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GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÇEŞİTLİ ARAÇLAR VE KAYNAKLAR
Google ve Common Sense Media'dan aileler için İnternet üzerinde güvenlik ipuçları:
Gizlilik ve güvenlik ayarları: YouTube, kullanıcıların sitedeki deneyimlerini yönetmesine yardımcı olan
çeşitli araçlara ve ayarlara sahiptir. Çocuklarınızın kullanabileceği kaynaklar hakkında daha fazla bilgi
edinmek için lütfen gizlilik ve güvenlik ayarları sayfasını ziyaret edin.
YouTube Kids uygulamasını kullanın: Eğer YouTube’u bir mobil cihaz üzerinden kullanıyorsanız
YouTube’un sunmuş olduğu “YouTube Kids” isimli uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu uygulama arama
özelliğini devre dışı bırakma, ayarlar kısmını şifreyle koruma, istemediğiniz video ve kanalları engelleme
gibi olanaklar sunuyor.
Detaylı bilgiyi https://kids.youtube.com/ adresinde bulabilirsiniz.
Bir YouTube (Google) hesabı oluşturmak: YouTube’da bazı ayarlarla koruma seviyesini arttırmak mümkün,
ancak önce bir hesap oluşturmanız gerekmektedir. Burada önemli nokta kendi kullandığınız hesabı
kullanmamanızdır. Bunun iki sebebi var, birincisi YouTube bir Google ürünü olduğu ve YouTube’da oturum
açmak Google oturumu açmak anlamına geldiğinden oturum açtığınız cihazdan maillerinize ya da Google
arama geçmişiniz de dahil olmak üzere bir çok veriye erişilebilir. İkincisi ise YouTube izlenen videolara göre
öneriler sunmaktadır, aynı hesabı kullanırsanız çocuğunuzun karşısına sizin izlediğiniz videolara göre
öneriler çıkabilir.
Kısıtlı modu aktif edin: YouTube’u bilgisayardan kullanıyorsanız üye girişi yaptıktan sonra sağ üstteki ikona
tıklayarak açılan menüden, uygulamadan kullanıyorsanız uygulama ayarlarından YouTube’un kısıtlı modunu
etkinleştirebilirsiniz. YouTube’un da bu ekranda belirttiği gibi %100 filtreleme sağlamasa da bu filtreye
takılan videoları baştan engellemiş olursunuz.
Autoplay özelliğini kapatın: Video izleme ekranının sağ üst köşesindeki seçenek ile kolayca kapatabilirsiniz.
Bu özellik kapatılsa da video bitince YouTube’un önerilen videoları pencerede sıraladığını ve herhangi birine
tıklanarak başka videolara ulaşılabileceğini unutmamak gerek.

Özel oynatma listeleri oluşturun: Autoplay özelliğini kapatmanın bir diğer alternatifi özel oynatma
listelerinizi oluşturmak. Çocuğunuzun izlemesini istediğiniz ya da uygun gördüğünüz videolardan belli
oynatma listeleri oluşturarak bu listeleri başlatırsanız sıradaki video olarak sizin listenizdeki bir diğer
video oynayacaktır. Belli bir yaşın altında, kendisi bilinçli olarak videolar arasında geçiş yapamayacak
çocuklar için en uygun önlemlerden bir tanesi bu olarak görülmektedir.
Tarayıcı geçmişini kontrol edin: Eğer mobil uygulamadan değil tarayıcıdan kullanıyorsanız tarayıcı
geçmişine bakarak izlenmesi olası sakıncalı videoları tespit edebilir ve bunlarla birlikte bunları
yayınlayan kanalları engelleyebilirsiniz.

Farklı platformları kullanın: Youtube, üye olan her kullanıcının video yükleyebildiği bir platform
olması dolayısıyla izlenen videoları kontrol altında tutmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle daha
profesyonel video izleme platformlarını tercih edebilirsiniz.
Çocuğunuzun YouTube'da kimlerle etkileşime geçtiğine dikkat edin.
Uygunsuz içerik: Uygunsuz olduğunu veya Topluluk Kurallarımızı ihlal edebileceğini düşündüğünüz
bir video görürseniz ilgili videoyu işaretleyin.
Çocuklarınızın kanalını ziyaret edin: Ergenlik çağındaki çocuğunuzun kanalında neler yayınladığına
göz atın. Favorilerini ve hangi YouTube kanallarına abone olduğunu kontrol edin. Favoriler ve
abonelikler, sitede ne izlediği hakkında size ipuçları verebilir.
Tüm bu önlemleri almanızın ardından yine de çocuğunuzun ne izlediğini mümkün olduğunca ekran
başındayken kontrol etmeniz, onunla konuşurken bu konuda sorular sormanız sadece YouTube ve
videolar için değil tüm internet kullanımı için büyük önem taşıyor.
Google Aile Güvenliği Merkezi
İnternet ortamında ailenizin güvenliğini sağlamanıza yardımcı olacak ipuçları ve öneriler içerir.
https://safety.google/families/

Web içeriklerini engelleme
iOS, web sitesi içeriklerini otomatik şekilde filtreleyerek Safari'de ve aygıtınızdaki uygulamalarda
yetişkin içeriklerine erişimi sınırlayabilir. Ayrıca belirli web sitelerini, onaylananlar veya
engellenenler listesine ekleyebilir ya da erişimi yalnızca onaylanan web siteleri ile sınırlayabilirsiniz.
Şu adımları izleyin:
Ayarlar > Ekran Süresi'ne gidin.
İçerik ve Gizlilik Sınırlamaları'na dokunun ve Ekran Süresi parolanızı girin.
İçerik Sınırlama'ya ve sonra Web İçeriği'ne dokunun.
Sınırsız Erişim, Yetişkin Web Sitelerini Sınırla ve Yalnızca İzin Verilen Web Siteleri seçeneklerinden
birini belirleyin.
İzin verdiğiniz erişim türüne bağlı olarak, sınırlamak istediğiniz web sitesi gibi bilgileri eklemeniz
gerekebilir. Kaynakça:
https://support.google.com/youtubekids/
http://www.guvenliweb.org.tr/sosyal-medya-rehberi/youtube
https://www.youtube.com/intl/tr/yt/about/policies/#staying-safe
https://safety.google/families/
https://support.apple.com/tr-tr/HT201304#explicit-content

