
BERKE’NİN 
TABLETİ

ÖYKÜ VE ETKİNLİK KİTABI



Sevgili ebeveynler,

Ekran başında geçirilen sürenin kontrol edilememesi ve ekrandan uzak kalındığında yoksunluk 
yaşanması durumuna çocuklarda teknoloji bağımlılığı denir. 
Çocuklar için çizgi filmler, bilgisayar oyunları, internet kullanımı gibi etkinlikler gelişimi destekleyici 
ve eğlenceli olabilmekle beraber kontrolün kaybedilmesi, özellikle internetin sınırsız kullanılması 
sorunları da beraberinde getirmektedir. Teknolojinin olumlu taraflarının olumsuz taraflarının altında 
kalmaması ancak ebeveynlerin kontrolü ile mümkündür.
Aileler Ne Yapmalıdır?

• Öncelikle çocuğunuzun neler yapmaktan hoşlandığına ve ilgi alanına göre zamanınızı 
PLANLAYIN.
• Planladığınız zaman diliminde çocuğunuzla geçireceğiniz zamanın kalitesini düşüren bilgisayar ve 
telefon gibi iletişim araçlarından UZAK DURUN.
• Çocuğun gözlerinin içine bakarak onu dinlediğiniz tek bir dakikanın, gözünüz televizyondayken 
onu dinlermiş gibi yaptığınız on dakikadan daha kıymetli olduğunu UNUTMAYIN.
• Çocukla aynı ortamda, gözünüz telefonda ise çocuğunuzla vakit geçirdiğinizi DÜŞÜNMEYİN. 
Daha da önemlisi, çocuğunuz bunun farkındadır.
• Bu sebeple çocuğunuzla geçirdiğiniz kısıtlı süre içinde TV’yi kapatın ve cep telefonunuzu bir 
kenara BIRAKIN!
• Ebeveyn olarak öncelikle teknolojiyi kullanma alışkanlıklarımızı gözden geçirerek çocuklarımıza 
doğru model olup olmadığımızın FARKINA VARMALIYIZ. 
• Çocukların ekran başında geçen sürelerini sınırlayarak, hayatı İZLEMEK yerine YAŞAMALARINI 
sağlamalıyız. Aksi takdirde çocuklarımızın bakıcısı teknoloji olacaktır.



Merhaba ben Siber 
Robot

İhtiyaç duyduğunuzda 
Siber Robot diye 

seslenmeniz yeterli. 
Sesinizi duyar hemen 

yanınıza gelirim. 
Benimle yeni maceraları 
yaşamaya ve birbirinden 
heyecanlı hikâyelerimi 

dinlemeye hazır mısınız?



Mehmet Ali adında sevimli mi sevimli bir çocuk 
varmış. Nazlı teyzesinin oğlu Berke, Mehmet 
Ali’nin en sevdiği arkadaşıymış. 
Berke ve Mehmet Ali birlikte top oynamayı ve 
hayvan resimleri çizmeyi çok severmiş.





Mehmet Ali annesi ile birlikte Nazlı teyzesine 
gitmiş.  
Nazlı teyzesi kapıyı  açmış ama Mehmet Ali 
kapıda Berke’yi görememiş.





Mehmet Ali, “Nazlı teyze Berke nerede?” diye 
sormuş.
Nazlı teyzesi, “Berke, bak Mehmet Ali geldi.” 
diye seslenmiş ama Berke nedense gelmemiş. 
Cevap bile vermemiş.
Mehmet Ali kafasını yere eğmiş ve Berke’nin 
kendisine küstüğünü düşünmüş.
Nazlı teyzesi, “Berke yine tabletteki oyunlara 
daldı. Bak şuna hiç cevap bile vermiyor. Mehmet 
Ali sen Berke’nin odasına geç, birlikte orada oyun 
oynayın.” demiş.





Mehmet Ali heyecanla Berke’nin odasına gitmiş. Bir 
de ne görsün Berke tabletten kafasını kaldırmadan, 
“Mehmet Ali bak yeni bir oyun yükledim bu bölümü 
mutlaka geçmem lazım.” demiş.
Berke oyun oynamaya, tabletin ekranına hızlı hızlı 
parmakları ile basmaya devam etmiş.





Mehmet Ali bir süre Berke’yi izlemeye başlamış. 
Mehmet Ali, “Berke hadi gel yeni aldığım kitabıma bakalım. 
Hayvanlar ile ilgili çok  güzel fotoğraflar var.” 
Berke, “Sonra bakarız bu bölümü mutlaka geçmem lazım.”demiş. 
Mehmet Ali kitabını incelemeye başlamış.
Nazlı teyzesi, “Çocuklar hadi gelin pastalarınızı yiyin.”
Mehmet Ali, “Tamam teyzecim geliyoruz.” 
Ama Berke   yerinden bile kalkmamış.
Mehmet Ali, “Berke annen çağırıyor hadi gidelim.” 
Berke, “Sen git ben oyunuma devam edeceğim.” demiş.

Mehmet Ali bu duruma çok şaşırmış. Çünkü Berke önceden hiç 
böyle yapmazmış.





Mehmet Ali mutsuz bir şekilde teyzesinin yanına gitmiş. 

Nazlı teyzesi, “Bak şu Berke’nin yaptığına hiç yanımıza 
gelmiyor.
Yemek yerken bile tableti elinden bırakmıyor, odasını 
artık hiç toplamıyor. Gece geç saatlere kadar tablet 
ile oyun oynuyor. Sabahları uyanamıyor. Anaokulunda  
uykusu geliyor. Etkinliklere de katılamıyor. Eskisi kadar 
güzel boyamalar da  yapamıyor.
Eve gelir gelmez tablet nerde diye soruyor.
Tabletdeki oyunlarda kazanamayınca  da öfkelenip 
ağlıyor.”
Mehmet Ali bu duruma çok üzülmüş, eskiden olduğu 
gibi tekrar Berke ile top oynamak ve resim yapmak 
istiyormuş.





Mehmet Ali bu duruma bir çözüm bulmam gerekiyor 
demiş ve “Siberrrr Robooot” diye bağırmış.
Sesi duyan Siber Robot ışık kadar hızlı bir şekilde 
Mehmet Ali’nin yanına gelmiş.
Mehmet Ali Berke’nin durumunu Siber Robot’a 
uzun uzun anlatmış.





Sonra birlikte Berke’nin odasına gitmişler.
Berke hâlâ oyun oynamaya devam ediyor.
Kaybedince öfkelenip bağırıyor, ağlıyor ve oyuna 
en başından tekrar başlıyormuş.

Siber Robot Berke’nin tabletindeki oyunu kapatmış.





Berke  tam öfkelenip tabletin bozulduğunu 
düşüneceği anda birde bakmış ki tablette Berke 
ve Mehmet Ali’nin birlikte yaptıkları resimlerin 
ve oyun oynarken ne kadar eğlendiklerinin 
görüntülerini görmüş.
“Bunlar da nasıl geldi tabletin ekranına diye,” 
düşünmüş.





Sonra aslında Mehmet Ali ile vakit geçirdiğinde 
onunla oyunlar oynadığında ne kadar eğlendiği 
aklına gelmiş.
Oysa tabletle oynarken öfkelendiğinin, 
parmaklarının uyuştuğunun ve gözlerinin acıdığının 
farkına varmış.
Berke tableti elinden  bırakmış ve Mehmet Ali’ye 
sarılmış.
Berke, “Canım kuzenim hoşgeldin. Seninle oynamak 
tablet ile oynamaktan çok daha eğlenceli. Hadi 
bahçeye top oynamaya çıkalım.” demiş.
Siber Robot Mehmet Ali’ye göz kırpmış ve hızlıca 
gözden kaybolmuş.





Mehmet Ali içinden teşekkür ederim Siber Robot 
demiş,
Sonra Berke ile birlikte bahçeye doğru koşmuşlar. 
Güle oynaya top oynamışlar , ağaçların altında 
resim çizmiş, kuşlara yem atmış ve birbirinden 
eğlenceli oyunlar oynamışlar.





Evet çocuklar hikâyemiz burada bitti.

Berke tablet ile oynarken neden 
öfkeleniyormuş?

Siber Robot, Berke’ye tablette 
ne izletmiş?

BOYAYALIM



BOYAYALIM



BOYAYALIM



Siber 
Robot’un
Berke’ye 
  yardım 

etmesi için 
doğru yolu 
bulması

gerekiyor.

Siber Robot’a 
yardım eder 

misin?






