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Çok fazla para çekilmişse: Çocuğunuzu baştan çıkaran şey çok 
büyükse hasarı sınırlandırmanıza yardımcı olacak başvuru mercileri 
vardır. Temel olarak, parayı bilgisayar oyunu sağlayıcılarından 
geri almak çok zordur. Ancak, daha büyük miktarlar söz konusu 
olduğunda, tüketici merkezleri gibi mercilerden kesinlikle 
profesyonel yardım almalısınız.

Meslek olarak oyun oynamak mı? Ayrıca gençlerle YouTube 
veya e-spor ile geçim kazanmanın ne kadar zor olduğunu da 
konuşmalısınız. Hobiden mesleğe adım, göründüğünden çok daha 
büyüktür ve çocuğun profesyonel bir futbolcu olma ihtimaliyle 
karşılaştırılabilir. Rekabet büyük ancak değerli koltuk çok az .

BAĞLANTI ÖNERİLERİ

webhelm – çevrimiçi yetkinlik
JFF Medya Eğitimi Enstitüsü’nün bilgi broşürü, eğitim 
uzmanlarına ve ilgili yetişkinlere gençlerin Internet kullanımı 
hakkında bilgi sunmaktadır.
www.webhelm.de > Games

Bavyera Tüketici Merkezi
Burada tüketiciler problem durumları hakkında fazlaca yararlı 
bilgi ve danışmanlık bulabilirler.
www.verbraucherzentrale-bayern.de 

ELTERNTALK
Landesarbeitsstelle Bayern e.V. Derneğinin Gençliği Koruma 
Hareketi [Aktion Jugendschutz] Projesi, ebeveynlerin moderatörlü 
toplantı seanslarında eğitim konularını (özellikle medya, tüketim, 
bağımlılık önleme ve sağlıklı büyüme) tartışmalarına yardımcı olur.
www.elterntalk.net 

Bilgisayar oyunları ve “Medya kültürü” konusunda daha 
 fazla bilgiye www.games.jff.de adresinden ulaşabilirsiniz.
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Oyunlarla para kazanmak mı? Çok az da olsa, bazı oyuncular 
bilgisayar oyunları ile para kazanmayı başarır, örneğin “Let’s-
Play” videolarının pazarlanması ve akış platformlarında canlı 
aktarımları ile bunu becerirler. Profesyonel e-sporda da fırsatlar 
söz konudur, ancak burada da profesyonel sporda olduğu gibidir: 
Gerçekten çok azı başarılı olur, yoğun çaba gerektirir ve normal 
oyun eğlencesi ile pek ilgisi yoktur.

AİLELER İÇİN TİPİK BİR DURUM

Bir anne kredi kartı ekstresini alır ve gözlerine inanamaz: Kızının 
akıllı telefonundaki bir bilgisayar oyunu uygulaması için 150 Avro 
çekilmiştir! Böyle bir şey nasıl olabilir?!

 ÇOĞU EBEVEYN BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Ebeveynler yüksek bilgisayar oyunları maliyetlerini zaten olumsuz 
karşılıyorlar. Oyunlar pahalı. Bu ise özellikle oyunda giderek daha 
fazla para harcanması ve çok sayıda küçük harcamalar yapılması 
durumda hakimiyetin kolayca kaybedilmesinde daha da geçerlidir. 
Bazen de anlaşılmaz nedenlerde dolayı, örneğin karakterin sadece 
görünümü için ek para harcanması gerekir. 
Gençlerin izinsiz olarak ebeveynlerinin banka bilgilerini satın 
alımları için kullanmaları halinde açıkça sınır aşılmış olur. 
Ebeveynlerin güvenleri kötüye kullanılmaktadır.

ÇOĞU GENÇ BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Nihayet anne yeni oyunun satın alınmasına onay vermiştir. 
Sonunda sınıf arkadaşları ile birlikte oyun oynayabilecektir. Ancak 
arkadaşları uzun zamandır bu oyunu oynamaktadır ve bu nedenle 
de ilerleme kaydetmişlerdir. Ancak şükür ki oyun bazı avantajların 
satın almasına izin vermektedir! Böylece diğer oyuncularla olan 
fark hızlıca kapatılmış olacaktır. Tabi bu çok ucuz değildir, ancak 
tüm hobilerin masrafı vardır. Ebeveynler de kendilerine bu yeni 
pahalı akıllı televizyonu satın almışlardır, eh artık bu masraf da 
makul sayılır.

PEKİ KONU NE?

Farklı maliyetler: Eskiden bilgisayar oyunlarının tam sürümleri 
satın alınırdı ve böylece tüm özelliklere tam erişim elde edilirdi. 
Günümüzde ise birçok özellik ancak diğer satın almalar (oyun 
içi satın almalar) ile açılmaktadır. Bu da sabit bir tutarın yanı 
sıra oyun içinde başka giderlerin de gizlenmiş olduğu anlamına 
gelmektedir. Uygulamalarda günümüzde gelirlerin yüzde 95’ten 
fazlası uygulama içi satışlardan elde edilmektedir (kaynak: 
2018 oyun pazarı verileri). Söz konusu ek içeriklerin satın 
alınması zorunlu olmasa da bunların oyun içinde yoğun biçimde 
reklamları yapılır, çok daha hızlı oyun ilerlemesi olanağı, ek oyun 
dünyaları ve diğer içerikler sunarlar. 

Giderleri takip edebilmek: Çoğu zaman bu kolay değildir. Bir 
yandan oyun içinde özgün bir para birimi kullanılır, ancak bunun 
da gerçek para ile satın alınması gerekir. Bu sayede gerçek 
maliyetlerin görünümü perdelenir. Diğer yandan da ödeme 
yapmak çok kolaydır: Örneğin kredi kartı verilerini girmişseniz 
veya bir hesap yüklemişseniz ödeme yapmak genellikle iki tık ile 
yapılabilir. Buna yenik düşmemek ise oyun sırasında ciddi bir öz 
disiplin gerektirir. 

Bazen paranıza karşılık ne alacağınızı bilemezsiniz: 
Yeni bir fenomen, bazı oyunlarda satışa sunulan loot box (sürpriz 
kutusu) olarak adlandırılıyor. Loot boxlar bir oyunda faydalı 
olabilecek sanal eşya veya karakter kutularıdır. Bununla birlikte, 
içerik rastgele bir araya getirilir ve içinde ne olduğunu, oyuncu 
ancak satın aldıktan sonra loot boxu açarken öğrenir.

NE YAPILABİLİR?

Hayatın her yerinde olduğu gibi, artık bilgisayar oyunlarında da çok 
sayıda para harcama olanağı vardır. Bu da cep harçlığını bilinçli 
şekilde harcamak ve elektronik ödemenin nasıl gerçekleştiğini 
öğrenmek için bir şanstır. Bu nedenle çocukları ve gençleri parayı 
doğru kullanma konusunda hazırlamak çok önemlidir.

Maliyetler ve ödeme yöntemleri hakkında bilgiler: Çok sayıda 
küçük tutarın toplamda cep harçlığını çabucak aşabileceği 
konusunda çocuğunuzu uyarmanız mutlaka önerilir. Çeşitli 
ödeme yollarını (hesap kartları veya kredi kartları), farklı teklifleri 
(bedava oyunlar, abonelikler, bir tam sürüm için bir defalık 
ödeme) açıklayın ve kişisel verilerin para değerine de dikkat 
çeken (Veri koruma broşürüne bakın). 

Oyunların değeri hakkında tartışma: Oynamak bir hobidir 
ve ekipmanlara ve oyunlara para harcamak tamamen 
meşrudur. Ama eğlencenin ne kadar değerli olduğuna karar 
verilmeli. Çocuğunuzla bunun hakkında konuşun. Ergenlikte, 
para kullanımının da öğrenilmesi gerekir. Bu anlamda, 
ödeme bilgilerinin (örneğin kredi kartı bilgilerinin) oyunda 
kaydedilmediğinden emin olmalısınız. Aksi takdirde ebeveynlerin 
bilgisi olmadan da bir şeyi satın alma eğilimi çok büyük olabilir.

Bilgisayar oyunları ve “Veriler” konusunda daha fazla bilgiye 
www.games.jff.de adresinden ulaşabilirsiniz.


