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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 

Dijital Veli Toplantısı ebeveynler, çocuklar ve cep telefonları için ipuçları veriyor.  
 
Snapchat uygulaması ile mesajlar, fotoğraflar ve komik videolar oluşturabilir ve ardından 
bunları gönderebilirsiniz. Bugün size Snapchat'in özelliklerini ve çocuğunuz Snapchat 
kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayacağım.  
 
Snapchat'i yapan şirket, tüm kullanıcıların olabildiğince sık Snapchat'te olmalarını, orada 
yazı yazmalarını, video çekmelerini ve Snapchat'teki reklamları görmelerini istiyor. Şirket 
bunu başarmak için bir şey buldu: Snapchat alevi.  
 
Bir çocuk arkadaşına bir resim gönderdiğinde ve aynı kişi 24 saat içinde bir resim 
gönderdiğinde alev oluşur. Bunu üç gün üst üste yaparsanız, kişinin adının yanında "3" 
yazan bir alev belirir.  
 
Eğer iki çocuk arka arkaya beş gün boyunca bir resim gönderirse, yanında "5" olan bir 
aleve sahip olurlar.  
 
Bir fotoğrafın gönderildiği ve birinin geri geldiği her gün,bu  alev daha da büyüyor.  
 
Gençler, çocuklar - ve aynı zamanda birçok yetişkin - günleri biriktirmek, alevin 
büyümesini istiyor. Ancak bu da strese neden oluyor, çünkü her gün bir resim göndermek 
"zorundasınız". 
 
Ve birçok arkadaşınızla alevleriniz varsa, tüm alevlerin büyümeye devam etmesi için her 
gün birçok resim göndermeniz gerekir.  
 
"Ateşin canlı kalması ve büyümesi için her gün bu uygulamayı kullanmalıyım" diye 
düşünürsünüz.  
 
Bu işe yaramadığı takdirde, örneğin bir arkadaşınız size bir resim göndermezse, alev 
söndüğünde arkadaşınıza kızmış olursunuz.  
 
Aslında çocuklar ve gençler Snapchat'e kızmalı çünkü Snapchat onları hilelerle giderek 
daha fazla kendisine çekmeye çalışıyor. Sen ne düşünüyorsun? 
 
Çocuklarınızı Snapchat kullanrken koruyun! 
 
İnternet ve uygulamalardaki her şeyde olduğu gibi, kendinizle ilgili tüm bilgileri herkese 
açık hale getirmemekte fayda var. Bu durum özellikle çocuklar için geçerlidir. 
Çocuklarınızın buna dikkat etmesine yardımcı olun. Ben de bu konuda size yardımcı 
olacağım:  
 
Sol üstteki profilinize ve ardından sağ üstteki dişli çarka dokunuyorsunuz. Böylece üst 
kısma adınızı, doğum gününüzü, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi yazabilirsiniz.  
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Çocuklar için gerçek isim değil de, takma isim kullanmanızı öneririm. E-posta olarak da 
ebeveynlerin adresleri yazılsın. 
 
Daha aşağıya inebilirsin: 
- Çocuğunuzla kimin iletişime geçebileceğini belirleyin.  
- Çocuğunuzun videolarını kimin görebileceğini ayarlayın. Snapchat'te bu videolara  
   "hikaye" adı veriliyor.  
- Çocuğunuzun konumunu kimlerin görebileceğini, yani çocuğunuzun tam olarak şu anda  
  nerede olduğunu ayarlayın. 
 
yukarıda saydığım durumlarla alakalı olarak, tüm bunlara sadece çocuğunuzun 
arkadaşlarına, yani rehberindeki kişilere izin vermenizi tavsiye ederim.  
 
Az önce çocuğunuzun konumunu yani an itibariyle nerede olduğunu herkese 
göstermemeniz gerektiğinden bahsetmiştim. Bunu daha ayrıntılı olarak açıklayacağım:  
 
Snapchat'in "Snapmap" olarak adlandırılan ,uygulamaya özel bir sokak haritası vardır. Bu 
haritada dünyadaki tüm Snapchat kullanıcıları gösterilmektedir. Çocuğunuzun telefon 
numarasına sahip olan biri, çocuğunuzun şu anda tam olarak nerede olduğunu görebilir.  
 
Peki bu durum neden tehlikeli?  
 
Birçok çocuk ve genç, Snapchat'te tanımadıkları kişilerden iletişim talepleri almaktadır. 
Çocuğunuz bu talepleri kabul ederse, bu yabancılar çocuğunuzun nerede olduğunu 
görebilir.  
 
Çocuğunuz yabancılardan gelen istekleri kabul etmemeli ve konumunu paylaşmamalıdır. 
Bunu çocuğunuzla konuşun ve bunun nereden ayarlanıp engellenebileceğini gösterin. 
 
Çocuğunuz haritayı mutlaka kullanmak istiyorsa, "hayalet modunu" birlikte 
ayarlayabilirsiniz.  
 
Bunu yapmak için haritanın sağ üst köşesindeki dişli çarka dokunun.  
Orada çocuğunuzu sadece arkadaşlarının görebilmesini de seçebilirsiniz. O zaman 
çocuğunuz haritadaki yabancılar için görünmez olur.  
 
Harita tüm dünyadaki Snapchat kullanıcılarını gösteriyor. Ayrıca orada kırmızı alanlar da 
göreceksiniz. Bu alanlara dokunabilirsiniz ve ardından o bölgedeki videoları 
gösterebilirsiniz. Çocuğunuzun o bölgede hiçbir bağlantısı olmasa bile.  
 
Bunların hepsi filtrelenmemiş videolardır. Çok sayıda komik şey olabileceği gibi, savaş 
bölgesinden, uyuşturucu bağımlılarından, şiddet içeren veya çocuklar için uygun olmayan 
diğer şeylerden videolar da olabilir.  
 
Çocuğunuz henüz küçükse,haritayı 
kapatmanızı öneririm.  
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Bu ipuçları sadece öneridir. Günlük yaşamınızda ne istediğinize ve neyi 
benimseyebileceğinize kendiniz karar verebilirsiniz.  
 
Çocuğunuzun cep telefonunda ne yaptığını bilmeniz önemlidir. Bu nedenle, çocuğunuzla 
cep telefonu ve Snapchat hakkında da konuşunuz.  
 
Web sitemde cep telefonu konularında daha fazla video bulunmaktadır. isterseniz Bir göz 
atabilirsiniz.   
 


