
 

 

GUVENLIK KARTI: INSTAGRAM    

                                                    

Instagram kullanicilarin fotograflarini ve vidyolarini halka acik yada  

ozel olarak paylasmalarini saglayan internet uzerinden bir uyglama programidir. 

Farkli sosyal medya uygulamalari gibi diger kullanicilari Instagram uzerinde takip edebil-

ir, fotograflarini begenebilir, yorum yapabilir ve ozel mesaj gonderebilirsiniz.Eyer pro-

filinizi halka acik olarak actiysaniz tanimadiginiz kisiler sizin profilinize ulasabilir, foto-

graflarinizi ve vidyolarinizi gorebilir. 

Instagrami guvenli bir sekilde kullanmak icin asagidaki guvenlik uygulamalarina dikkat 

edebilirsiniz. 

 

GIZLILIK 

Hesabinizi ozele cevirmek icin yapmaniz gerekenler:        

*profiliniz sag ust kosesindeki “AYARALAR” butonuna tiklayiniz 

*Ayni ekranda “GIZLILIK” kisminda “GIZLI HESAP” bolumunden 

ekrani sag tarafa kaydirip aktiv hale getirebilirsiniz. 

 

ENGELLEME 

*Kullanicilari engellemek icin yapmaniz gerekenler kullanicinin 

profilindeki 3 nokta (…) “engelle” butonuna basiniz. Hesabi engelle mesajindan tekrar 

engelle basarak Kullaniciyi tamamen engellemis olursunuz. 

 

SIKAYET ET 

*Kullaniciyi sikayet etmeniz icin gerekenler. 

*Sikayet etmek istediginiz goruntuyu seciniz 3 noktaya (…) tiklayiniz. Sikayet et, kismina 

basiniz, gonderiyi sikayet etme nedenini secin 
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SNAPCHAT kisa videyolar, mesajlar ve fotograflar paylasabilieceginiz ve paylasim suresini kendiniz 

karar verdiginiz bir uygulama programidir. 

Yuklediginiz goruntu, text, etiket ve filtrelerle ozelestirebilir. Eyer Goruntu direk gonderildiyse 

goruntuleme yapildiktan sonar kaybolacaktir. 

Eger kullanici yuklemeyi “story” yani hikayesine eklediyse 24 saat boyunca goruntulenebilir. 

Snap chat kullanicinin 13 yas ve uzeri olmasi zorunlulugunu getirmistir. 

SNAPCHAT’I guvenli bir sekilde kullanmak icin asagidaki guvenlik uygulamalarina dikkat edebilirsi-

niz. 

GIZLILIK 

SNAPCHAT hesabinizda (GHOST MODE) yani hayalet modunu aktif hale getirmek icin: 

*Uygulamayi aciniz ve snap haritasina ulasiniz 

* Sag ust kosede ayarlar kismina basiniz 

* hayalet modu icin saga kaydiriniz 

*Hayalet modunu aktif hale getirmis olursunuz 

*Hayalet modu aktif hale geldiginde arkadaslariniz sizin bulundugunuz yeri goremez 

ENGELLEME 

Kullaniciyi engellemek icin yapmaniz gerekenler   

*Engelemek istediginiz kullanicyi seciniz ekranin sag ust kosesindeki 3 noktaya basiniz “engelle”yi 

seciniz 

SIKAYET ET 

Kullaniciyi sikayet etmek icin yapmaniz gerekenler 

*Sikayet etmek kullaniciyi seciniz ekranin sag ust kosesindeki 3 noktaya (…) basiniz “sikayet et” 

dugmesine basiniz 

TIKTOK kisa videyolar yapabilecegeniz ve paylasabilieceginiz ucretsiz bir sosyal medya 

platformudur. 

TIKTOK kullanicilari 18 yasinin altinda ise ebeveynlerin izni ile kullanabilir. 

Kullanicilar dudak senkronizasyonu ile 60 saniyelik vidyolar olusturabilirler. 

Diger Kullanicilarin vidyolarini izleye bilirsiniz, uygunsuz icerikci vidyolara maruz kalabilirsi-

niz. 

TIKTOK’u guvenli bir sekilde kullanmak icin asagidaki guvenlik uyulamalarina dikkat edebilir-

siniz. 

 

ONLINE GUVENLIK 

Kisitli mod, ekran kullanma suresi, aile guvenlik modu kullanimlari icin yapmaniz gerekenler 

*Sag alt kosedeki insan goruntuse basiniz 

* 3 noktaya (…) tiklayiniz gizlilik ve guvenlik (privacy & safety) kismini seciniz 

 

ENGELLEME 

Kullaniciyi engellemek icin yapmaniz gerekenler   

*Engelemek uistediginiz kullanicyi seciniz 

* 3 noktaya (…) basiniz 

* Engelleye tiklayip teyit ediniz 

 

SIKAYET ET 

Kullaniciyi sikayet etmek icin yapmaniz gerekenler 

*Sikayet etmek kullaniciyi seciniz 

*3 noktaya basiniz (…) 

 

GUVENLIK KARTI –  SNAPCHAT                                             

 

GUVENLIK KARTI – TIKTOK                                     


