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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 

Dijital Veli Toplantısı ebeveynler, çocuklar ve cep telefonları için ipuçları veriyor.  
 
Çocuğunuz ilk cep telefonunu alıyor.  
 
İşte çocuğunuza İnternet'te yardımcı olacak ve onu koruyacak birkaç ipucu. 
 
1. Hangi cep telefonu doğru cep telefonudur? Peki bunu kullanmak için doğru zaman 
    ne zaman? 
 
    Hiç kimse çocuğunuzu sizin kadar iyi tanıyamaz.  
    Çocuğunuzla bu konu hakkında konuşun: Gerçekten bir cep telefonuna ihtiyacı var mı?  
 
    Belki başlangıç olarak çocuğunuza kullanılmış bir cep telefonu verebilirsiniz.  
 
    Avantajlar:  
    - Cep telefonu kaybolur veya düşerse, çok fazla para kaybetmezsiniz.  
    - Batarya uzun süre dayanmıyorsa veya hafıza küçükse, cep telefonu heyecan verici     
      olmaz. Otomatik olarak, çocuk onunla çok fazla zaman geçirmeyecektir. 
 
2. Cep telefonu için kurallar koyun. Bu kuralları çocuğunuzla birlikte koyarsanız daha  
    etkili olacaktır.   
 
    Birçok ebeveynin bu ipuçlarıyla iyi deneyimleri vardır: 
 
    İpucu 1: Ev ödevi yaparken veya geceleri, cep telefonu sabit bir yere konur. Çocuk cep  
    telefonunu her zaman yanında bulundurmaz.  
 
    2 numaralı ipucu: Cep telefonunda az sayıda oyun bulundurmak. 
    Cep telefonundaki oyunlar çocuğunuza bildirimler gönderir. Çocuğun çok fazla oyunu      
    varsa, çok daha fazla bildirim alacaktır. 
 
 
    Çocukla birlikte cep telefonuna sadece 3 veya 5 oyun yükleyin. Yeni bir oyun   
    eklendiğinde, eski bir oyun silinsin. 
 
    Böylece çocuğunuzun ne oynadığını da daha iyi bileceksiniz.  
 
    3 numaralı ipucu: İyi bir örnek olun. Çocuğunuzun ders çalışırken veya okuldayken   
    rahatsız edilmesini istemiyor musunuz? İyi bir örnek olarak, bu süre zarfında   
    çocuğunuza mesaj da göndermeyin.  
    
3. Fotoğraf hakları konusunda dikkatli olun 
 
Çocuğunuz cep telefonuyla her şeyin ve herkesin fotoğrafını çekebilir fakat kanun buna 
izin vermemektedir. Fotoğraflar ve fotoğraflardaki kişiler için yasal haklar vardır.   
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Kişiler istemedikleri takdirde fotoğrafları veya videoları çekilemez. (Dikkat: 14 yaşından 
küçükler için ebeveyn izni gereklidir) Resimler ve/veya videolar izin alınmadan 
yayınlanamazlar. 
 
4. Güven ve dikkat 
 
Çocuğunuz cep telefonuyla internete giriyor ve internette her şeyi bulabiliyor. Bunlar, 
çocuklar için iyi olmayan resim ve videolar olabilir.  
 
Çocuğunuza "Seni önemsiyorum, başına kötü bir şey gelmesini istemiyorum. Biz, annen 
ve baban olarak sana güveniyoruz, bu yüzden sana bir cep telefonu aldık. Lütfen bize ne 
izlediğini anlat ve herhangi bir şey olursa bize haber ver." 
 
5. Çok fazla mesaj rahatsız eder  
 
Birçok mesaj konsantrasyonu bozar ve dikkat dağıtır.  
Çocuğunuza uygulamaların sürekli mesaj göndermesini nasıl engelleyebileceğini gösterin.  
 
iPhone'da "Ayarlar "a tıklayın ve ardından "Mesajlar" kısmına gelin. Buna tıklarsanız, size 
mesaj gönderebilecek tüm uygulamaların listesini görürsünüz ve ardından buna tıklayarak 
her bir uygulama için mesajları açabilir veya kapatabilirsiniz. 
 
Çoğu Android cihazda da, "Uygulamalar ve Bildirimler" üzerine tıklarsınız, ardından 
"Bildirimler" üzerine tekrar tıklarsınız ve ardından "Son 7 gündeki tüm uygulamalar" a ve 
"Tüm uygulamalar" üzerine tıklayabilirsiniz. Ve burada da tüm uygulamaları görürsünüz ve 
bildirimleri kapatabilirsiniz.  
 
6. Uygulamaları engelleyin 
 
Telefonunuzu çocuğunuzun telefonuna bağlayabilir ve sınırlamalar koyabilirsiniz. Bunu tek 
tek uygulamalar için veya günün belirli bir saati için yapabilirsiniz. Örneğin, çocuğunuz bir 
uygulamayı açamaz veya geceleri cep telefonunu kullanamaz hale gelebilir. 
 
Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? Sorun değil.  
 
www.medien-kindersicher.de web sitesinde ne tür bir cep telefonuna sahip olduğunuzu ve 
çocuğunuzun ne tür bir cep telefonuna sahip olduğunu girebilirsiniz. Ardından, bir çocuk 
koruma filtresinin nasıl kurulacağını adım adım göreceksiniz.   
 
Bu ipuçları sadece öneridir. Günlük yaşamınızda neyi benimsemek istediğinize ve 
benimseyebileceğinize kendiniz karar verebilirsiniz.  
 
Çocuğunuzun cep telefonunda ne yaptığını bilmeniz önemlidir. Bu nedenle, çocuğunuzla 
cep telefonu hakkında da konuşunuz. 
 
Web sitemde cep telefonu konularında daha fazla videolar bulabilirsiniz.İsterseniz göz bir 
atın . 
 


