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Önsöz

Dijital medya güncel hayatımızı fethetti. İş yerinde, okulda veya evde
olsun İnternet, akıllı telefonlar ve benzerlerini kullanmadan yapamıyoruz.
Bu özellikle çocuklar ve gençler için geçerli. Onlar ’’yeni“ medya ile büyüyorlar ve bu yeni medyayı cok rahatça kullanabiliyorlar. Ebeveynler için
gelişmeleri takip etmek her zaman kolay olmuyor. Çok hızlı teknolojik gelişmeler birçok ebeveynin tereddüt etmesine sebep oluyor:
I

Çocuğum ne yapıyor acaba?

I

Neyi kontrol edebilirim, neyi kontrol etmem gerekli?

I

Ne zaman ’’karışmam“, ne zaman sınır koymam gerekli?

I

Hangi hukuki yönergeler mevcut?

Bu el kitabı günlük hayatta yaşanan durumlarda doğru tepki gösterebilmek ve çocuklarımızı medya kullanımlarında mümkün olan en iyi şekilde
destekleyebilmek için ebeveynlere somut yardımlar sunuyor. 12 örnek
hikayeden yola çıkarak – Facebook’tan televizyona kadar – kolay anlaşılabilir bir dilde çocuklar ve gençlerin güncel medya kullanımlarına ışık tutuyor. Size ve çocuklarınıza şu anda en uygun olan hangisiyse onu seçin.

Sevgiler

Dr. Reinhold Mitterlehner
Ekonomi, Aile ve Gençlik
Federal Bakanı
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Giriş

MEDYA AİLE HAYATINA KARŞI –
DEVAMLI REKABET
Medya akşam yemeğinden daha önemli
Çocuklar dijital medya ile gitgide daha erken tanışıyorlar. Akıllı telefonlar
ve tablet bilgisayarlar sayesinde artık bu bebekler için bile geçerli. Her
türlü ekran, oyun ve bilgisayar çocuklar ve gençleri inanılmaz bir
şekilde büyüleyebiliyor. Küçük yaşlarda bu büyülenme daha ziyade
tüketim ve oyunlarla sınırlı olsa da, büyüdükçe arkadaşlar ile iletişim de
bunlara ekleniyor. Zaman içerisinde içerikler ve programlar değişse de,
dijital medya her yaşam evresinde çok ilgi çekmeye devam ediyor. Ve bu
her zaman ’’düzenli aile hayatı“ ile bağdaşmıyor. Örneğin akşam
yemeğine oturulamıyor, çünkü çocuğunuz bir televizyon programının
sonunu da izlemek zorunda, veya belki diğer çocuğunuz oynadığı oyunda
henüz bir bellek noktasına gelmedi. Üçüncü bir çocuk belki mutlaka
kitabındaki bölümü bitirmek zorunda. Fakat ebeveynler de ’’medyanın
ayartmasından“ korunamıyorlar: örneğin iş ile ilgili e-postalara cevap
yazılması veya bir müşterinin çağrısına cevap verilmesi gerekebiliyor. Yani
medya ve aile hayatı arasındaki rekabet her tarafta pusuda bekliyor. Hiç
kimse bunun dışında kalamıyor ve bu durumda çatışmalar kaçınılmaz
oluyor. Üstelik – en azından ilgili kişinin bakış açısından – herşey tamamen haklı bir nedene dayanabiliyor: müşterinin çağrısı çoktan beri bekleniyordur, televizyon programı tekrar gösterilmeyecektir, oyunda tam o
anda çok iyi ilerleniyordur ... ☺
Aile hayatına dair kurallar çatışmalardan kaçınmak için iyi araçlardır. Bu
kurallar ve olası sonuçları tüm aile fertleri tarafından beraberce geliştirilirlerse onlara uymak daha kolay olur. Fakat şu da unutulmamalı ki, tüm
kurallar istisnalara izin verirler.
Eğitim zorluklarının üstesinden gelmek
Ebeveynler dijital medyayı sadece rekabet olarak değil, güncel eğitim hayatında bir meydan okuma olarak da algılıyorlar. Böylece birçok ebeveyn
’’artık yetişemedikleri“ ve teknolojik gelişmenin son durumunu bilmedikleri hissine kapılıyorlar. Ve bu tedirginlikten sıkça bir ihtiyaç doğuyor,
bu da çocukları kontrol etme isteği:

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Giriş
Filtreler ve engelleme, çocukları „zararlı“ içeriklerden koruma ve yaşlarına
uygun olmayan şeylerden uzak tutma amaçlıdır.
Ebeveynler kendileri de örneğin bir sosyal paylaşım sitesine kayıt olarak
ve orada eski okul arkadaşları ile yazışarak günceli yakalayabilirler.
Veya en yeni bilgisayar oyunlarını çocukları ile beraber deneyip, çocuklara
’’annemle babamdan daha iyiyim“ sevincini yaşatabilirler. Veya düzenli
olarak İnternet’teki yeni tehlike kaynakları hakkında bilgi edinebilirler (mesela www.saferinternet.at sayfasında), kendi bilgisayarlarını
virüslerden korunma ve güvenlik konularında devamlı güncelleyebilirler vs.
Kanun ne diyor?
Birçok ebeveynin çocuklarının medya kullanımı ile ilgili hukuki soruları var:
Nelere müsaade edilir? Bir anne veya baba olarak bana düşen görevler
nelerdir? Hangi sonuçlarla karşılaşılabilir?
Medya kullanımı ile ilgili pek çok kanun önem taşıyabilir: bu veri korumadan telif haklarına kadar uzanabilir. Bunun yanı sıra, yasa koyucu
gençlere özel bir koruma da vermistir (Gençleri Koruma Kanunu). Bu
yasanın görevi genç insanları bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişmeleriyle
ilgili tehlikelerden korumaktır. Medya ile ilgili olarak gençlerin pornografiye
ulaşımlarının engellenmesinin şart olduğu kıyasen düzenlenmiştir. Fakat
hepimiz biliyoruz ki, gençleri koruma yasasının İnternet'te pratik olarak
uygulanması her zaman mümkün olamıyor.
Kanuna aykırı gelenler Avusturya’da esas itibariyle 14 yaşını doldurana
kadar cezalandırılamazlar. Bununla beraber ebeveynlere bir teftiş görevi
düşer. Bunun anlamı şudur: ebeveynler çocuklarının işledikleri suçlardan
sorumlu tutulabilirler. Teftiş görevinin sınırlarının ne olduğu sorusuna
ise genelleme yaparak bir cevap verilemez. Bu – birçok hukuki soruda
olduğu gibi – bireysel vakaya ve sonuçta hakim kararına bağlıdır.
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Giriş
Çocukları güçlendirin ve birbirinizden öğrenin
Çocuklar ve gençler gerçekten yeterli şekilde medya kullanım risklerinden
korunamazlar. Fakat problemli durumlar ile daha iyi baş edebilmek için
yeterince yetkin hale gelmekte teşvik edilebilirler. Burada medya okuryazarlığı sihirli kelime: yani bilinçli olarak medyayı kullanma, medyayı
kullanırken sorumluluk bilinci içinde ve dikkatli hareket etme, kendine
veya başkalarına zarar vermeden kendi ihtiyacını medya yardımı ile
karşılama becerisi. Bütün bunlar medya okuryazarlığına girer ama
ulaşılmaları her zaman kolay değildir. Ebeveynler burada önemli birer
rol modeli oldukları gibi, aynı zamanda bilgi ve danışma merkezi
görevi görürler. Fakat her şeyden önce ebeveynler kendi çocuklarının
yetkin hale gelmelerinde çocuklarına destek olmalıdırlar. Çoğu zaman
buna ulaşmanın en kolay yolu birbirlerinin medya kullanımları hakkında
çocuklar ve ebeveynler arasında hareketli bir iletişim olmasıdır.
Karşılıklı ’’anlaşmalar“ ile bu mümkün olabilir: mesela ebeveynler çocuklarından teknik becerileri öğrenirken, buna karşılık olarak çocuklarına
medyayı eleştirerek sorgulamayı öğretebilirler. Hedef birbirinden ve beraberce öğrenmektir.
Not: Bu el kitabında ’’ebeveyn“ söz konusu olduğunda tabii ki eğitim ve
yetiştirmeden sorumlu HERKESE hitap edilmektedir.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Sosyal ağlar

1. HERŞEY FACEBOOK
Letitia 10 yaşında ve Facebook’a üye olmak istiyor. Ebeveynleri buna
karşı, fakat yasak koyma ile buna engel olamayacaklarının farkına
varıyorlar. Letitia’nın anne ve babası neyin daha iyi olacağını düşünmeye
başlıyorlar: yasaklamak mı yoksa eşlik etmek mi? Kızları ile beraber bir
Facebook profili hazırlamaya karar veriyorlar. İki ayın sonunda Facebook
Letitia için ilginçliğini yitiriyor ve kavga da böylece kapanmış oluyor.

Öneriler

8

I

Çocuğunuzun günlük yaşamına ilgi gösterin. Buna mesela
Facebook gibi platformların ve dijital medyanın kullanımı da dahil. Bir
akşam yemeğinde Facebook’ta ne var ne yok diye bir sorun. Ayrıca
kendiniz de deneyin.

I

Kendi çocuğunuz ile Facebook arkadaşlığı? Çocuğunuz ile
Facebook’ta ’’arkadaş“ olmak isteyip istemediğinizi iyi düşünün.
Çocuğunuzun yaşı eğer daha küçük ise, onu böylece ’’kontrol edebilmeniz’’ açısından bu bir avantaj olabilir. Fakat günün birinde
çocuğunuz sizin ’’arkadaşlığınızı iptal etmeye’’ karar verirse, bunu
kabul etmeniz gerekir. En nihayetinde ebeveyn olarak görevlerimiz
gerçek hayatta da bir arkadaşınkinden farklı.

I

Kurallar belirleyin. İnternet’te neleri yayımlayıp neleri yayımlayamayacağını düzenli aralıklarla çocuğunuz ile konuşun (mesela telefon
numarası, adres ve okul ile ilgili bilgiler vermek yok). Kötü sonuçlar
doğurabilecek yorumlar yasak (örneğin öğretmenlere veya okul
arkadaşlarına hakaretler, kara çalan fotoğraflar, aşırıya kaçılmış parti
ortamlarından videolar vs.). Bir kere İnternet’e konulan şey çok hızlı
yayılır ve tekrar yok edilmesi çok zordur.

I

Özel alanları koruyun. Eğer içinizde çocuğunuzun kendi davranışlarının sonuçlarını kestiremediğine dair bir his varsa, onu
aşağıdaki tüyolar ile destekleyin:

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Sosyal ağlar

I

□

Kayıt olurken soyadı yerine ikinci bir isim girin.

□

Beraberce özel alan koruma ayarlarına bakın. Sadece gerçek
’’arkadaşları“ çocuğunuzun aktivitelerini görebilmeli.

□

Facebook’ta gençler için daha güvenli olan standart ayarların
geçerli olabilmeleri için çocuğunuzun 18 yaşından küçük olduğunu temin edin.

Can sıkıcı şeyleri bildirin. Çocuğunuzun başına ağ üzerinden can
sıkıcı bir şey gelirse (taciz, hakaret, tehdit, ahlaka aykırı içerikler vs.),
olay mutlaka Facebook’a bildirilmeli. Suçu çocuğunuza yüklemeyin.
Bir kaç gün zarfında bir hareket görülmezse, İnternet ombudsmanına
(denetçi, hakem) başvurun (www.ombudsmann.at).

Hukuksal durum:
I

Facebook kullanım şartlarına göre (güncelleme: ağustos 2012)
Facebook’a ancak 13 yaşından itibaren kayıt olunabilir. Bu öncelikle ABD’de (Facebook’un merkezi orada bulunuyor) geçerli olan kişisel
verilerin korunması kanunu ile alakalı. Buna göre 13 yaşından küçüklerin verileri ticari anlamda kullanılamaz.

I

Facebook esas olarak Gençleri Koruma Kanunu’na göre „gençler için
tehlikeli bir iletişim aracı“ sayılmaz ve böylece yasaklanması gerekmez.
Bu yüzden ailenizde Facebook’un nasıl kullanılacağına karar verecek
olanlar ebeveynler olarak sizlersiniz.

I

Esas itibariyle ebeveynlere düşen teftiş görevi oluyor. Bununla beraber ebeveynlerin çocuklarının İnternet aktivitelerini ne kapsamda kontrol etmeleri gerektiği konusunda kesin belirlenmiş sınırlar yok. Ancak
kontrol normal ve olağan sınırlar içinde gerçekleşmelidir.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Sosyal ağlar
İlgili linkler:
I

www.saferinternet.at/leitfaden
En popüler sosyal ağlarda özel alan ayarları için adım adım basit
talimatlar.

I

www.facebook.com/safety/groups/parents
Ebeveynler için resmi Facebook bilgileri.

I

www.rataufdraht.at
„147 Rat auf Draht“’dan Facebook’da karşınıza çıkan veya Facebook
ile ilgili sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz.

I

www.ombudsmann.at
İnternet ombudsmanı hakaret ihtiva eden içerikleri İnternet’ten
kaldırmanızda yardımcı olacaktır.

10

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Televizyon

2. ÇOCUĞUM ÇOK FAZLA
TELEVİZYON İZLİYOR!
Fabian 5 yaşında ve en çok televizyon izlemeyi seviyor. Buna sabah
erkenden, henüz kahvaltı etmeden ve giyinmeden önce başlıyor. Ve
anaokulundan eve gelir gelmez devam ediyor. Televizyonu kapatmak
veya kanal değiştirmek isteyen olur ise, sorun çıkıyor.

Öneriler
I

Kurallar belirleyin. Çocuklar için somut sınırlar önemlidir ve bu
sınırlara ilgili herkes tarafından uyulmalıdır (programlar, zamanlar,
aralar...).

I

Çocuğunuzun can sıkıntısından dolayı televizyon izlemesine
izin vermeyin. Daha ziyade programları bilinçli olarak beraberce
seçin ve program başlamazdan az evvel televizyonu açın.
Programları hep sonuna kadar izleyin ve rahatsız edici zaplamalara
engel olun (uzaktan kumandayı ortadan kaldırın).

I

Örnek olun. Çocuklar çoğu zaman ebeveynlerinin davranışlarını
taklit ederler. Bu yüzden çocuklarınız için geçerli olan kurallara kendiniz de uymalısınız (mesela can sıkıntısından dolayı televizyon izlemeyin).

I

Aileye ait zamanlar belirleyin. Yemek sırasında televizyon seyretmek yok. Televizyon izlerken yemek yemek yok.

I

Arada hareket edin. Koltuktan zıplamak veya hızlıca 10 kere dizleri bükmek ... – Beraberce ne kadar eğlenceli olabildiğini göreceksiniz.

I

Alternatifler sunun. Televizyonu en sadık boş zaman refakatçınız
haline getirmeyin. Onun yerine çocuğunuz ile beraber heyecan verici bir gezi yapın veya onu arkadaşları ile buluşmasına teşvik edin.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Televizyon
I

Kahramanları çocuk odasına getirin. Çocukların çoğu belirli bir
„kahramanı“ özellikle çok severler. Çocuklarınızı bu kahramanı sadece ekranda hayranlıkla izlemekten öte, onu kendi çocuk odasına
getirmeye heveslendirin. Yatak takımları vs ile başlanabilir –
arkasından resimler çizilebilir ve objeler yapılabilir, çocuğunuzun
kendisine ait hikayeler uydurulabilir veya cep telefonu kamerası ile
mini filmler çekilebilir vs.

Broşürler:
I

„Ich will jetzt fernsehen“, Salzburger Gebietskrankenkasse, anaokulu ve ilkokul çağlarındaki çocukların ebeveynleri için. www.sgkk.at

I

„Mit Kindern über das Fernsehen reden“, Bağımlılık önleme,
Suchtprävention Vorarlberg, ebeveynlere tavsiyeler. www.supro.at

12

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Televizyon
İlgili linkler:
I

www.schau-hin.info
Dijital medya dünyasında oryantasyon ve Alman Aile Bakanlığı’dan
ebeveynler ve eğitimcilere güncel yaşama dair tavsiyeler.

I

www.flimmo.de
13 yaşına kadarki çocukları ilgilendirebilecek Alman televizyon kanallarının programları hakkında ebeveynler için bilgi.

I

okidoki.orf.at
ORF çocuk televizyonu.

I

www.kika.de
Alman çocuk kanalı.

I

www.tivi.de
ZDF çocuk programları.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Masraflar, cep telefonu istekleri

3. DAİMA HARARETLİ KONU
CEP TELEFONU
Aslında 13 yaşındaki Valentina’nın cep telefonu faturasını kendi
harçlığından ödemesi gerekiyor. Fakat bu bir türlü olmuyor. Para hiç
yetmiyor. Oysa ki bir sene önce Valentina’yla anne ve babası pahalı
kontörlü cep telefonundan daha ucuz olan sözleşmeli telefona geçmişlerdi. Fakat artık 2000 bedava SMS yetmediği gibi, Valentina şimdi
bir de illa akıllı telefon istiyor, çünkü o da arkadaşları gibi cep telefonunda oyun oynayabilmek istiyor. Hem Facebook’un da yeni cepte eskisinden daha iyi çalışması gerekiyor.

Öneriler
I

Anlaşmalar yapın. Masraflar aşılırsa ne olacak? Ne zaman yeni bir
telefon alınacak? Anlaşmaya uymamanın sonuçları neler olacak?
Daima uzun süreli anlaşmalar yapın.

I

Hemen „yumuşamayın“. Kurallar temeldir, fakat ebeveynler de
bunlara uymalıdir. Çocuklarınızın mızmızlanmalarına dayanın ve
tutarlı olun.

I

Tarifelerden haberdar olun. Çocuğunuz ile beraber hangi cep
telefonu hizmetinin ne kadar tuttuğunu kontrol edin (telefon
görüşmesi, kısa mesaj, mobil İnternet, uygulamalar...). Acaba seçtiğiniz tarife ile telefon açmak yerine birkaç SMS yazmak daha mı
mantıklı? Uygulama içi alımlar illa şart mı? Kısa mesajın yerine geçecek ve aynı zamanda daha ucuz olan bir uygulama var mı? Düzenli
olarak bu tür müşterek yaklaşımlarda bulunmanız iyi olur.

I

Hizmetleri kapattırın. Cep telefonu operatörü nezdinde (mesela
katma değerli hizmetler, mobil İnternet veya ödeme fonksiyonu için)
veya direk cep telefonunda (örneğin uygulama içi alımlar, veri
dolaşımı veya mobil İnternet için) kapattırma seçeneklerini kullanın.
Parolaları – mesela App Shop için – kendinize saklayın.
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Masraflar, cep telefonu istekleri

I

Cep telefonu faturasına itiraz edin. Tartışmalı bir cep telefonu
faturası varsa cep telefonu operatörünüze ve aynı zamanda RTR’ye
(www.rtr.at) yazılı olarak itirazda bulunun. Sorularınız veya problemleriniz için İnternet ombudsmanı (www.ombudsmann.at) da
size yardımcı olur.

Yardım ve danışmanlık:
I

www.rtr.at
Cep telefonu faturalarıyla ilgili münakaşalı durumlarda Radyo ve
Telekom Düzenleme Ltd. Şti.’nin uzlaştırma kurulu.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Masraflar, cep telefonu istekleri
Broşürler:
I

„Handy und Smartphone sicher nutzen“, Saferinternet.at girişiminin
ebeveyn el kitabı, www.saferinternet.at

I

İnternet ombudsmanından güvenli uygulama kullanımı ile ilgili bilgi
formu.
www.ombudsmann.at/apps

İlgili linkler:
I

www.handywissen.at
Güvenli cep telefonu kullanımı ile ilgili bilgi portalı.

I

http://handy.arbeiterkammer.at
Güncel cep telefon tarifeleri hesaplama aracı.

16
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Pornografi

4. ’’BU KONUYU“ NASIL KONUŞSAK?
Burkulmuş ayağı ile koltukta yatan 11 yaşındaki Nico’ya annesi cep
telefonunu getirecekti. Bunu yaparken cep telefonunda İnternet’ten
çabucak bir şey bakmak istedi ve gözlerine inanamadı: oğlu gerçekten
de porno sayfalarını açmıştı! Kendi oğlu! Hala o kadar da masum görünen oğlu! Şimdi işte çaresizliği büyüktü.

Öneriler
I

Porno sahtedir. Pornoların gerçeği yansıtmadıkları konusunu tematize edin. Aksiyon filmleri ile bir kıyaslama yapın. Orada da herşey
oyuncular tarafından ve teknik hünerler yardımı ile canlandırılıyor.

I

Herkes biliyor! Rahat olun: büyük olasılıkla erkek çocuklarının
hemen hepsi 12 yaşında en az bir kez porno görmüş oluyor – en
azından araştırmalar bunu gösteriyor. Fakat bu sizin çocuğunuz da
bunu düzenli olarak yapıyor anlamına gelmez.

I

İyi bilgi kaynakları önerin. Çocuklar ve gençlerin iyi cinsel eğitim
sayfaları hakkında çok bilgi eksikleri var. İnternet’te ”cinsellik“ konusunda hangi bilgi kaynaklarının tavsiye edilebilir olduğunu çocuğunuz
ile konuşun. Çocuğunuza İnternet dışında da, broşürler veya kitaplar
gibi, yaşına uygun bilgi edinme imkanları sunun.

Hukuksal durum:
I

Avusturya Gençleri Koruma Kanunu’na göre pornolar ’’gençler için tehlikeli“ olarak derecelendirilir. Çocuklarının cep telefonlarına veya bilgisayarlarına porno veya Gençleri Koruma Kanunu’na göre yasak olan
başka şeyleri yüklediklerini fark ettikleri anda, ebeveynler bunları
silmek veya sildirmek zorundadırlar. Fakat ebeveynler çocuklarının
cep telefonlarını sürekli gençler için tehlikeli veriler ile ilgili kontrol
etmeye mecbur değildirler.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Yardım ve danışmanlık:
I

www.rataufdraht.at
147 (kod numarasız) çocuklar, gençler ve onlar ile yakından ilgili
kişiler için bedava ve anonim 24 saat açık acil telefon hattı.

I

www.firstlove.at
Gençler için genel bilgi veren danışma merkezi.

I

www.maedchensprechstunde.info
Avusturyalı jinekologlar girişiminden danışmanlık ve bilgi.

I

www.feelok.at
Aslen İsviçre’den, gençler için İnternet’e dayalı müdahale programı.

I

www.oesterreichisches-jugendportal.at
Avusturya’da gençlere yönelik bilgilerin kapsamlı link listesi, örneğin
’’Aşk ve cinsellik“ konusunda.

I

www.herzklopfen.or.at
Çevrimiçi ve telefonda danışmanlık, her cumartesi öğleden sonra.

I

www.mona-net.at
Kızlara özel çevrimiçi danışmanlık.

Broşürler:
I

„Love, Sex und so...“ – BMWFJ’ın gençlere yönelik aydınlatma
broşürü. www.bmwfj.gv.at

I

Saferinternet.at girişiminin ebeveyn el kitabı „Sexualität &
Internet“ www.saferinternet.at

I

İlkokul için ders malzemesi „Ganz schön intim“.
www.selbstlaut.org

I

„Let’s talk Porno“ – Klicksafe girişiminin okul için çalışma
malzemesi. www.klicksafe.de

18
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Gerçek şu ki:
I

Cinsellik konusunda ne kadar temel bilgi mevcutsa,

I

çocuğun yaşı ne kadar büyükse,

I

çocuğun kendi vücuduna ve kendi hislerine olan yaklaşımı ne kadar
olumlu ise,

I

medya kullanımı ne kadar iyi öğrenilmişse ve

I

cinsellik konusunda ne kadar çok profesyonel bilgi kaynağına müsaade edilir ve kendisine bunlar sunulursa,

... gençler cinsel gelişimlerinde pornografi tüketiminden o kadar az etkilenirler.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Kara çalma

5. ŞAKA YAPTIM! ŞAKAAAA!
13 yaşındaki Tanja, Anna’nın çok aptalca bir fotoğrafını çeker. Evet, bir
şekilde Tanja da bunu yapmaması gerektiğini bilmektedir, ama resim
çok da güzeldir! Üstüne üstlük bir de Tanja arkadaşının rızası olmadan
fotoğrafı Facebook’a koyar ve Anna için artık olay tamamen biter.
Tanja’dan fotoğrafı derhal kaldırmasını ister. Ama Tanja bunu yapmaz.
Anna bunun üzerine fotoğrafı anne ve babasına gösterir ve onlardan
yardım ve destek ister.

Öneriler
I

Utandırıcı fotoğrafları yok edin. ’’Çıldırmadan“ çocuğunuza bu konuda yardımcı olun. İstek üzerine istenmeyen fotoğraflar hala yok edilmezlerse, sayfa yönetimine başvurun. Yine birşey değişmezse, İnternet
ombudsmanı size yardımcı olacaktır (www.ombudsmann.at).

I

Olası kötü sonuçları gösterin. Sorunlu iletilerin ne tür sonuçlar
doğurabileceklerini çocuğunuz ile konuşun (üçüncü şahıslar
tarafından taciz, kendi kendini mağdur etme, fotoğrafların kötüye
kullanılması, kendi kendini ceza gerektiren duruma düşürme...). Ve
unutmayın: İnternet’te hiç kimse anonim değildir!

I

Çocuğunuzun görüşüne saygı gösterin. Çocuğunuz fotoğraf
çekilmek istemiyorsa, çok küçükken bile, bunu kabul edin. Sonradan
hiçbir fotoğrafta olmadığı için şikayet edecek olsa dahi.

I

Hep sorun. Başkasının fotoğrafını çekmek ve yayınlamak istiyor ise,
bunu yapmadan önce daima izin istemesi gerektiği konusunda
çocuğunuzu uyarın.

I

Fotoğraflar üzerinde çalışmak mı? Bu çok eğlenceli tabii. Ama
üzerinde çalışılmış bir fotoğrafın hangi andan itibaren ’’utandırıcı bir
fotoğraf“ haline geldiğini çocuğunuz ile beraber düşünün.
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Hukuksal durum:
I

Fotoğraflananların hakları (Telif hakkı § 78) kişileri sakıncalı
(utandırıcı) fotoğraflardan korur. Buna göre yayınlayan kişiler bu tür
fotoğrafları talep edilmesi durumunda kaldırmalıdırlar. Kural şudur:
İnternet’e bir fotoğraf yüklemeden önce fotoğraftaki kişilere sorulmalıdır.

I

Avusturya Ceza Kanunu’na göre İnternet’te de iftira, aşağılama,
karalama ve itibara zarar verme cezaya tabidir, ’’gerçek“ hayattaki
hukuki kuralların aynıları geçerlidir. 14 yaşını doldurmuş çocuklar kendi
davranışlarından sorumlu tutulabilirler, ’’ceza için reşittirler“.

I

Ebeveynler esas itibariyle teftiş ile mükelleftirler. Fakat ebeveynlerin çocuklarının İnternet’teki faaliyetlerini ne derecede kontrol etmek
zorunda oldukları ile ilgili belirlenmiş somut sınırlar yoktur. Kontrol normal ve olağan ölçülerde yapılmalıdır.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Yardım ve danışmanlık:
I

www.rataufdraht.at
147 (kod numarasız) çocuklar, gençler ve onlar ile yakından ilgili
kişiler için bedava ve anonim 24 saat açık acil telefon hattı.

I

www.kija.at
Eyaletlerde Avusturya çocuk ve gençlik avukatlarının özel yardım
teklifleri.

I

www.familienberatung.gv.at
Avusturya’nın her yerinde çocuk eğitimi ile ilgili sorularınızda size
destek veren aile danışma merkezleri bulunmakta. Danışma merkezleri ile ilgili bilgi ve adresleri yukarıdaki web sitesinde
“Beratungsstellen” altında bulabilirsiniz.

Broşürler:
I

Saferinternet.at girişiminin „Aktiv gegen Cyber-Mobbing“ isimli
ders materyali, talebeler için genel bilgiler ve bilgi broşürleri.
www.saferinternet.at

I

„Handy und Smartphone sicher nutzen“, Saferinternet.at girişiminin
ebeveyn el kitabı, www.saferinternet.at

I

„Cyber-Bullying“ - Bremen ve Bremerhaven Gençlik
Danışmanlığı’nın gençler için yoğun broşürleri, „Cyberbullying“
menüsü altında. www.jugendinfo.de
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İnternet bağımlılığı

6. KAPATMAK MI? ASLA!
Manuel 16 yaşında ve gece gündüz bilgisayarda oyun oynuyor. En
azından annesi ve babasına öyle geliyor. Tamam, arada sırada okula
gidiyor (OK, aslında çoğu zaman), cumartesi akşamları arkadaşları ile
de hala görüşüyor, ama onun haricinde: hep oyun, oyun, oyun. Oda
karartılmış, kulaklıklar Manuel’in kafası ile birleşmiş, yemeklere ancak
istisnai durumlarda katılıyor.

Öneriler
I

Kriz belirtilerinin farkına varın. Bir düşünün: çocuğunuzun
’’bağımlılığı“ kriz veya önemli sorunların belirtisi olabilir mi? Oyuna
sığınıldığında ortaya çıkan bu durum, aslında başka sorunlar için bir
uyarı işareti olabilir mi?

I

Alternatif tekliflerde bulunun. (Büyük) çocuğunuz artık sizden
gelecek tekliflere pek de itibar etmeyecek olsa da, yine de ilgi gösterip beraberce oyuna alternatifler arayın.

I

İlgi gösterin. Bırakın, çocuğunuz size oyunları anlatsın ve beraberce onları deneyin. Çocuğunuzun oyunda gösterdiği başarıları takdir
edin ve de bunu ona söyleyin. Bir futbol turnuvasında çocuğunuz bir
gol attığında da mutlaka sevinçten çığlık atarsınız... ☺

I

Karşılaştırın! Eğer çocuğunuz kendini çevrimiçi aktivitelerle aynı
yoğunlukta okumaya veya futbol oynamaya verseydi, acaba bunu da
endişe verici olarak hisseder miydiniz?

I

Destek alın. Böyle bir durumda ebeveyn olarak durumla başa çıkamadığınızı hissediyorsanız: yardım alın, mesela bir aile danışma merkezi ile temasa geçebilirsiniz.

I

Bağımlılık bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalananlar bundan
yardımsız çok zor kurtulabilirler. Fakat çocuğunuzun her sorunu veya
her davranışı bağımlılık demek değildir. Tıbbi teşhisi ancak uzman
kişiler koyabilir, bu yüzden onlardan destek alın.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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I

Fakat bu çok normal de olabilir. Zamanla her çocuk ebeveynlerinden az ya da çok uzaklaşır ve başka aktiviteler onun için daha
ilginç ve heyecanlı hale gelir. Bu durumda birbirinizle yeni bir ilişki
kurun.

Yardım ve danışmanlık:
I

www.familienberatung.gv.at
Avusturya’nin her yerinde çocuk eğitimi ile ilgili sorularınızda size
destek veren aile danışma merkezleri bulunmakta. Danışma merkezleri ile ilgili bilgi ve adresleri yukarıdaki web sitesinde
,,Beratungsstellen” altında bulabilirsiniz.

I

www.antonprokschinstitut.at
Anton-Proksch-Insitut (API) İnternet ve bilgisayar oyunları bağımlıları
için hem ayakta hem de yatarak tedavi sunuyor.

I

www.dialog-on.at
Dialog Derneği (Der Verein Dialog) yakınlar için yardım ve online
danışmanlık hizmeti sunuyor.

I

www.praevention.at
Bağımlılık Önleme Enstitüsü Pro Mente OÖ (Institut Suchtprävention
Pro Mente OÖ) bilgi malzemeleri ve yardım teklifleri ile ilgili linkler ve
daha başka pek çok bilgi sunuyor.

Broşürler ve test:
I

„Handy, Computer und Internet: Wie kann ich mein Kind gut
begleiten?“, Viyana Şehri Bağımlılık Önleme Enstitüsü.
www.drogenhilfe.at

I

Ebeveyn testi „Ist mein Kind internetsüchtig?“.
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at

I

„Online-Sucht mit Maß und Spaß“ Gençlerin ebeveynleri için
Alman Federal Sağlık Eğitimi Merkezi’nden. www.bzga.de

I

Saferinternet.at girişiminin ebeveyn el kitabı „Computerspiele“.
www.saferinternet.at
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İlgili linkler:
I

www.bupp.at
Bilgisayar ve konsol oyunlarını olumlu tanıtma Avusturya Federal
Dairesi; web sitesinde her yaş grubu için tavsiye edilebilir oyunların
veri bankasını bulabilirsiniz.

I

www.onlinesucht.at
Avusturya’dan İnternet bağımlılığı konulu bilgi portalı.

I

www.internet-abc.de
Ebeveynler için, oyun bağımlılığı konulu özel bölüm.

Gençler için:
I

www.suchthaufen.net
Gençler için medya bağımlılığı konulu sorular, cevaplar ve video klipler.

I

www.ins-netz-gehen.de
Gençler için bilgi portalı. „Check dich selbst“ menüsü altında „Bin ich
süchtig?“ isimli test var.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Telif hakları, kaynak eleştirisi

7. ’’KOPYALA & YAPIŞTIR“ KUŞAĞI
’’Ne, bir sunum daha mı?“ 11 yaşındaki Jana’nin annesi şaşırıyor, çünkü
bu dönem bir tane sunum zaten yapılmıştı. Fakat bu sefer Jana’nın
sunumun tamamını sınıf arkadaşlarının yardımı olmadan tek başına
hazırlaması lazım, tabii bu durumda annesinin yardım etmesi gerekecek. Ama Jana’nın planı çoktan hazır: Google’da resimler aranacak,
Wikipedia’dan uygun metinler kopyalanıp hepsi yazıcıdan çıkartılacak.
Sunum böylece birkaç dakikada hazır hale gelecek.

Öneriler
I

Çocuklara özel arama motorları kullanın. ’’Küçükler“ ile uygun
İnternet içerikleri bulmak için çocuklara yönelik arama motorları
yardımcı oluyor: buna iyi örnekler mesela www.blinde-kuh.de ve
www.fragfinn.de.

I

Kaynağı eleştirin. İnternet’te yazılı her şey doğru değildir. İnternet
içeriklerinin doğruluğunu nasıl anlayabileceğinizi çocuğunuz ile beraber çalışın (örneğin birden fazla kaynak kullanın, kaynakları
karşılaştırın, inandırıcılıklarını tartışın, yazarları araştırın...).
Wikipedia’nın neden, mesela içeriklerin her zaman anlaşılır veya
doğru olmadığından dolayı, sadece sınırlı olarak uygun olduğunu da
konu edin. Wikipedia İnternet araştırması için iyi bir başlangıçtır,
ama yoğun bir kaynak karşılaştırmasından vazgeçmeyin.

I

Telif haklarına dikkat edin. Her ’’özgün fikir ve sanat eseri“ - bu
metin, müzik, resim, bilgisayar programı vs. olabilir - telif hakkı ile
korunur ve bu yüzden ’’öylesine“ kullanılması yasaktır. İnternet’te
yapılan yayınlarda özellikle dikkat edilmesi gerekir. Bunun aksine
hareketlerin ağır para cezalarıyla sonuçlanabileceğine dair çocuğunuzu uyarın.
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I

Kaynakları belirtin. İlgili bölüm işaretlenip, kaynağı belirtilmek
kaydıyla, ev ödevleri, sunumlar vs. için yabancı eserlerden küçük
pasajlar (’’alıntılar“) kullanılabilir. Fakat sırf ’’alıntı koleksiyonları“
yasaktır. Çocuğunuz ile doğru alıntı yapmayı mutlaka çalışın, çünkü
bu çok da kolay değildir. Doğru bir alıntı şunları içerir: yazarın ismi,
yayın tarihi, makalenin/kitabın/sayfanın başlığı, sayfası veya web
sitesinin son ziyaret tarihi ile İnternet adresinin tamamı.

I

Alternatif olarak Creative Commons Lisansı. CC lisansı altında olan
içerikler bazı şartlar altında kullanılabilir. Çocuğunuza neden CC
lisanslı içerikleri kullanmasının daha iyi olacağını anlatın ve beraberce örneğin uygun resimler bulmaya çalışın (search.creativecommons.org).

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Hukuksal durum:
I

Başkalarına ait eserlerin her yayımında esas itibariyle telif hakkı saklıdır.
Bu genel olarak okul için de geçerlidir. Özellikle İnternet’te yapılan
yayımlarda dikkat edilmesi gerekir – burada eğer eser sahibinden öncesinde izin alınmamış ise, binlerce Avro’luk para cezaları söz konusu olabilir.

I

Creative Commons lisanslı eserler telif hakkı saklı eserlere iyi bir alternatif oluşturmaktadır. CC lisanslı içerikler belli şartlar altında (mesela
eser sahibinin isminin beyan edilmesi) bedelsiz olarak kullanılabilir.

İlgili linkler:
I

www.creativecommons.org
CC lisansı ile ilgili tüm bilgiler ve CC lisanslı içerikler için arama motoru.

I

www.bilderpool.at
Dersler için ücretsiz resimler.

I

www.compfight.com
CC lisanslı resimler için arama motoru. Dikkat: ancak aramadan
sonra sadece CC lisanslı resimler aramak istediğinizi solda
belirtebilirsiniz.

I

www.jamendo.com/de
Filmler veya podcastler gibi kendi eserlerinizde kullanabileceğiniz CC
lisanslı müzik.

I

www.kidsville.de
„Mitmachstadt im Internet“ çocukları kendi metinlerini yayınlamaya
davet ediyor.

I

www.surfen-ohne-risiko.net
Bireysel, çocuklara uygun bir giriş sayfası hazırlamak için broşürler,
öneriler, bilmeceler ve „Meine Startseite“ isimli web aracı.

28

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.

148x210mm_Medien in der Familie_türkisch:Layout 1

05.12.2012

09:28

Seite 29

Veri akışı, dosya paylaşımı

8. ”BEDAVA“ SİNEMA – HEM DE ŞİMDİ!
Her yeni sinema filmi mutlaka hemen izlenmeli. Hani 17 yaşındaki
Lukas artık sinemaya gitmiyor değil, ama gitse de film tekrar İnternet’te
izleniyor. Peki, hukuki olarak bu doğru mu, bu konuda annesi pek emin
değil. Fakat Lukas annesini, hiç bir şey indirmediği, filmleri sadece izlediği konusunda temin ediyor. ’’Bu yasak değil, anne!“

Öneriler
I

Yüklerken dikkat! Her türlü başkasına ait – ve böylece telif hakkı
ile korunan - içeriğin yüklenmesi kanunen yasaktır. Bu takas borsaları, sosyal ağlar ve özel web siteleri için de geçerlidir. Çocuğunuzu
bu konuda daima uyarın.

I

Olası sonuçları konuşun. Çocuğunuzun belirli bir yaştan sonraki
kasıtlı ihlallerine engel olamasanız bile, telif hakkı ihlallerinde binlerce Avro’luk cezalar ile karşı karşıya kalabileceğini ona hatırlatın.

I

Alternatifler düşünün. Yayınlamaya hakkı olan içerikleri (mesela bir
sosyal ağda, okul için bir çalışmada...) çocuğunuz ile beraber arayın.
Örneğin Creative Commons içerikleri buna iyi bir seçenek oluşturuyor. Bunlar belirli şartlar altında bedelsiz olarak kullanılabiliyor.

I

Resmi medyatekleri kullanın. Güncel TV filmleri, dizileri ve belgeselleri burada yasal olarak izlenebilir: örneğin www.tvthek.orf.at,
www.ardmediathek.de, rtl-now.rtl.de.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Veri akışı, dosya paylaşımı
Hukuksal durum:
I

Esas itibariyle eser sahibinin izni olmadan İnternet’te hiç bir dosya
yayınlayamazsınız. Kasıtlı olsun olmasın, bu şekilde yayınlamak her
zaman yasaktır.

I

Önceden zaten yasadışı olarak hazırlanmış eserlerin sadece yüklenmesinin (veya veri akışının) yasak olup olmadığı Avusturya’da henüz
hukuken tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Her halükarda bundan
emin olmanın en iyi yolu bu tip hareketlerden uzak durmaktır. Dikkat:
takas borsalarından indirilen dosyalar yasadışılığı açık olan yüklemeler
için sıklıkla otomatikman yeniden hazırlanır, bu durumda da suçlu
duruma düşersiniz.

Broşür:
I

www.ideensindetwaswert.at
’’Fikri mülkiyet“ konulu en önemli bilgileri içeren eğitim paketi,
indirmesi veya siparişi ücretsiz.

İlgili link:
I

30

www.creativecommons.org
CC lisansı ile ilgili tüm bilgiler ve CC lisanslı içerikler için arama
motoru.
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Okumak

9. KİTAPSIZ OKUMAYA DALMAK?
15 yaşındaki Philipp eskiden arada sırada kitap okurdu. Ama görünen
o ki çoktandır bunu yapmıyor. Annesi uzun zamandır odasında bir tek
kitap görmüyor. Philipp devamlı ya bilgisayar başında ya da MP3 çaları
kulağında. Kitap okumak mı? Hayır, bunun modası çoktan geçti.

Öneriler
I

Çocuğunuzun ne okuduğu önemli değil, yeter ki okusun. Teknik
kitaplar, Facebook yorumları ve bilgisayar oyun kuralları da buna
dahil. Bırakın çocuğunuz ne okumak istediğini kendi seçsin.

I

Örnek olun. Çocukların neyi ne kadar okudukları ebeveynlerinin
okuma alışkanlıklarına da bağlıdır. Ebeveynler okumuyorsa, çocuklar
neden okusun? Önemli bir rol modeli olduğunuzun bilincinde olun.

I

Baştan itibaren: yüksek sesle okuyun, hikayeler anlatın, beraberce
okuyun. Çocuklar birlikte kitap okumaya bayılırlar, o yüzden bu ailenin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Bırakın çocuğunuz olabildiğince sık size yüksek sesle okusun veya okurken sıra
değiştirin.

I

İlgi gösterin. Çocuğunuzun severek okuduğu şeylere ilgi gösterin.
Siz de onun severek okuduklarına arada göz atın ve okuduklarınız
hakkında konuşun.

I

Rahat bir okuma ortamı yaratın. Çocuğunuz ile beraber çocuk
odasında küçük bir kütüphane harzırlayın ve rahat bir okuma köşesi
için yer ayırın. Doğum günü, yılbaşı, bayramlar, karne alma günü gibi
özel günleri kütüphaneyi yeni eserlerle donatmak için kullanın.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Okumak
İlgili linkler
I

www.buchklub.at
Avusturya Kitap Klübü, Österreichischer Buchklub, çocuklar ve gençlere okuma önerileri sunuyor.

I

www.kirango.at
Viyana Merkez Kütüphanesi, Büchereien Wien’in çocuklara yönelik
tavsiyeleri.

I

www.literacy.at
Birçok kitap eleştirisi içeren, gençlere yönelik kitap okuma konulu
bilgi portalı.

I

www.facebook.com/belletristik
Gençler ve yetişkinler için kitap okuma ile ilgili Facebook sayfası.
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Cinsellik ve İnternet

10. AŞK 2.0
’’İkimiz için de çok utanç vericiydi: geçenlerde kızım Carina’nın odasına
girdiğimde, bilgisayarda kendisinin çıplak fotoğrafları açıktı. Tıklayarak
hemen fotoğrafları kapattı, ama ben onları gördüm. Sonrasında ikimiz
de bir şey olmamış gibi davrandık. Önce beni ilgilendirmez, onun özeli
diye düşündüm. Ama nedense içim pek de rahat değil.“ 16 yaşındaki bir
kızın babası

Öneriler

I

Bilgi edinin. ’’Cinsellik ve İnternet“ ile ilgili kendiniz de bilgi edinin
ve bu alanda son yıllarda çok şeyin değistiğine hazırlıklı olun.’’Web
seks“ (yani İnternet ve cep telefonunda seks) gençlerde gitgide daha
yaygın hale geliyor.

I

Olası kötü sonuçları tartışın. Bir kere çekilmiş fotoğraflar ve filmlerin yabancı ellere de geçebileceği ve şantaj ve taciz için kullanılabileceği konusunda çocuğunuzu uyarın. İş ararken de bu tür fotoğraflar zarar verebilir.

I

Yasal çerçeveyi açıkça belirtin. Örneğin pornografik fotoğrafların
ve videoların başka gençlere de gönderilmeleri istenmeyen hukuki
sonuçlar doğurabilir. Aynı kural kız ve erkek arkadaşın cinsel
kayıtlarının yayınlanmasında da geçerlidir. Fotoğrafta görülen kişiler
reşit değillerse, kayıtlar ayrıca çocuk pornografisine karşı ceza kapsamına da girebilir.

Hukuksal durum:
I

Fotoğraflananların hakları (Telif hakkı § 78) kişileri sakıncalı
(utandırıcı) fotoğraflardan korur.Çıplak çekimler buna dahildir – o yüzden fotografta görülen kişinin izni olmadan yayınlanamazlar. Bu kural,
kız ve erkek arkadaşımızdan cep telefonumuza gelen fotoğrafların
başkalarına gönderilmesinde de geçerlidir.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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I

Gençler kendilerinin veya başkalarının çıplak resimlerini çekip
bunları yayarlarsa, bu çocuk pornografisi olarak değerlendirilebilir –
bu özellikle de bu tip fotoğraflar İnternet’te yayınlanırsa böyledir. Reşit
olmayanların dahil oldukları, içinde cinsellik öğeleri olan fotoğraflar
’’çocuk pornografisi“ olarak değerlendirilir. 18 yaşını henüz doldurmamış kişiler reşit sayılmazlar. Gençlerin birçoğu böylece suçlu durumuna düşebileceklerinin bilincinde değildir. Ancak şu ana kadar
Avusturya’da bu konuda gençler hakkında verilmiş hiçbir mahkumiyet
kararı yoktur (fakat başka ülkelerde var).

Yardım ve danışmanlık:
I

www.rataufdraht.at
147 (kod numarasız) çocuklar, gençler ve onlar ile yakından ilgili
kişiler için bedava ve anonim 24 saat açık acil telefon hattı.

I

www.stopline.at
İnternet’te nazi içerikli etkinlikler ve çocuk pornografisine karşı anonim ihbar merkezi.

I

www.selbstlaut.org
Çocuklar ve gençlere yönelik cinsel şiddete karşı inisiyatif, önlemedanışma-şüphe durumunda refakat.

Broşürler:
I

Saferinternet.at girişiminin ebeveyn el kitabı „Sexualität &
Internet“ www.saferinternet.at

İlgili link:
I

34

www.thatsnotcool.com
„Sexting“ (=gençler arasında çıplak fotoğrafların/erotik bilgilerin
takası) ile ilgili gençler için İngilizce eğitim videoları.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Bilgisayar oyunları, şiddet

11. VAHŞİYİZ HEPİMİZ
’’Ama anne, Tobias da GTA oynuyor! Çok süper bir oyun! Niye bu kadar
kötüsün?“, 11 yaşındaki Marcel artık hiçbir şey anlayamıyor.
Ebeveynleri hep oyunbozanlık yapıyorlar.

Öneriler
I

Yasaklamak yerine konuşun. Bir çocuk sadece bilgisayar oyunu
oynayarak şiddet uygulamaya yönelmez. Sizin ebeveyn olarak bir
oyun hoşunuza gitmiyor ise, çocuğunuz ama oyuna hayransa, yasak
koymak genellikle az ya da sadece kısa süreli fayda sağlar. En iyisi
çocuğunuz ile konuşmanız ve ona endişelerinizi ve tereddütlerinizi
anlatmanızdır. Beraberce alternatifler arayın.

I

Beraber oynayın. Kendiniz bilgisayarda oyun oynamıyorsanız,
çocuğunuzun coşkusunu anlamanız zor olur. Bırakın çocuğunuz size
oyunları anlatsın ve siz de çocuğunuz ile BERABER oynayın. Bir bilgisayar oyununu heyecanlı kılan şeylerin çoğu, sadece izlemek ile
algılanamaz (mesela diğer oyuncular ile iletişim gibi). Beraber oynarken aynı zamanda çocuğunuzun neden bilgisayarda oynamayı
sevdiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Bu size alternatif öneriler getirebilmenizde de yardımcı olacaktır.

I

PEGI işaretini dikkate alın. ’’Pan European Game Information“
(PEGI) bir bilgisayar oyununda ne tür problemli içeriklerin olduğu ve
gençleri koruma açısından bir oyunun hangi yaştan itibaren
sakıncasının olmadığı konusunda sizi bilgilendirir. Fakat PEGI gerçek
’’oynanabilirlik“ hakkında bilgi vermez. Çoğu zaman ’’3+“ veya ’’6+“
ile işaretlenmiş oyunlar o yaş grubundaki çocukların hepsi tarafından
oynanabilmek için çok karmaşıktır.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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I

Alışkanlıkları sorgulayın. Çocuğunuz ile beraber günlük medya
alışkanlıklarınız hakkında düşünün ve buna kendinizinkileri de dahil
edin. Siz çocuğunuza medya tüketimi konusunda daima örnek oluyorsunuz ve bilgisayar oyunları ile ilgili olmasa da çocuğunuz sizi
daima ’’kopyalıyor“. Çok önemli bir rol modeli olduğunuzun bilincinde olun. Ayrıca çocuğunuzun sağlıklı bir ortamda oynamasına (yanlış
oturmadan doğan hasarlar, görme bozuklukları ...), arada hareket
etmesine veya mola vermesine ve yeterince sıvı tüketmesine dikkat
edin.

I

Küçük kardeşleri göz önünde tutun. ’’Kardeşlerde“ oynanan
oyunların küçük kardeşler için de uygun olmalarına dikkat edin.
Henüz aktif olarak oyuna katılamıyorlar ise de, küçük kardeşler dikkatle izlemek kaydı ile oyuna aynı şekilde dahil olurlar. Bu tür durumlar için tüm çocuklarla kurallar belirleyin.

36
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Bilgisayar oyunları, şiddet
Broşürler:
I

Saferinternet.at girişiminin ,,Computerspiele“ isimli ebeveyn el
kitabı. www.saferinternet.at

Hukuksal durum:
I

Bilgisayar oyunları içerikleri için Avusturya eyaletlerinin gençleri
koruma kanunları geçerlidir. Gençlerin gelişimlerine tehlike arzedebilecek medya içeriklerinin gençlere sunulması, gösterilmesi, verilmesi
veya başka bir şekilde ulaşılabilir kılınması yasaktır. Buna göre örneğin
18 yaşından büyükler için serbest olan bilgisayar oyunlarının daha genç
çocuklar tarafından oynanmaları yasaktır.

I

PEGI sembolleri (www.pegi.info) ile işaretleme Viyana’da Nisan
2008’den beri mecburidir: ancak üzerinde PEGI sembolü olan bilgisayar oyunları satışa sunulabilir. Böylece fiilen bütün Avusturya’da oyunlar
buna uygun işaretlenmiştir. Oyunlar ancak PEGI işaretine uygun yaşa
ulaşmış gençlere satılabilir.

İlgili linkler:
I

www.pegi.info
PEGI işareti ile ilgili ayrıntılı bilgi. Apple iTunes Store’dan ücretsiz
PEGI iPhone uygulaması alabilirsiniz.

Oyun konsollarında gençleri koruma ayarları:
I

Xbox: www.xbox.com/familysettings

I

Wii: www.nintendo.de - arama terimi: ,,Altersfreigabe“

I

PlayStation: www.playstation.at - arama terimi: ,,Kindersicherung“

Tavsiye edilir bilgisayar oyunları:
Oynanabilirlik ve yaş açısından çocuklar için tavsiye edilebilir bilgisayar
oyunları seçkisi:
I

www.bupp.at

I

www.spielbar.de

I

www.spielebox.at

I

www.feibel.de

I

www.acos.at

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Evde medya eğitimi

12. DİJİTAL BOŞLUK OKUL
Marie’nin annesi mutsuz. İlkokulda zaten Marie bilgisayarda hiç
çalışmazdı. Ama şimdi lisede daha da kötü: sınıfta bilgisayar hemen
hemen hiç kullanılmıyor. Oysa ki Marie’nin bilgisayara aslında çok ilgisi
var. Marie’nin annesine göre çocuklara bilgisayarın doğru kullanımını
öğretmek okulun görevlerinden biri – ki bilgisayar sürekli oyun oynamak
gibi ’’manasız şeyler“ için kullanılmasın..

Öneriler
I

İnternet tabanlı eğitim koçları. Çocuğunuzun güncel ders konularına ilave veya destek olacak ilginç linkler, programlar veya uygulamaları araştırın (örneğin saat okuma koçu, matematik formülleri
koleksiyonu, kelime antrenörü, çarpım tablosu koçu...). Bu ek programları kullanması için çocuğunuzu teşvik edin.

I

Akıllı uygulamalar. İnanın, hemen hemen her okul problemi için bir
uygulama var ... ☺

I

10 parmak klavye öğreticisi. Bu bazen zor olsa da, çocuğunuzu 10
parmak sistemi ile (www.tipp10.de) yazmayı öğrenmeye motive
edin. Pes etmeyin!

I

Okulda konu edin. Okulda bilgisayar ve cep telefonu ile yetkin şekilde çalışmayı zamana uygun ve gerekli gördüğünüzü belirtin.
Öğretmenleri derste dijital eğitim olanaklarını daha yoğun kullanmaya teşvik edin. Avusturya okullarında mevcut e-learning (e-eğitim)
inisiyatifleri hakkında bir özeti burada bulabilirsiniz: www.schule.at

38
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İlgili linkler:
İlkokul çağı:
I

www.internet-abc.de/kinder
Linkler, bilgiler ve kendin yap fikirleriyle dolu çocuklar için web platformu.

I

kidsweb.at
Çocuklar için metinler, sunumlar, oyunlar ve linkler.

I

www.elbot.de
Burada çocuklar güvenli bir ortamda bir robot ile sohbet etmeyi pratik
edebilirler (kırmızı düğmeyi tıklayın).

I

www.internauten.de
Çocuklar için bilgisayar ve İnternet ile ilgili oyunlar ve öneriler.

I

www.hamsterkiste.de
Konulu hikayeler ve eğitsel oyunlar.

I

www.kidsnet.at
Okul için ders çalışma sitesi, örneğin deneme sınavları veya testler.

I

www.tuxpaint.org
Bedava indirilebilir bolca mühürlü ve renkli çizim programı.

10 – 18 yaş grubu:
I

www.exelearning.de
Web içerikleri hazırlamak için.

I

audacity.sourceforge.net
Ses üzerinde çalışmak için ücretsiz program.

I

www.toondoo.com
Çizgi roman hazırlamak için ücretsiz program, kayıt olmak gerekli.

I

comiclife.com
Çizgi roman hazırlamak için ücretli program, ücretsiz deneme sürümü
var.

I

www.aviary.com
Resim üzerinde çalışmak için kapsamlı program.

I

www.photofunia.com
Eğlenceli animasyonlar hazırlamak için.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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I

befunky.com
Fotoğraf efektleri oluşturmak için.

I

www.voki.com
Avatarlı küçük videolar hazırlamak için.

I

www.phwien.ac.at/ekey
Metin, resim, video ve ses üzerinde çalışma veya bunların sunumu
için ücretsiz indirilebilen programlar.

I

lms.at/otp
OTP – Opportunity To Practice isimli kendi kendine öğrenme konsepti
ile ders içeriklerini tek başına öğrenmek, alıştırma yapmak ve kendi
kendini kontrol etmek.

40
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Yardım ve danışmanlık

DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Aile danışma merkezleri
her türlü eğitim konusunda tüm Avusturya’da yanınızda.
www.familienberatung.gv.at
Ebeveyn eğitimi
Sosyal ağlar, cep telefonu, cinsel eğitim gibi konular ile ilgili pedagojik
yazılar. www.elternbildung.at
Saferinternet.at ve Handywissen.at
Ebeveynlere özel alanlı, güvenli ve sorumlu İnternet ve cep telefonu kullanımı ile ilgili bilgi ve öneriler:
www.saferinternet.at
www.facebook.com/saferinternetat
www.handywissen.at
147 Rat auf Draht:
147 (kod numarasız) çocuklar, gençler ve onlar ile yakından ilgili kişiler
için bedava ve anonim 24 saat açık acil telefon hattı.
www.rataufdraht.at
Stopline
İnternet’te nazi içerikli etkinlikler ve çocuk pornografisine karşı anonim
ihbar merkezi. www.stopline.at

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Öneriler özeti

BİR BAKIŞTA EN ÖNEMLİ TAVSİYELER

Öneriler
I

Aile hayatı ve medya ≠ rekabet. Gençler bir gün gelir medya aktivitelerinde daha ziyade aile dışında yollarını bulurlar, bu normal
gelişimlerinin bir parçasıdır. Sakin kalın ve kendi medya kullanımınız
ile ilgili iyi örnek olun.

I

Medyayı beraberce keşfedin. Çocuğunuza İnternet’teki keşif seyahatlerinde eşlik edin. Müşterek tecrübeler medya kullanımındaki
olumlu veya olumsuz deneyimler hakkında konuşmayı kolaylaştırır.

I

Kurallar kararlaştırın. İnternet ve cep telefonu kullanımı hakkında
kurallar, örneğin kullanım zamanı, kullanılan içerikler, resim ve kişisel
bilgi kullanımı veya masraflar ile ilgili olabilir. Kurallar ancak çocuğunuz bunları anlar ve onları kabul ederse etkili olurlar.

I

Bilgisayarı koruyun. Bilgisayarınızın teknik güvenliği için, örneğin
antivirüs programı, ateş duvarı (firewall) ve düzenli olarak yazılım
güncellemeleri gibi önlemleri alın.

I

Kişisel bilgilerin ifşası konusunu tartışın. Çocuğunuz ile
İnternet’te düşüncesizce bilgi ifşa etmenin risklerini konuşun. İsim,
adres, telefon numarası ve kişisel fotoğrafları çocuğunuz ancak sizinle konuştuktan sonra verebilmeli.

I

Çevrimiçi tanıdıklar ile buluşmalarda dikkat. İnternet’te
tanışılan kişiler ile buluşulabilir – fakat ancak halka açık yerlerde
(mesela sinema merkezinde, kafede) ve birinin eşliğinde (yetişkin
veya en azından bir arkadaş) olmak kaydıyla. Çocuğunuz ile muhtemel riskler üzerinde konuşun.
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Öneriler özeti
I

Çevrimiçi içeriklerin doğruluk paylarını tartışın. İnternet’teki
içeriklerin doğruluğunu başka kaynaklar ile karşılaştırarak nasıl
denetleyebileceğini çocuğunuza gösterin. Ayrıca çocuklar reklamların
içyüzünü anlamakta da çoğu zaman zorlanırlar.

I

İnternet’te hiç kimse anonim değildir. İnternet’te gerçekleştirdiğiniz her aktivitede hem sizin hem de çocuğunuzun devamlı iz
bırakıyor olduğunu hesaba katın.

I

WWW’de yapılacaklara ve yapılmayacaklara dikkat çekin.
İnternet’te de uyulacak kurallar var. Kısaca: gerçek hayatta
yapılmasında sakınca olmayan şeyler, İnternet’te de yapılabilir.
Gerçek hayatta yasak olan, İnternet’te de yasaktır.

I

Düzenli olarak bilgi edinin. Çocuğunuz size güncel en sevdiği sayfaları, oyunları veya uygulamaları göstersin. İnternet ve cep telefonu kullanımını ailenizde olağan bir konu haline getirin.

I

Önemli olan okumak! Çocuğunuzun ne okuduğu önemli değil,
yeter ki okusun! Bu konuda çok eleştirici olmayın ve bırakın
çocuğunuz ne okumak istediğine kendi karar versin.

I

Televizyon izlemek – oyalanmaktan öte! Televizyon anlamlı kullanıldığında birçok imkanlar ve ilginç şeyler sunar. Daha televizyonu
açmadan programları bilinçli olarak seçin. Ve sadece cok nadiren
çocuğunuzun can sıkıntısından televizyon izlemesine izin verin – öyle
durumlarda başka seçenekler sunun.

I

Medyanın sunduğu imkanlar risklerinden üstün! Çocuğunuzun
medya aktiviteleri ile ilgili çok eleştirici olmayın. İnternet de hem
ders çalışmak için hem de boş zamanları anlamlı kullanabilmek için
harika bir araç. Çocuğunuzu medyayı bilinçli olarak kullanmaya ve
tüm imkanları araştırmaya teşvik edin. İyi yol gösterilirse riskler
oldukça aza indirilebilirler.

Ayrıntılı link listesi www.saferinternet.at/familieundmedien sitesinde.
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Televizyon, İnternet, akıllı telefonlar vs. güncel hayatımızı – özellikle de
çocukların ve gençlerinkini – fethetti. Çocuklar dijital medya kullanımını günümüzde anaokulu yaşlarından itibaren ve hatta daha önce
öğrenmeye başlıyorlar. Dijital medyanın eğitimlerinde kullanılmasından
dolayı da, çok çabuk ilerleme gösteriyorlar. Bu birçok ebeveynde tereddütlere yol açıyor:
I

Çocuğum ne yapıyor aslında?

I

Neyi kontrol edebilirim, neyi kontrol etmeliyim?

I

Ne zaman „karışmalıyım“, ne zaman sınırlar koymalıyım?

I

Hangi hukuki yönergeler mevcut?

Aile ve medya – Ebeveynlere tavsiyeler el kitabı 12 örnek hikayeden yola çıkarak kolay anlaşılabilir bir şekilde bu sorulara cevap veriyor.
Her hikaye eğitim, edebiyat, link önerileri ve temel hukuki bilgilerle
desteklenmiştir.

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmiştir
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