilgisayar sistemleri ile bağlantı sağlar.
Kullanıcılar bazı verilerin yanlış, çelişkili ya da yakışıksız olabileceğinin bilincinde olmalıdır. Okul
bu tür verilere yanlışlıkla ulaşılmasını önlemek amacıyla bir web filtresi kullanmaktadır. Ancak bu
tür sitelerin çok sayıda oluşu ve İnternet'in sürekli bir değişim içinde bulunması nedeniyle
hepsini engellemek mümkün olmayabilir. Bu nedenle okul, sizin arzu edilmeyen verilere
ulaşmanız halinde bunu bilhassa yaptığınızı kabul eder ve bilgisayar erişim haklarınızı kısıtlar.
İnternet kullanımında kabul edilemeyecek durumlar aşağıda belirtilmiştir:
●
●
●

Telif haklarına aykırı olarak ticarî yazılımların kopyalanması.
Bilgisayar ağından kişisel maddî kazanç, ticaret ya da yasal olmayan herhangi bir etkinlik
amacıyla yararlanılması.
Pornografi, dinsel ya da politik propaganda ya da Hisar Okulları ve Millî Eğitim Bakanlığı
kurallarına aykırı yayınların izlenmesi

●
●

●

Kişilerin kullanım haklarını sınırlayıcı veya bilgisayar ağına saldıran programları
bulunduran sitelere girilmesi ya da buralardan programların indirilmesi
Kullanıcı, internet ortamındaki haber gruplarında, sohbet ortamlarında, göndereceği
elektronik posta mesajlarında, internet sitelerinde yazdığı yorumlarda, içinde
hakaret, pornografi ve diğer yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına ters içerik bulunan
mesajlar gönderemez.
Kullanıcılar, İnternet hızını yavaşlatan, internet ve sistem güvenliğini tehlikeye
sokabilecek her türlü film, müzik, oyun, program v.b. dosya indirme işlemlerini
gerçekleştiremez.

Ek 2: HİSAR OKULLARI E-POSTA KULLANIM KURALLARI
Hisar Okulları eposta hizmetlerinden faydalanırken uyulması gereken kurallar bu doküman
içerisinde belirtilmiştir.
Dokuman içinde belirtilen “kullanıcı”ifadesi tüm öğretmen, öğrencive
çalışanlarıkapsamaktadır.
Kullanıcıların eposta kullanmasının amacı akademik ve idari iletişimin sağlanması ve bu
doğrultudaki ihtiyaçların karşılanmasıdır. Okul, kullanıcıların eposta adreslerini düzenli olarak
kontrol ettiklerini varsayar, dolayısıyla kullanıcılar kendilerine gönderilen epostalardan haberdar
olmakla sorumludurlar. Hisar Okulları e-posta hesabı ile ilgili ayrıntılar aşağıda belirtilmiştir;
Hisar Okulları E-posta Adresi
Kullanıcılara Hisar Okulları e-posta hesabı oluşturulur. Bu hesap, kullanıcının okuldan
ayrılacağı güne kadar okulla ilgili eposta adresi olarak kabul edilecektir.
Tüm kullanıcıların Hisar Okulları eposta adresi aşağıdaki biçimlerde tanımlanmıştır;
ad.soyad@hisarschool.k12.tr / (Selda Evren, selda.evren@hisarschool.k12.tr)
ad.soyad@ggl.hisarschool.k12.tr/(Selda.Evren,selda.evren@ggl.hisarschool.k12.tr)
E-posta hesapları, Hisar Okulları web sitesinden (http://www.hisarschool.k12.tr) e-posta
linki kullanılarak kontrol edilebilir.
E-posta Uygulamasına İlişkin Kurallar
Kullanıcı e-posta hesapları aşağıdaki amaçlarla kullanılamaz;
●
●
●
●
●

E-posta iletişiminde sahte kimlik oluşturma
Ticari amaçlar
Yasal olmayan etkinlikler
Hisar Okulları aleyhindeki hertürlü faaliyette
SPAM amaçlı olarak

E-posta erişim ve kullanımı Hisar Okulları rızası ile verilen bir ayrıcalıktır. Okul, bahsedilen
kuralların ihlal edilmesi durumunda bu ayrıcalığı kaldırma hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda
bahsedilen kural ihlali Okul Müdürüne bildirilir ve ilgili kişiler için gerekli işlemler yapılır.
Güvenlik / Kişiye Özellik
Hisar Okulları, bilgisayar sistemlerinin güvenliği için gerekli önlemleri almış olmakla birlikte,
güvenlik için garanti vermez. Elektronik yollarla alınan veya gönderilen materyaller SPAM için
filtrelenmektedir, buna rağmen, kullanıcıların istemedikleri hiçbir bilgiyi almayacakları okulumuz
tarafından garanti edilmez.
Kullanıcı, e-posta hesabının güvenliğinden ve bu hesapla ilgili her türlü işlemden
sorumludur. Bu sebeple şifrelerin kimseyle paylaşılmaması ve şifrelerin başkaları tarafından
öğrenildiği düşünüldüğünde değiştirilmesi gerekmektedir.
Hisar Okulları tüm e-posta hesaplarındaki bilgilerin gizli ve özel olduğunu kabul etmektedir.
Ancak system yöneticileri yazılım ve donanımda oluşan sorunların tanılanması ve
düzeltilmesi amacıyla, sistem içinde yapılan etkinlikleri, dosyaları, elektronik postaları
incelemek durumunda kalabilirler.
Okul, kullanım kurallarının ihlal edilmesine karşı, kullanıcı hesaplarına ait güncel ve arşivlenmiş
dosyalar da dâhil olmak üzere bilgisayar ve ağ sistemlerine erişim hakkına sahiptir.
Okul ayrıca, kural dışı bir posta iletisi söz konusu olduğu zaman Hisar Okulları kullanıcı
e-posta hesaplarını inceleme hakkını da saklı tutmaktadır.

