
  

WhatsApp’ta neler yapabilirim? 
• WhatsApp anlık mesajlaşma 
uygulamasıdır.  

• Mesaj, resim ve video 
gönderebilirsiniz.  

• Bir kişiye veya gruba mesaj 
gönderebilirsiniz. 

• Bir kişiyle görüntülü sohbet 
yapabilirsiniz. 

• Bir mesajı sesli olarak 
kaydedebilirsiniz. 

• Canlı konumunuzu 8 saate kadar 
paylaşabilirsiniz. 



Nasıl güvende kalabilirim? 
Farkında olun! 

• Grup sohbetleri insanlara zorbalık 
etmek için kullanabilir.  

• Bağımlılık yapabilir. 
• Herkes uygunsuz video veya 

görüntüler gönderebilir ve 
paylaşabilir. 

• Mesajları şikayet edemezsiniz 
• Numaranıza sahip olan herkes size bir 

WhatApp gönderebilir. 
• İnsanları engelleyebilirsiniz.  
• WiFi veya mobil very üzerinden 

ücretsiz bu sebeple kullanımı 
kısıtlamak çok zordur. 



  

Instagram'da neler yapabilirim? 
Profilinizdeki videolar ve resimler için gizlilik 
ayarlarını yapın. 

• Instagram ücretsiz bir fotoğraf ve video 
paylaşım uygulamasıdır. 

• Fotoğraf veya video yükleyebilirsiniz.  
• Gönderilerinizi takipçilerinizle 

paylaşabilirsiniz.  
• Sadece belirli bir arkadaş grubuyla 

paylaşabilirsiniz.  
• Ayrıca arkadaşlar ve takip edilenler 

tarafından paylaşılan fotoğraflar veya 
videolar görüntülenebilir, yorum yapılabilir 
ve beğenilebilir. 

• 13 yaş ve üstü herkes kayıt olarak hesap 
oluşturabilir. 

Nasıl güvende kalabilirim? 



Uşaklaştırma, siber zorbalık ve aşırı paylaşıma karşı 
farkında olun. 

• Rahatsız video veya fotoğraf paylaşan birini 
takipten çıkarın veya engelleyin.  

• Instagram kurallarına aykırı herhangi bir şeyi 
şikayet edin. 

• Hesabınızın özele (arkadaşlar) veya herkese açık 
olup olmadığını kontrol edin.  

• Zorbalık, taciz veya trollemeyi şikayet edin. 
• İstenmeyen yorumları kaldırın. 
• Fotoğraf ve videolarınızı paylaşırken rahat 

olduğunuzdan emin olun.  
• Sizi rahatsız hissettiren hiçbir şeyi yapmayın. 

Yardım isteyin. 

  

Facebook’ta neler yapabilirim 
Profilinizdeki videolar ve resimler için 
gizlilik ayarlarını belirleyin. 

• Fotoğraf paylaşma ve yorum yazma. 
• Mesaj gönderme. 
• Video paylaşma, izleme ve yorum yazma.  
• Arkadaşlarınızın profil sayfalarına yorum 

yazma. 



• Facebook Live kullanarak canlı video 
akışı. 

• Durum gönderilerini ve nasıl hissettiğinizi 
güncelleme. 

• Arkadaş listesi yapma. 
• İnteraktif online sohbet. 

Nasıl güvende kalabilirim? 
Uşaklaştırma, siber zorbalık ve aşırı paylaşıma karşı 
farkında olun. 

• İçerik profiliniz ve fotoğraflarınız için gizlilik 
ayarını yapın.  

• Sadece arkadaşlarınızın arkadaşları sizinle 
arkadaş olabilir. 

• Profilinizde kimin ne gördüğünü kontrol edin. 
• Adresinizi ve telefon numaranızı kimlerin 

görebildiğini kontrol edin. 
• Arayarak sizi Facebook'ta kimlerin bulabileceğini 

değiştirin. 
• Kişisel bilgilerinizi bilinmeyen uygulamalarla 

paylaşmayın. 
• Rahatsızlık duyuyorsanız kullanıcıları engelleyin 

ve gönderileri şikayet edin. 



4.Youtube   

YouTube’da neler yapabilirim 
Uygunsuz içeriğin farkında olun 

• Video izleme, oluşturma ve yorum 
yapma 

• Kendi YouTube hesabınızı oluşturun  
• Bir müzik listesi oluşturun, ve hatta 
• Kendi kanalınızı oluşturun 
• Herkese açık bir profil oluşuturun 
• Canlı yayın yapın 

Nasıl güvende kalabilirim? 
1.İnsanlar kötü yorumlar yazabilir 
2.Uygunsuz içerikleri görebilirsiniz 
3.Çok fazla reklam bulunmakta 
4.YouTuber’lar olumsuz olabilirler 



• Videoları kendiniz control edin 
• Fakat kapsamlı olun  
• Sınırlı modu açın  
• Aile hesabı oluşturun  
• Çalma listesi oluşturun 
• Alternatif bir site kullanın  
• Bilgisayarı görünür yerde tutun 
• Yüklenen dosyaları kontrol edin  



  

Snapchat’te neler yapabilirim? 
Arkadaşlarınıza fotoğraflar gönderin ve bir 
kez görüntülendiğinde sonsuza dek silinirler! 

• Tanımadığınız kişileri arkadaş listenize 
eklemeyin.  

• Sizinle iletişim kurmaya çalışan yabancıları 
engelleyin.  

• Uygunsuz görüntüler göndermeyin.  
• Konumunuzu gizli tutun.  
• Snapchat üzerinden kişisel bilgiler vermeyin.  
• Yaşınız hakkında dürüst olun. 
• Kötüye kullanımı veya bir hikayeyi 

Snapchat’e bildirebilirsiniz.  
• Arkadaşlarınızı engelleyebilir veya 

silebilirsiniz.  
• Gizliliği ayarlayın, böylece yalnızca 

arkadaşlarız sizinle iletişim kurabilir veya 
sizi görüntüleyebilir.  



Snapchat'te güvende olmak 
Herhangi bir mesajın ekran görüntüsünü 
alabileceğinizi unutmayın  

• Kullanıcılar bir fotoğraf, video çeker ve 
arkadaşlarına gönderir. 

• Mesaj veya eğlence filtresi eklenebilir 
• Mesajın ne kadar süreyle görüneceğini 

seçin, 
• Mesajı kime göndereceğinizi seçin 
• Mesaj görüntülendikten sonra silinir* 
• Snapchat hikayeleri gönderin; fotoğraflar 

ve videolar 24 saat boyunca 
görüntülenebilir. 

• Kullanıcı hergün sadece bir defa bir video 
mesajı tekrar oynatabilir. 


