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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 

Dijital Veli Toplantısı ebeveynler, çocuklar ve cep telefonları için ipuçları veriyor.  
 
WhatsApp, birçok kişinin cep telefonlarına indirdiği ilk sohbet programıdır. Belki siz de 
WhatsApp kullanıyorsunuzdur?  
 
Bugün size WhatsApp ile ilgili çocuğunuza gösterebileceğiniz birkaç ipucu vereceğim.  
 
WhatsApp'ta normal hayattakinden daha farklı konuşuyoruz.  
 
Kelimeleri söylediğimizde, bazen onları yazdığımızdan veya okuduğumuzdan farklı bir 
tonla söyleriz. Sohbetlerde yanlış anlaşılmalar bu nedenle olabilir.  
 
Çocuklar bunu yavaş yavaş öğrenmelidir. Çocuğunuza yardım edin ve birlikte WhatsApp 
çalışması yapın. 
 
 
Bazen WhatsApp sınıf sohbet grubunda sorun çıkabiliyor.  
 
Aslında WhatsApp 16 yaş üstüdür, ancak daha küçük çocukların bulunduğu birçok sınıfta 
WhatsApp üzerinden grup sohbetleri yapılmaktadır. 
 
Bazen sınıf sohbetlerinde pornografik, ırkçı veya şiddet içeren şeyler gönderilir. Ya da 
öğrenciler tartışır ve birbirlerine hakaret ederler.  
 
Orada neler yazıldığını veya hangi resimlerin gönderildiğini zaman zaman çocuğunuzla 
birlikte kontrol etmeniz önemlidir. Olağan dışı bir şey fark ederseniz öğretmenle 
konuşunuz.  
 
WhatsApp sınıf sohbetleri için çocuğunuza veya öğretmene verebileceğiniz birkaç önerim 
var: 
 
- Sınıftaki herkes yönetici(Admin) olmaz. Bu demektir ki sadece iki ya da üç çocuk tüm     
  haklara sahiptir. Öğretmenle düzenli olarak sohbete bakarlar.  
 
- Sınıf sohbeti için sabit zamanlar vardır. Örneğin, akşam 9'dan sabah 7'ye kadar sınıf  
  sohbetinde hiçbir şey yazılamaz. Çocuklar rahatsız edilmeden uyumalıdır.  
 
- Sınıf sohbetinde şiddete yer yoktur, ne yazılı ne de fotoğraflarda. Pornografik resimler  
  olmayacak.  
 
- Çocuklar saygı çerçevesinde yazmalıdır.  
 
- Herkesin sınıf sohbetine katılmasına izin verilir, ancak kimse zorlanamaz. 
 
- Bir çocuğun henüz cep telefonu veya WhatsApp'ı yoksa, diğer çocuklar sınıf grubunda  
  ne yazıldığını anlatır.  
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- Sınıf sohbetlerine yönelik daha fazla fikir için www.klicksafe.de adresini ziyaret  
  edebilirsiniz.  
 
Çocuğunuzu WhatsApp'tan koruyun.  
 
İnternet bize çok fazla bilgi ve eğlence sağlıyor. Ama aynı zamanda suçlar da var.  
 
Çocuğunuzu koruyabilirsiniz. Örneğin, WhatsApp'ta veri gizliliğini ayarlayın.  
 
WhatsApp'ta "Ayarlar "a, ardından "Hesap "a ve ardından "veri gizliliği "ne tıklayın. 
 
 
Bunları ayarlayabilirsiniz: 
- En son ne zaman çevrimiçi olduğunuzu kim görüyor? 
- Profil resmini kim görüyor? 
- Bilgileri kim görüyor?  
- Durumu kim görüyor? 
- Beni gruplara kim ekleyebilir? 
 
WhatsApp resimlerinin otomatik olarak yüklenmesini kapatın. 
 
Cep telefonunuzda yasaklanmış resimler bulundurmak cezai bir suçtur. Bu esas olarak 
çocuk pornografisiyle ilgilidir.  
 
Muhtemelen "Benim çocuğumda böyle bir şey yok" diye düşünüyorsunuz.  
 
Çocuğunuz bir fail değildir, ancak belki de sınıf gruplarında veya dernek gruplarında 
kendisine bu tür şeyler gönderiliyordur. Ne yazık ki bu sık sık oluyor.  
 
Çocuğunuzla birlikte resimlerin WhatsApp'tan otomatik olarak indirilmemesini ayarlayın. 
 
Android'de WhatsApp'a dokunun, ardından Ayarlar'a ve oradan da "Depolama ve Veri "ye 
gidin.  Burada, WLAN bağlantısı olsa bile "otomatik medya indirme" özelliğini devre dışı 
bırakabilirsiniz.  
 
iPhone'da ayrıca WhatsApp'a, ardından Ayarlar'a, ardından "Depolama ve Veri "ye 
dokunursunuz ve burada "Medyanın otomatik indirilmesi" seçeneğine sahip olursunuz. 
Burada her şeyi kapatabilirsiniz. 
 
 
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 ve WhatsApp hakkında da konuşunuz.  
 
Web sitemde cep telefonu konularında daha fazla videolar bulunmaktadır. İsterseniz göz 
atabilirsiniz. 


