
 
Sevgili Öğrencimiz ve Sayın Velimiz, 
İnternet, bilgisayarların küresel ağa bağlanmasıyla dünya üzerindeki var olan bilginin 

değerlendirilmesi ve erişilmesine olanak tanımaktadır. Bu durum öğrencilere; fikir zenginliği, 
bilgi alışverişi, dünya üzerindeki farklı ülkelerden organizasyonlarda profesyonel insanlarla iletişim kurma 
fırsatı sağlar. Güvenli ve sorumlu internet kullanan dijital bireyler yetiştirirken anne babalardan 
desteklerine ihtiyaç duyduğumuz konuları aşağıda belirttik. Katkılarınız için teşekkür ederiz.  

Saygılarımızla, 
Okul Yönetimi ve ICT Birimi 

 
İNTERNET POLİTİKAMIZ 

İDV Özel Bilkent Ortaokulu’nda öğrencilere, bilişim teknolojileri dersliklerinde, kütüphanede, 
elektronik sınıflarda, öğrenme faaliyetlerinin bir parçası olarak internet kaynaklarına erişim imkanı 
verilmektedir. İnternet üzerindeki tüm bilgilerin kontrol edilmesi ve düzenlenmesi okulumuz tarafından 
teknik olarak mümkün değildir. Bu nedenle önlem olarak, okulumuzda bilgisayar dersliklerinde, ekran 
kontrol programları kullanılmakta, bu programlar aracılığı ile öğrenci ekranlarının internet kontrolü ve genel 
çalışmalara yönelik yönlendirmeleri yapılmaktadır. Böylece istenmeyen internet sitelerine girişler 
önlenebilmektedir. Bilişim Teknolojileri bölümü öğretmenleri ve diğer öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin 
internet kullanırken kabul edilebilir sorumluluklar içinde her kullanıcının davranışının ve sorumluluğunun 
kendilerine ait olduğuna dair bir bilinç geliştirmelerine yardımcı olmaya devam etmektedirler. Okul içinde 
bu sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. Eğer öğrenciler okul dışında, kasıtlı olarak istenmeyen / yasal 
olmayan siteleri  kullanırlarsa, bilgi paylaşırlarsa, bu durum tamamen öğrenci ve dolayısıyla velinin 
sorumluluğundadır.  

Okulumuz bilgisayarları ve internet erişimi öğrenmeye yardımcı olmak amaçlıdır. İnternetin güvenli 
kullanılması okuldaki herkese katkı sağlayacağı için aşağıdaki kurallar ortak faydada uygulamaya 
konulmuştur.  
 
Öğrencilerimiz için Güvenli internet kullanım kuralları ve sorumlulukları:  
 İnternet üzerinde başka kişilerin kişisel bilgilerini ve şifrelerini kullanmayacağım.  
 Sadece uygun olan, kullanım hakkı verilen ve ihtiyaç duyulan eğitim materyallarine erişeceğim ve 

kayıt edeceğim.  
 Yasal olmayan ve/veya Bilişim Teknolojileri Birimi tarafından izin verilmeyen siteleri (Ahlaki 

değerler taşımayan, şiddet içerikli internet siteleri sohbet programları gibi)  kullanmayacağım.  
 Sitelere kayıt olurken yaş sınırına dikkat edeceğim.  
 Kişisel bilgilerimi  (Ev adres bilgileri, telefon, kimlik bilgileri, resim, video gibi) internet üzerinde 

yayınlamayacağım.  
 İnternetin özgür dünyasında diğer kullanıcıların söz ve davranışlarına, kültürel özelliklerine ve ana 

dillerine saygı duyacağım ve nazik olacağım.    
 İnternet kullanırken okul işlerimi ve sorumluluklarımı önceliğime alacağım. 
 İnternet aracılığıyla kasıtlı olarak başkalarına zarar verme amaçlı yapılan sanal zorbalığı 

uygulamayacağım.  
 İnternet kullanırken eğer bana kötü davranılıyor, uygun olmayan mesajlar gönderiliyor, benim 

itibarıma ve arkadaşlıklarıma zarar veriliyorsa bunu ailemle veya öğretmenlerimle paylaşacağım.  
 
İnternet Kullanım Etiğinin İmzalanması 
      Belirtilen kurallara uygun davranış göstermeyen öğrenciler okul içindeki internet kullanım haklarını 
kaybederler. İhtiyaç duyulan durumlarda öğrenci internet kullanımında kabul edilemez davranışı nedeniyle, 
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu’na sevk edilir.       
Tüm bu olasılıkları göz önüne alarak  internet kullanımı hakkında yazılan bilgileri ve kuralları 
okudum, sorumluluklarımı  ve kurallara uymadığımda sonuçlarını kabul ediyorum.  
 

Tarih: ..... / ...... / ............. 
Öğrencinin Adı Soyadı: .....................................................  Sınıfı: ...........  Öğrenci İmzası: ........................ 
 
Çocuğumun velisi olarak yukarıda paylaşılan güvenli ve sorumlu internet kullanımı kurallarıyla ilgili 
sorumluluğu kabul ediyorum.  
Velinin  Adı Soyadı : ..................................................................................          İmzası:.....................  
 


