
Oyunlar
Çocuğunuz artık yaş sınırı 12 olan oyunları oynayabilir. Bu yaş sınırlaması sadece 
bir tavsiye değildir - en iyisi daha önceden bilgi edinmek ve birlikte oyunun uy-
gunluğunu kontrol etmektir. Online oyunlar gündemde ise, çocuğunuzu gizlilik 
ve maliyet tuzaklarına dikkat etmesini ve gurup tarafından daha uzun zaman 
oynamak için baskı altına girmemesini özenle vurgulayın. 
Oyun dönemlerini mola vererek ve haftada en fazla dokuz saat kullanmalarını 
sağlamak bu duruma yardımcı olur.

Değerli Veliler,
Gençler çoğunlukla haberleşme hizmetleri ve sosyal ağlar üzerinden iletişim için akıllı telefon kullanırlar.
Hatta sanal oyunlar ve televizyon da önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Bu konuda güveni karşılıklı Anlaşmalar 
oluşturur. Örneklerini buradan bulabilirsiniz: www.mediennutzungsvertrag.de 

Yaş yorumu hakkında: www.usk.de 
Oyunlar hakkında: www.schau-hin.info/spielesuche, www.spielbar.de, www.spieleratgeber-nrw.de

Mobile cihazlar
Çocuklardaki yaş sınırı haberleşme uygulamalarınca yeterli derecede kontrol 
edilmiyor. Çocuklara bu uygulamaları yasaklamak pek yardımcı olmayacaktır. 
Uygulamaları birlikte kontrol edin, kişisel bilgileri ve cihazınızı güven altına alın: 
www.schau-hin.info/sicherheit . Riskler hakkında konuşun ve kullanım kuralları 
kararlaştırın.

1. Özeli koruyun: Herhangi bir şeyi paylaşmadan ve herkime bir şeyi göndermeden veya birine cep telefon 
numarasını vermeden önce titizlikle düşünün.

2. Sıkıcı kişileri bloke edin: Bilinmeyen numaraların içeriğinden kaçının, Çocuklara böyle durumları Anne ve 
Babasına bildirmesini, ciddi durumlarda operatöre ve www.jugend.support sitesine başvurmasını açıklayın.

3. Kapalı zaman: Bildirimleri özellikle „sessize“ veya „kapalı „ya alın. Hemen geriye dönmeyin. Aksi taktirde 
çocuğunuzun dikkati dağılır ve yapmak istediğine odaklanamaz
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Daha fazla bilgi edinin: www.handysektor.de
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İnternet
Artık çocuğunuzun sörf yaparken daha fazla oyun alanına ihtiyacı vardır, hatta kendine ait 
bir bilgisayarı da olabilir eğer gençliği koruma filtresi yüklü ise: www.schau-hin.info/ 
sicherheit Ortak alınan Sörf kuralları da riskleri en aza indirir: www.surfen-ohne-risiko.
net/netzregeln 

TV & Film
Biraz televizyon seyretmeye itiraz ede-
meyiz,Ama günlük programı pembe 
diziler, yetenek programları
ve Reality TV belirliyorsa, bir kere de 
bunları birlikte izleyin: Gerçekten 
„gerçek“ Reality TV nedir? Kişiler nasıl 
canlandırılıyor? hangi Klişeler sunulmakt-
adır? www.schau-hin.info sayfasını 

ziyaret edin„TV & Film „ bölümünde yayınlar 
hakkında bilgi, yayın saatleri ve yaş sınırı öneriler 
bulunmaktadır 12 yaş sınırı yayınlar genellikle 
saat 20 de vesaat 22 den sonrada 16 yaş üstü 
yayınlar başlar. Çocuğunuzun özel televizyonu 
var mı veya online mı TV izliyor, bu durumda yine 
ayarlara ve uygun yayınlara ve saatlerine dikkat 
edin

Genç insanlar için bilgi: www.watchyourweb.de

Sosyal ağlar
Facebook birçoğu için çok cazip olsa da üye olma yaşı 13’tür 
ayrıca bilgi ve gençliği koruma risklerinden dolayı daha erken 
yaşlar tavsiye edilmez. Buna rağmen uygulamaya karar ver-
irseniz kayıt sırasında çocuğunuza refakat edin ve doğru yaşını 
belirtin, zira küçükler için değişik kişisel bilgi ve veri koruma 
ayarları geçerlidir, bunları düzenli olarak kontrol edin.  
Yavrularınızı, iletişim kurduğu kişilerin kimler olduğu ve yete-
rince güvenli olup olmadığını sorgulamasını ve kişisel bilgilerini 
vermeme konusunda uyarın. Gerçek hayatta olduğu gibi, edin-
diği tecrübeleri ve iletişim kurduğu kişiler hakkında konuşun.
Böylece çocuğunuz size daha kolay güvenebilir.

Topluluklar hakkında daha fazla bilgi: www.schau-hin.info/netzwerkatlas 

SCHAU HIN! ist eine Initiative von

Diğer öneri ve bilgiler için bkz. www.schau-hin.info

Filmler için yaş derecelendirme: www.fsk.de, Yayınları için yaş derecelendirme: www.fsf.de, Program bilgisi: www.flimmo.de

SCHAU HIN! bir girişimidir


