
 
 
 

______________________________________________ 
Degerli veliler ve aile fertleri,  
 
Bu asilmamis zamanda cocuklar evde ve internet üzerinden egitim görünüyorlar. 
Malesef duydugumuza göre cocuklar internette icerigi cocuklara uygun olmayan 
yayinlarada bakiyorlar. Bircok durumlarda bu cocuklarin iyi uyuyamamasina ve 
Gündüzleri konsetre olamamasina sebeb oluyor. 
Bu icerikler kendilerinde ve baskalarinda gördükleri ve etkisinde kaldiklari 
Seyleri tekrar ettikleri icin stres yapiyor. 
Bu cok önemli oldugu icin lütfen Kontroll ediniz. 

- Cocugunuz ne zaman internete giriyor?  
Cocugunuzla internet kullanma ve dinlenme zamanlarini konusunuz. 

- Internette neye bakiyor? 
Lütfen cocuklarinizin internette ilgilendigi iceriklerin cocuga uygun 
Olup olmadigini arastiriniz. 

- Cocugunuz internet disinda neyle meskul? 
Cocuklarin harekete ve temiz havaya ihtiyaclari var!  
Cocuklarin gercek hayatta konusmaya, evde aileye yardim etme 
Ve birlikte oynamaya ihtiyaclari var.  
 
Cocugumu nasil KORURUM?  
. Internette girilebilir aletlerde zaman sinirlamasi 
. Bakilacak konular in secimi ve kontrollü 
. Kotlama 
. www.klicksafe.de  internet adresinde iceriklerin flitreyen program 
(örnegin JuSProg)  
. Istenmeyen icerikler de beraberce ön görülen kurallar 
 
Bu konular da sorulariniz olursa okulumuzun sorumlu kisileri 
Bunlari severekp cevapliyacaklardir.  
 
 
 Internet iceriklerinin ögrecilerin arasinda sorumsuzca kullanilmasi 
 
Saygideger Veliler, 
Kisisel bilgileri iceren internet bilgileri in sorumsuzca kullanilmasi ögrecilerin kirilmasina 
üzülmelerine hatta arkadasliklarinin bozulmasina sepep olur. 
Bu nedenle, lütfen asagidaki belirtilen sorulari cocularinizla tekrar konusunuz. 
 

- Baskasina ne gösterebilirim? 
- Baskasina ne gönderebilirm? 
- Bir Gruba ne gönderebilirm? 

http://www.klicksafe.de/


- Hangi icerikleri izin le Baskasina verebilirim? 
- Hangi icerikleri kerkesin görebilecegi internet sayfalarinda yayinlayabilirim? 
- Hangi icerikleri baskasinin izniyle baskasina gönderebilirm? 
- Hangi icerikleri baskasinin izini olmasina ragmen diger kisileri gönderemem? 
Cep telofunu ve Computer kullanirken kendi kayitlarinizi ve baskasinin kayitlarinizi 
kullanirken cok dikkat etmelisiniz. Internete koydugunuz icerikler en kisa zamanda 
dagitiliyor ve silmek mümkün olmuyor. 
Asagida belirtilen kanuna aykirilik engellenebilir: 

-Kendi Fotografin da kanunlara uymamak 
-Gizli dökumanlarin Baskasina verilmesiyle güvenirligin kaybolmasi 
-kisilerin asagilanmasi 

Her cocuk kendisine ait olan dökumanla dikkat li olmali. Internet cok tehlikeli olabilir: 
örnegin.,izisinsiz icerikleri yüklemek, istenmeyen anlasmalar, sok icerikli video lar, kötü 
amacli olan insanlarla kontakt kurma v. s 
 
Faydali internet sayfalarindan adresleri:                                                                   
www.klicksafe.de 

- www.internet-abc.de 
- www.internauten.de 

 
 
Selamlarimla 
 
Sinifögretmenleri, sosyalisciler, TR-ögretmenleri  

http://www.klicksafe.de/
http://www.internet-abc.de/
http://www.internauten.de/

