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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 

Dijital Veli Toplantısı ebeveynler, çocuklar ve cep telefonları için ipuçları veriyor.  
 
TikTok, kısa videolar çekmek için kullanılabilecek bir uygulamadır. Videolar daha sonra 
TikTok üzerinden gönderilebilir. Diğer TikTok kullanıcıları videolar hakkında yorum 
yapabilir veya videoları beğenebilir.  
 
Birçok TikTok videosu yalnızca 10 saniye uzunluğundadır. En uzun videolar 10 dakika 
sürüyor, bundan daha uzun süren videolar çekemiyorsunuz.  
 
Bir videoyu izlemeyi bitirdiğinizde, bir sonraki video otomatik olarak başlar.  
 
O kadar çok video var ki hepsini izlemek mümkün değil. Her zaman henüz görmediğiniz 
yeni bir video başlıyor.  
 
Bugün size sizin ve çocuklarınızın TikTok'u nasıl iyi kullanabileceğinize dair 6 ipucu 
vereceğim. Özellikle küçük çocuklar söz konusu olduğunda veri koruması önemlidir. 
Yabancıların çocuğunuz hakkında çok fazla şey bilmemeleri gerekmektedir. 
 
 
#1 Bilgileri ölçülü kullanma 
 
Çocuğunuzun profilinde çok fazla bilgi içermemesine dikkat edin.    
Sorun:  
- ikamet yerinin gösterilmesi gerekiyor mu?  
- Adını ve soyadını göstermek zorunda mısınız?  
- Çocuğunuzun yüzü gösterilmek zorunda mı?  
 
 
#2 İki adımlı kimlik doğrulamayı ayarlama 
 
TikTok'u yüklediğinizde, telefon numaranızı ve bir e-posta adresi girebilirsiniz. Buna "iki 
aşamalı kimlik doğrulama" denir.  
 
Çocuğunuz şifresini unutursa bu iyi olur. Daha sonra bir e-posta alabilir ve şifreyi kendiniz 
yeniden oluşturabilirsiniz.  
 
 
#3 Özel hesap  
 
TikTok profilinin kişiye özel ayarlanmasında çocuğunuza yardımcı olun.  
TikTok profili özele alındı. Bu durumda çocuğunuzun videolarını yalnızca sizin veya 
çocuğunuzun izin verdiği kişiler görebilir.  
 
Bunu yapmak için TikTok'ta profile tıklayın, ardından üç çubuğa tıklayın, "Ayarlar ve 
Gizlilik" e ve ardından "Gizlilik" e tıklayın. En üstte bulunan "özel" e ayarlayabilirsiniz.  
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#4 Takipçileri kaldırma 
 
Bazen bizi - ya da çocuğumuzu - videolarımızı görmemesi gereken insanlar takip eder.  
Çocuğunuza takipçileri nasıl çıkaracağını gösterin. O zaman bu insanlar görmesini 
istemediğimiz şeyleri göremeyeceklerdir. 
 
Profile gidin, ardından "takipçiler "e ve ardından bir takipçinin yanındaki üç noktaya 
dokunun. Ardından en altta "bu takipçiyi kaldır" seçeneğini göreceksiniz.  
 
 
#5 Yorumları sınırlama 
 
Çocuğunuz bir video çektiyse, bu videoya yorum yapılabilir.  
Bazen insanlar videoların altına çocuğunuzu rencide edebilecek veya incitebilecek kötü 
mesajlar yazabilir.  
 
Bunu durdurabilirsiniz.  
 
"Ayarlar ve gizlilik "e, ardından "Gizlilik "e tıklarsınız ve ardından en altta "Yorumlar" 
öğesini görürsünüz. Üzerine tıklayın ve böylece kimin yorum yapabileceğine siz karar 
verebilirsiniz.  
 
#6 Sınırları belirleme 
 
TikTok'la alakalı çocuğunuz için sınırlar belirleyin. Bir çocuk bütün gün sadece video 
izlememelidir. Bir çocuk TikTok'taki tüm videoları da izlememelidir. Bazen çocuklar için iyi 
olmayan pornografik veya çok şiddet içeren videolar vardır.  
 
TikTok'ta "Ayarlar" a gidin ve ardından şemsiye simgesini arayın. Üzerine tıkladıktan 
sonra "Ekran Süresi Yönetimi "ni seçebilirsiniz.  
 
Orada çocuğunuzun TikTok'u gün içinde ne kadar süre kullanabileceğine karar 
verebilirsiniz. Belirlenen saatten sonra uygulama günün geri kalanı için kilitlenir. 40, 60, 90 
veya 120 dakika seçenekleri vardır.  
 
Aynı yerden kısıtlı modu da etkinleştirebilirsiniz. Böylelikle videolar otomatik olarak 
filtrelenir ve kötü şeyler artık çocuğunuza gösterilmez. Ancak filtre mükemmel değildir. 
Yine de bazen saçma sapan bir şeyin gözden kaçması mümkündür.  
 
Bu nedenle TikTok'u bazen çocuğunuzla birlikte izlemeniz çok önemlidir. Böylece 
gösterilen videoların çocuğunuz için iyi olup olmadığını görebilirsiniz.  
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Bu ipuçları sadece öneridir. Günlük yaşamınızda neyi benimsemek istediğinize ve 
benimseyebileceğinize kendiniz karar verebilirsiniz.  
 
Çocuğunuzun cep telefonunda ne yaptığını bilmeniz önemlidir. Bu nedenle, çocuğunuzla 
cep telefonu ve TikTok hakkında da konuşunuz.  
 
Web sitemde cep telefonu konularında daha fazla video bulunmaktadır. İsterseniz göz 
atabilirsiniz.   
 


