
 Çocuk Koruma Politikası 1 

 

 

 

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI  

ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI 

 

İÇİNDEKİLER: 

1. GENEL YAKLAŞIM  

2. ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI  

2.1. Çocuk Koruma Politikası nedir? 

2.2. Çocuk Koruma Politikasına neden ihtiyacımız vardır? 

2.3. Çocuk Koruma Politikamızın hedef kitlesi kimlerdir? 

3. ÇOCUK KORUMA POLİTİKASININ AMACI  

4. TEMEL İLKELERİMİZ 

5. ÇOCUK İSTİSMARININ TANIMLARI 

5. 1. Fiziksel İstismar 

5. 2. Cinsel İstismar 

5. 3. Duygusal İstismar  

5. 4. İhmal  

6. EĞİTİM KURUMU OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ 

7. İSTİSMAR DURUMLARINDA, İDDİALARINDA VE ENDİŞELERİNDE YAKLAŞIMIMIZ 

8. ÇOCUKLARI KORUMAYA YÖNELİK UYGULAMALARIMIZ  

8.1.ÖNLEYİCİ FAALİYETLER 

8.1.1.Olumlu Okul Ortamı 

8.1.2. Güvenli Okul Ortamı 

8.2. KORUYUCU FAALİYETLER 

8.2.1 Bilişim ve Veri Paylaşımı Güvenliği Uygulamaları 

8.2.2 PDR ve Okul Yönetimi Tarafından Planlanan Uygulamalar 

8.3. DESTEKLEYİCİ FAALİYETLER 

9.  ÇOCUK KORUMA EKİBİ 

 

Politikayı Hazrlayan Birim: ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları idarecileri ve psikolojik danışmanları  

Politikanın Gözden Geçirilmesi: Her eğitim – öğretim yılı başı  

1. GENEL YAKLAŞIM 

Hemen her kültürde milletlerin varlığının ve gelecek teminatlarının karşılığı tek bir kavramla ifade edilir: 

Çocuklar. Çocuk; 1989 yılına ait Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (UNCRC), 5395 Sayılı Çocuk 

Koruma Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu doğrultusunda, 18 yaşına ulaşmamış kişi olarak 

tanımlanır. 

 

Döküman No  510 

İlk Yayın Tarihi 09.09.2019 

Revizyon No 1 

Revizyon Tarihi 14.12.2021 

Sayfa Sayısı  01-09 



 Çocuk Koruma Politikası 2 

 

Bağımsız ve etkin bireyler olarak çocukların hayata hazırlanmasında bedensel, zihinsel, sosyal ve 

duygusal yönden mümkün olan en üst seviyede gelişimlerinin sağlanması, çocuk haklarının ve çocuğun 

bilerek ya da bilmeden yapılan her türlü zarardan korunması aynı zamanda olası tehlikelere karşı gerekli 

önlemlerin alınmasıyla mümkündür.   

 

2. ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI  

 

2.1. Çocuk Koruma Politikası nedir? 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu; bedensel, zihinsel, ahlâki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel 

güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu, korunmaya ihtiyacı olan 

çocuk olarak tanımlamaktadır (Md. 3/a1). Çocuğun korunması denilince, çocuğun istismar ve ihmalden, 

suça sürüklenmekten, bedensel, zihinsel, ahlâki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliğinin 

tehlikeye düşmesinden korunması, uzak tutulması, bu konuda bilinçlenmesinin desteklenerek 

farkındalığının artırılması anlaşılmaktadır.  

 

Çocuk koruma kavramı, çocuklara karşı bilerek ya da bilmeden yapılan her türlü zarardan çocukları 

korumak için gerekli felsefe, politika ve ilkeleri tanımlayan geniş bir kavramdır. Çağdaş bir çocuk koruma 

düzeni, sadece çocukları değil, çocuğun bakımından ve korunmasından sorumlu tüm kişi ve kurumları 

kapsar. Politika ile çocukların haklarının güvence altına alınmasına ek olarak çocukları her tür riskten 

korumak, kurumun içerisinde ve çocuğun bulunduğu bütün ortamlarda güvenliğini sağlamak, bunun için 

iş birlikleri oluşturmak esastır.  

 

2.2. Çocuk Koruma Politikasına neden ihtiyacımız vardır? 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında eğitim yaklaşımının odağında öğrenciler bulunur. Öğrencilerin 

bireysel gelişimlerinin önemsendiği ortamlarda çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi ve becerilerin 

kazandırılmasında çocuk ve insan haklarına saygı temeldir. Tüm uygulamalarda öğrencilerin en yüksek 

yararı gözetilir. Bu nedenle çocuklar için güvenli ve sürdürülebilir olumlu bir okul ortamının, hayata 

güvenle bakan, etkin vatandaşlar yetiştirmenin temeli olduğu bilinmektedir.  

 

Bu politika ile çocukları her türlü zarar ve riskten korumak (Sağlık ve Güvenlik Politikamız kapsamındadır) 

ve çocuk haklarının (Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde tanımlandığı şekliyle) güvence 

altına alınmasını sağlamak temel amaçtır.   

 

2.3. Çocuk Koruma Politikamızın hedef kitlesi kimlerdir? 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Çocuk Koruma Politikası hem dâhili hem harici bir politikadır. Politika, 

kurum olarak çalıştığımız tüm tedarikçileri de kapsamaktadır.  

 

Politika, okul toplumunu oluşturan ve iletişim içinde bulunduğumuz kişiler (çocuklar, aileler, öğretmenler 

ve diğer çalışanlar) için büyük önem taşımaktadır. Çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve gelişimsel 

zarardan korunmasını esas almaktadır.   
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3. ÇOCUK KORUMA POLİTİKASININ AMACI  

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında çocukların bireysel gelişim özellikleri önemsenerek kendilerini 

gerçekleştirme fırsatları sunulurken çocukların en yüksek yararı esas alınır. Öğrencilerin, bilgi ve 

becerileri gelişirken, sorumluluklarının ve haklarının bilincinde, kendilerini tanıyan, çevreleriyle olumlu 

ilişkiler kuran, öz güvenleri gelişmiş, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak hayata hazırlanmaları desteklenir. 

Öğrencilerimizin esenliğinin önemsendiği, kendilerini fiziksel, duygusal ve sosyal yönden güvende 

hissettikleri olumlu bir okul ortamının yaratılması eğitim felsefemizin bir parçasıdır.  

 

4. TEMEL İLKELERİMİZ 

Çocuk Koruma Politikası içeriğinin sürekliliği ve etkinliği için aşağıda yer alan temel ilkeler esas alınır  

• Çocuğun yüksek yararını gözetme  

• Çocuk haklarına saygılı olma 

• Güvenilirlik 

• Gizlilik 

• Kültürel farklılıklara saygı  

• Dürüst ve şeffaf olma 

 

5. ÇOCUK İSTİSMARININ TANIMLARI  

Geniş anlamıyla çocuk istismarı; cocukların anne-babaları, öğretmenleri, koruyucu aile fertleri, vasi gibi 

kişiler ya da yabancı kişiler tarafından yapılan, bedensel ve/veya psikolojik olarak sağlıklarına zarar 

veren, fiziksel, duygusal, cinsel ya da zihinsel gelişimlerini engelleyen tutum ve davranışlardır. Yapılan 

istismarın, mutlaka çocuk tarafından algılanması ya da erişkin tarafından bilinçli olarak yapılması gerekli 

değildir. (İnsan Hakları Derneği, 2008)  

İstismar; aile, yakın çevre, okul ya da internet ortamında, tek seferlik veya devam eden olaylar şeklinde 

görülebilir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından istismar 4 temel ana başlıkta tanımlanmıştır.  

5. 1 Fiziksel İstismar 

Fiziksel istismar çocuğun kaza dışı fiziksel zarar görmesiyle (vurma, sarsma, itme vb) ortaya çıkan 

yaralanmalardır. Bir eylem ya da eylemsizlik sonucu çocuğa zarar vermeyi içeren kasıtlı davranışlardır.  

Çocuk istismarının en çok görünen ve yaygın şekilde fark edilen biçimidir. 

 

5. 2 Cinsel İstismar 

Çocuğun bir yetişkin ya da kendisinden büyük bir çocuk tarafından anlamadığı ve/veya kabul etmediği, 

gelişimsel olarak hazır olmadığı herhangi bir cinsel fiziksel temasa ve faaliyette bulunmaya zorlanmasıdır. 

Bu her türlü cinsel içerikli konuşmayı, şakalaşmayı, teşhir ve röntgencilik gibi temas içermeyen 

davranışları, pornografik içeriğe bakmalarını sağlama gibi davranışları ve eylemleri kapsamaktadır. 

 

5. 3 Duygusal İstismar  
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Çocuğun duygusal bütünlüğüne ve kişilik gelişimine zarar veren her türlü davranış ve eylemdir. Çocuğa 

duygusal olarak yokmuş gibi davranılması, ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve yakınlığın gösterilmemesi bunun 

aksine gelişimini bozan her türlü aşağılama, reddetme, suçlama vb. gibi söz ve davranışlarda bulunulması, 

yaşına ve gelişimine uygun olmayan beklentiler yüklenmesidir.  

 

5. 4 İhmal  

Çocukların fiziksel ve psikolojik sağlıkları ve gelişmeleri için temel olan beslenme, giyinme, korunma, 

sevgi ve şevkat görme, uygun gözetim, eğitimsel/bilişsel ihtiyaçlarının onlara bakıp gözetmekle yükümlü 

kişilerce yeterince karşılanmamasıdır. Çocuğun bakımından sorumlu kişilerin yoksulluk ve kaynak 

yetersizliği sebebi dışında, çocuğun gereksinimlerini karşılama konusundaki isteksizliği ihmal davranışını 

tanımlamada önemlidir.  

 

6. EĞİTİM KURUMU OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında çocukların, kendilerini güvende hissetmeleri, olası zararlardan 

korunmaları, sürdürülebilir olumlu bir okul ortamında eğitim ve öğretim görmeleri öncelikli 

sorumluluğumuzdur.  

 

Çocukların korunduğu ve haklarının önemsendiği bir okul ortamının yaşatılmasında adaletli davranmak, 

bireysel ve kültürel farklılıklara saygı ve hassasiyetle yaklaşmak, istenmeyen davranışlardan ve 

modellerden arındırılmış bir çevre yaratmak önemlidir. Aynı zamanda çocukların korunmasında olumsuz 

durumların erken tespitinin yapılabilmesi ve erken müdahalenin gerçekleştirilebilmesi için çocukların 

kendilerini güvenle ifade edebilecekleri fırsat ve ortamların oluşturulması ve bu görüşlerin dikkate 

alınması önceliğimizdir. Politikanın uygulanmasında kurum ile ilişkisi olan herkes sorumludur. Politikanın 

tüm okul toplumunca bilinirliğinin sağlanması önemlidir.  

 

7. İSTİSMAR DURUMLARINDA, İDDİALARINDA VE ENDİŞELERİNDE YAKLAŞIMIMIZ 

Çalışanların çocuğun güvenliğine aykırı olduğunu düşündükleri durumları, duydukları ya da tanık 

oldukları istismar durumlarını bildirme sorumlulukları vardır. İddia ve endişeler kişilere bakılmaksızın 

ciddiyetle ele alınır. Olayı gören/duyan kişi okul yönetimine bildirir. Çocuğun ifadesi hiç değiştirilmeden 

ekleme/düzeltme/yapılmadan olay kayıt altına alınır. Çocuk Koruma Ekibi Başkanına iletilir. Ekip durumu 

değerlendirir. Mevcut ya da şüpheli istismar durumlarının aile ve /veya resmi kurumlara bildirilmesi yasal 

sorumluluğumuzdur.  Çocuk ve aileye ilişkin bilgiler Çocuk Koruma Ekibi ve resmi kurumlar dışında  

kimseyle paylaşılmaz, gizli tutulur.  Çocukların gelişimleri izlenir. Okul içi gerekli düzenleme ve tedbirler 

alınır.  

 

İhmal ve İstismar Durumlarında Okulumuzun görev ve Sorumlulukları:  

 

• Çocuk istismar durumundan uzaklaştırılır, 

• Yardım edilir,   

• Bilginin yayılmaması için gerekli tedbirler alınır. 

• Okul ortamındaki güvenlik tedbirleri kontrol edilir,  
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• Çocuk ailesi tarafından risk altında değilse güvenlik kapsamında öncelikle aile ile işbirliği yapma 

yoluna gidilir. En uygun düzenlemeler yapılmaya çalışılır.   

• Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü ve Çankakaya RAM tarafından hazırlanan “Okul temelli  

psikososyal koruma önleme ve  krize müdahalede bir yol haritası” kitapçığı doğrultusunda  yasal 

tedbirler alınır. 

• Çocuk diğer istismar türleri açısından risk altında ise (İhmal, fiziksel şiddet vb.) ebeveynin veya 

bakım veren kişinin davranışı tekrarlama sıklığı kayıt altına alınır ve takip edilir. Bu konuda emin 

olunduysa okul yönetimi çocuğun sağlığı ve güvenliği açısından “Aile ve Sosyal Hizmetler 

Kurumu”, Çocuk İzlem Merkezi, RAM veya yine en yakın karakola başvurarak gereken 

yönlendirmeyi yapar. 

• Öğrenci/Veli/ Öğretmenlere yönelik psikososyal destek çalışmaları geciktirilmeden başlanır, 

 

Başvuru Merkezleri 

Ankara Çocuk İzlem Merkezi Tel: 0 312 595 73 32  

Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Tel: 0 312 466 67 76  

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Tel:0 312 416 72 00 

Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Tel: 0 312 418 66 62  

Gelincik Hattı Tel: 444 43 06 

 

8. ÇOCUKLARI KORUMAYA YÖNELİK UYGULAMALARIMIZ  

Çocuklar için her yönüyle güvenli ve olumlu bir okul ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi için  

yaklaşım ve uygulamalarımız önleyici, koruyucu ve destekleyici faaliyetler olarak üç temel başlıkta 

gerçekleştirilir.  

 

8.1 ÖNLEYİCİ FAALİYETLER: 

 

8.1.1.OLUMLU OKUL ORTAMI: 

- Öğrencilerin esenliğinin önemsendiği,  

- Karşılaşılan olumsuz durumlara ilişkin etkin ve hızlı çözüm önerilerinin geliştirilerek uygulamaya 

konulduğu,  

- Personelin mesleki gelişimlerinin ve başetme becerilerinin desteklendiği,  

- Risk grubundaki öğrencilerin bilindiği ve takip edildiği,  

- Tüm uygulama sonuçlarının öğrencilere sağladığı yarar açısından değerlendirildiği,  

- Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine yönelik etkinliklerin düzenlendiği,  

- Yüksek kalitede bir eğitim programıyla öğrencilerin bireysel gelişimlerinin önemsendiği,  

- Öğrencilerin gelişimlerinin bir üst basamağa çıkması için gerekli iş birliklerinin yapıldığı bir ortam 

“olumlu okul ortamı” olarak tanımlanmaktadır.  (Pişkin M., Öğülmüş S., Boysan, M., 2011) 

 

Okulumuzda bu bilinçle aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilmektedir: 
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• Yaşam Becerileri/Davranış Geliştirme Eğitimleri: Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimine destek 

olmak amacıyla gönüllü öğretmenlerden oluşan komisyon ile çalışmalar sürdürülür. Belirlenen 

beceriler, farklı derslerin müfredatına entegre edilerek becerilere yönelik farkındalık ve geliştirme 

çalışmaları bir eğitim öğretim yılı boyunca çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilir.   

• PDR Servisi Hizmetleri : Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimleri geniş kadrosuyla öğrencilerin 

kendilerini anlamalarına, gerçekçi kararlar almalarına, var olan becerilerini geliştirmelerine, 

problemlerini çözmelerine, çevreleriyle olan iletişimde dengeli ve uyumlu olmalarına yardımcı 

olmaktadır. Tüm öğrencilere yönelik önleyici çalışmalar, istismarı önlemeye yönelik bilinçlendirme 

ve sosyal beceri eğitimleri (örneğin, çocuk hakları, çocuk koruma politikası,  kişisel alanın korunması, 

uygun dokunma, etkili hayır deme, cinsel eğitim vb.) bireysel, grup görüşmeleri ve sınıf sunumlarıyla 

sürdürülür. Aynı zamanda öğretmen ve velilerin ihtiyacına yönelik odak grup çalışmaları ve eğitimler 

düzenlenerek bültenler gönderilir. Bu sayede öğrencilerin yaş gelişim özellikleri ve döneme özel 

yaşayabilecekleri durumlar karşısında bilgi sahibi ve hazırlıklı olmaları desteklenir. Bireysel farklılığı 

olan öğrencilerin sınıf içinde ve dışında ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla öğretmenlerin 

pedagojik bilgileri artırılır, uygulama çeşitliliği sağlanır. Velilere ve öğretmenlere alanda uzman 

kişiler ve PDR birimi tarafından belirli aralıklarla bir dizi eğitim semineri düzenlenir.  

 

Öğrenciler, ders programlarının uygunluğu ve ihtiyaçlarının öncelik durumuna göre psikolojik 

danışmanlarından randevu alarak görüşür. Acil durumlarda öğrenci, ilgili müdür yardımcısına bilgi 

verilerek PDR Birimine alınır.  Psikolojik danışmanlar sorumlu oldukları öğrencileri bulundukları 

kademeyi tamamlayıncaya kadar takip ederler.  

• Sağlıklı yaşam ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları: Öğrencilerde sağlıklı beslenme, ağız ve diş 

sağlığını koruma bilinci oluşturmak ve sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini sağlamak 

amacıyla alanında uzman kişilerle söyleşiler düzenlenir. MEB “Beslenme Dostu Okullar”,  “Okulda 

Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programları” uygulanır.   

• Rehberlik ve paylaşım saatleri: Öğrencilerin yaş gelişim özellikleri doğrultusunda sosyal 

becerilerinin gelişimine katkı sağlanır (ilkokulda “ikinci adım programı” ile) ve kendilerini ifade 

etmeleri için ortam yaratılır.   

• Etkinlikler: Sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrencilere kendilerini ifade edebilecekleri çeşitli 

ortamlar yaratılır. Ders içi, ders dışı ve okul sonrası etkinliklerle öğrencilerin akademik becerilerinin 

yanı sıra sosyal becerilerini sergileyebilecekleri fırsatlar yaratılır.  

• Ödül ve Yaptırım Sistemi: Okul içinde uygulanan ödül ve yaptırım sistemi ile öğrencilerin haklar ve 

sorumluluklar arasındaki dengede öz denetim kazanmaları sağlanır. Başarıları ve olumlu davranışları 

takdir edilir.  

• Öğrenci Konseyi: Öğrenci Konseyi çalışmaları ile öğrenciler okul uygulamalarına yönelik düşünce ve 

görüşlerini okul yönetimi ile paylaşır ve bu yönde çalışır. Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri 

ve Sivil Toplum Kuruluşları ile sürdürülen çalışmalar ile öğrencilerin yaşamın içinde olmaları sağlanır.  

• Görüş ve önerilerin değerlendirilmesi: Öğrenciler ve veliler ihtiyaç duydukları her konuda 

öğretmen, psikolojik danışman ve yöneticilerle görüşebilirler. Şikâyet, itiraz ve önerilerini sözlü ya 

da yazılı olarak  okul müdürlüğüne iletirler. Ayrıca öğrenciler isteklerini öneri kutuları aracılığı ile de 
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paylaşırlar.  Öneri ve değerlendirmeler öğrencilerin gelişimi, okul felsefe, ilke ve değerleri 

kapsamında değerlendirilir. Gereken tedbirler ivedilikle alınır.  

• Memnuniyet anketleri: Her sene sonunda öğrenciye ve veliye memnuniyet anketi uygulanır. 

Sonuçlar sonraki eğitim öğretim yılı için iyileştirme önerisi olarak değerlendirilir.  

 

8.1.2 GÜVENLİ OKUL ORTAMI 

Okul ortamında öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerini sağlıkla sürdürmeleri esastır.  

 

• Okulumuz, Üniversitenin (ODTÜ) yerleşkesi içerisinde yer alır. Üniversite giriş ve çıkışlarının yüksek 

kontrollü olması olası risklere karşı güvenlik alanımızı güçlendirirken ek olarak okulumuz giriş ve 

çıkışları da güvenlik hizmeti ile kontrol edilir.   

• Okullar açılmadan önce öğrencilerin okul binalarını ve açık alanları en güvenli ve rahat kullanımları 

göz önünde bulundurularak düzenleme ve planlama yapılır. (Örneğin, yemekhane, kantin ve 

teneffüs saatlerinde bahçe ve kat kullanımı vb.) 

• Öğretim yılı boyunca çocuğun güvenliğini tehdit eden durumlara yönelik öğrenci kullanım alanları 

sıklıkla müdür yardımcıları tarafından kontrol edilir. 

• Nöbet uygulaması ile fiziksel düzenlemelerin sürekliliği desteklenir ve öğrencilerin güvenliği sağlanır. 

• Müdür yardımcıları tarafından ilk ders bitmeden sınıf yoklamaları alınarak okula gelmeyen öğrenci 

velilerine k12.net sistemi üzerinden SMS ile devamsızlık bilgisi verilir. Ayrıca her ders başında da 

öğretmenler tarafından yoklama güncellenir. Derse gelmeyen öğrenci varsa mutlaka ilgili müdür 

yardımcısına haber verilir.  

• Yönetmelikte belirlenmiş olan aralıklarla velilere e-okul üzerinden devamsızlık mektubu gönderilir. 

• Gün içinde okuldan ayrılması gereken öğrenci için veliler ilgili müdür yardımcısından izin kağıdı alır. 

Velisinin izni olmadan öğrencinin okuldan ayrılmasına izin verilmez. 

• Veliler sınıf içlerine alınmaz.  

• Öğrenciler, okul servis alanında okula bırakılır ve aynı alandan okuldan alınır. Bu alan dışında ve aile 

tarafından bildirilen adres bilgisi haricinde hiçbir alanda öğrenci servise binemez, servisten inemez. 

Ortaokul servislerinde öğrencinin yoklamasını alan, ihtiyaçlara yönelik öğrencilere destek sağlayan 

görevli rehberler bulunur. Servis düzeninde aksaklık yaratan öğrenciler servis görevlileri tarafından 

ilgili müdür yardımcılarına ve ailelere bildirir. Müdür yardımcısı tarafından öğrenci güvenliğine 

yönelik görüşme yapılır, takip süreci başlatılır. Müdür yardımcıları her gün okul çıkışında servis 

bölgesinde düzeni takip eder.  

• Çocuk haklarına duyarlı bir okul toplumu oluşturmak amacıyla paylaşım saatlerinde hak ve 

sorumluluk konularında çeşitli etkinliklerle öğrencilerde farkındalık artırılır. Sosyal Bilimler 

alanındaki ders müfredatları kapsamında “hak ve sorumluluklar” konusuyla, ayrıca Bilişim 

Teknolojileri dersi müfredatı içinde olan “dijital güvenlik, dijital hak ve sorumluluklar” konuları 

detaylı olarak işlenir. Koridorlarda asılı olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi maddelerinin 

tüm okul toplumu tarafından benimsenmesi sağlanır. 

• Öğrencilerin kültürü, geçmişi, dini, ırkı, cinsiyeti vb. farklılıklarına saygı göstermek esastır. 

Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda adil yaklaşım sergilenir. Erasmus + projeleri ile farklı ülkelerle 
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yapılan ortak projeler aracılığıyla öğrencilerin farklı kültürleri tanıması hedeflenir. Engelli 

öğrencilerin bulunduğu kurumlarla yürütülen çeşitli ortak çalışmalarla öğrencilerimizin bireysel 

farklılıklara yönelik saygı gösterme, yardım etme, empati kurma, birlikte çalışma becerileri 

geliştirilmeye çalışılır.  

• 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu kapsamında riskler ve güvenlik tedbirleri kurumun içinde yer alan 

tüm personel, öğrenci, veli ve misafirler açısından değerlendirilir. Düzenli yapılan denetimler ve 

toplantılar ile gerekli iyileştirme çalışmaları sürdürülür. İSG Kanunu doğrultusunda çalışanların (1/20 

oranında) ilkyardım eğitimi almaları sağlanarak 3 yılda bir eğitimler güncellenir.  

• Öğrencilere ve tüm çalışanlara AFAD yetkilileri tarafından verilen “Acil Durum Eğitimi” ile tüm okul 

toplumunun afed ve acil durumlar karşısında hazırlıklı olmaları ve bu durumların en doğru şekilde 

yönetimi hedeflenir.  

• Kurumda öğrencilerin sağlık sorunlarına anında müdahale edebilmek ve gerekli önlemleri 

zamanında almak amacıyla, tam zamanlı okul hemşirelerinin görev yaptığı birer Sağlık Birimi 

bulunur. Öğrenci sağlığı prosedürü doğrultusunda süreç yönetilir.  

 

8.2 KORUYUCU FAALİYETLER: 

 

8.2.1 Bilişim ve Veri Paylaşımı Güvenliği Uygulamaları 

 

Bilişim alanında aşağıda belirtilen güvenlik önlemleri alınmaktadır.  

• Güvenli internet kullanımı için güvenlik duvarı, iç network yapılandırılmaları ana bilgisayarlar 
tarafından sağlanmaktadır.  

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince her eğitim öğretim döneminin başında 
velilerin, öğrencilerin fotoğraf-video ve kişisel bilgilerinin okul hesap ve uygulamalarında (kurslar, 
K12net programı, ulusal / uluslararası yarışmalara katılım, online eğitim platformları  vb.)  kullanılması 
konusunda yazılı onayları alınır. Onayın verilmediği durumlarda öğrencilerin kişisel bilgileri 
paylaşılmaz.  

• Öğrencilerin kişisel verileri onayın içeriği doğrultusunda sadece ilgili kurum/ kişilerle paylaşılır. 

• Tüm veri ve içerikler okulda güvenli bir şekilde korunur. 

• Bilgi İşlem Merkezi (BİM), okul bünyesinde bulunan bilgisayarlarda, uygun olmayan içeriklere 
ulaşımı engellemek için çeşitli güvenlik yazılımları kullanır.  

• Uzaktan eğitim ortamları ve toplantılar okulun kurumsal hesabı üzerinden planlanır. Öğrenciler 
ve çalışanlar kurumsal e-mail hesapları ile katılırlar.  

• Öğrenciler belirlenen okul hesapları dışında başka e-posta hesaplarıyla haberleşemez.  

8.2.2 PDR ve Okul Yönetimi Tarafından Planlanan Uygulamalar 

 

• Öğrencilerin, sanal istismar ve zorbalık konularında Bilişim Teknolojileri derslerinde ve Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik Servisi tarafından yapılan bilgilendirme çalışmaları ile farkındalıkları sağlanır. 

Okul genelinde bilişim teknolojilerinin güvenli kullanımı ile ilgili öğrencilere ve velilere eğitim 

seminerleri düzenlenir. 
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• Yaş gelişim özellikleri ve riskli davranışlar konularında veli ve öğretmen eğitimleri düzenli olarak 

sürdürülür.  

• Servis firması personeline Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından “öğrencilerin yaş 

gelişim özellikleri” ve “veli ve öğrenciyle olumlu iletişim kurma” konularında her yıl  bilgilendirme 

eğitimi verilir. 

• Yatılı gezilerde ulaşım ve konaklama tedbirleri önceden belirlenir. Velilerin yazılı izinleri, acil durum 

iletişim bilgileri, öğrencilerin sürekli kullandıkları ilaçlara yönelik bilgiler alınır. Öğrenciler, çalışılan 

turizm şirketi tarafından sigortalanır. Gezi süreci planlanan akışta ve MEB Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği ile Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi doğrultusunda gerçekleştirilir.   

• Personel alımında çocuklarla çalışmaya uygun kişilerin seçimine önem verilir. İşe alımlarda referans 

kontrolü, ders gözlemi ve öğrenci davranışlarına yönelik tutum ve yaklaşımlar değerlendirilir. İşe 

alımlar İnsan Kaynakları Politikası esas alınarak yapılır. 

 

8.3 DESTEKLEYİCİ FAALİYETLER: 

• Dezavantajlı çocuklara (engelli, özel eğitim ihtiyacı olan vb.) yönelik destekleyici uygulamalar 

gerçekleştirilir. Örneğin, sağlık problemi nedeniyle mekan kullanımında sıkıntı yaşayan öğrenciler 

için ilgili müdür yardımcıları tarafından kolaylaştırıcı mekan düzenlemeleri yapılır, geçici ders 

programı düzenlenir.  

• Bireysellleştirilmiş Eğitim Programları MEB Özel Eğitim ve Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 

Yönetmeliği doğrultusunda sürdürülür.  

• Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı bulunan çocuklar için ihtiyaçları doğrultusunda  destekleyici 

çalışmalar gerçekleştirilir. 

 

Çocuk Koruma Kanunun 6. Maddesi gereğince eğitim kurumları korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.  
 

9. ÇOCUK KORUMA EKİBİ: 

 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında Çocuk Koruma Ekibi eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülen Çocuk 

Koruma Programı kapsamındaki tüm uygulamaları takip eder. Gelen önerileri ve ihtiyaçları değerlendirir, 

gerekiyorsa politikada güncellemeler gerçekleştirir. İhtiyaç duyulan eğitimleri sağlar. Kurumda göreve 

yeni başlayan çalışanları bilgilendirir. Gerekli durumlarda destek alınması gereken çocuklara yönelik 

koruma uzmanlarıyla iletişime geçer. Ekipte:  

 

Okul müdürü, 

Müdür baş yardımcısı/ müdür yardımcısı, 

PDR Birimi zümre sorumlusu, 

Her seviye için bir sınıf öğretmeni temsilcisi, 

Okul hemşiresi bulunur. 

 

 


