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iPhone’u 
Daha Güvenli Kullanmak 
İçin Yapılması Gereken 
Sekiz Ayar
İster yeni modellerden biri ile başlamış olun, 
isterseniz uzun zamandır iPhone kullanın, 
güvenlik ihtiyaçları hiç bitmiyor. Günümüzde 
satılan akıllı telefonlar içinde, fabrika çıkışı 
en güvenli işletim sistemlerinden birine sahip 
olsa da, iOS işletim sisteminde de dikkat 
etmemiz ve uygulamamız gereken güvenlik 
ayarları var. En öncelikli ayarları burada 
paylaşmak istedim.

1. Parola
iPhone’un kullanımını daha güvenli hale getirmenin 

akla gelen ilk yöntemi en az altı haneli bir parola 

belirlemekten geçiyor. Daha önce bir parola 

belirlediyseniz bile, şimdi yenilemenin tam zamanı. 

Parola belirlemek için: Ayarlar programında, 

Touch ID ve Parola’ya girdiğinizde, varsa eski 

parolanızı girmenizi istiyor. Daha önce seçmediyseniz, 

iPhone’un Kilidini Açma ayarını açık konuma getirin. 

Daha sonra isterseniz sadece numaralardan oluşan 

parola girebilir, isterseniz Özel Alfa Sayısal Kod 

seçeneği ile rakamlar dışındaki harf ve karakterlerden 

oluşan daha zor bir parola yaratabilirsiniz.



Kullandığınız telefonun modeline göre bu 

parola yerine günlük hayatta parmak izi ya da yüz 

tanıma teknolojilerini de kullanacağınız için, bu 

parolanın kolay ya da zor girilir olması çok sorun 

yaratmayacaktır. 

2. Face ID ya Da Parmak İzİ 
kullanımı
Önceki adımda yarattığınız parolayı her seferinde 

girmenin yanında başkalarının görmesine de engel 

olmak için en iyisi, yüz tanıma ya da parmak izi 

kullanmaktır. Bunun için Ayarlar programında … 

ve Parola’ya girdiğinizde parmak izi ya da Face ID 

eklemek için gerekli adımı görebilirsiniz. 

Ek güvenlik amacıyla parmak izinizin ya da 

yüzünüzün telefonu açmak için kullanılmasını 

istemiyorsanız yine aynı alandan bu özelliği 

kaldırmak mümkün.

3. kİlİtlİ teleFonDa 
yaPılabİleceklerİ kısıtlamak
Telefonunuz kilitli durumdayken, başkalarının 

yapabileceklerini kısıtlamak her zaman iyi bir 

önlemdir. Bunun için, Ayarlar programında, Touch 

ID ve Parola’ya girdiğinizde, sayfanın altında çıkan 

listede KİLİTLİYKEN ERİŞİME İZİN VER bölümünde, 

özel ihtiyacınız olan bir madde yoksa, hemen her 

ayarı kapatmanız doğru olacaktır. Bilgi: ben sadece 

Cevapsız Aramalara Geri Dön ayarını açık bıraktım. 

4. kİlİtleme süresİ
Telefonunuzu bir kenara bıraktığınızda, siz 

kilitlemeyi unutursanız ne olacak? En iyisi, bir süre 

sonra otomatik olarak kilitlenmesini sağlamak. 

Bunun için yapılması gerekenler ise çok basit.

Ayarlar programında Ekran ve Parlaklık 

bölümüne girdiğinizde Otomatik Kilit adlı bir 

ayar göreceksiniz. Buradaki süreyi dilediğiniz gibi 

ayarlayabilirsiniz. Benim önerim 30 saniyeyi (en 

kısa ayarı) seçmek olacaktır. 

5. teleFonumu bul
Telefonunuz çalınırsa ya da bir yerde unutursanız 

ne olacak? iPhone’un bu amaçla hazırlamış 

olduğu ayarlar telefonunuzu ya da en azından 

bilgilerinizi korumak için yardımcı olabilir. Bu 

ayar tamamlandığında telefonunuzu nerede 

unuttuğunuzu görebilir ya da içindeki tüm bilgilerin 

uzaktan silinmesi için talimat verebilirsiniz. 

Yapılması gerekenler ise şöyle: Ayarlar 

programında en üstte isminizin olduğu yerden 

iCloud ayarına girmek gerekiyor. Burada 

iPhone’umu Bul ayarını açmanız yeterli olacaktır. 

Daha sonra ihtiyacınız olduğunda yapmanız 

gereken, herhangi bir bilgisayardan iCloud 

hesabınıza girip, telefonunuzu bulmasını istemek. 

Telefonunuz çalındıysa, aynı web sitesinden 

içeriklerini silmek için komut göndermek de 

mümkün.
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6. kİlİtlİ ekranDa hassas 
mesajların çıkmasına engel olmak 
Parolanıza ya da parmak izinize sahip olmayan 

birisi, İnternet Bankacılığı’nın gönderdiği SMS’i 

görememeli. Bu ve benzeri uyarıların kilitli ekranda 

çıkmasını engellemek güvenliğimiz için oldukça 

önemlidir. 

Yapılması gereken ayarlar ise şu şekilde. 

Ayarlar progamında Bildirimler ayarına girmek 

gerekiyor. Burada ekrana bildirim gönderen 

tüm programların isimleri ve bildirim çeşitleri 

görünüyor. Örnek olarak SMS’ler için Mesajlar 

seçeneğini seçtiğimizde aşağıdaki SEÇENEKLER 

kısmında Önizlemeleri göster ayarını Her Zaman 

(Saptanmış) yerine Kilitli Değilken olarak tercih 

etmeliyiz. 

7. uygulamalar nereDe olDuğumu 
bİlmelİ mİ
Akıllı telefonlardaki uygulamalar, bizim nerede 

olduğumuzu telefondan öğrenerek kullanabiliyorlar. 

Bu uygulamalar üzerinden ne zaman nerede 

olduğumuzu sürekli paylaşmak hem kişisel bilgimiz 

açısından uygun değil, hem de telefon şarj süresini 

kısaltıyor. Yapmamız gerekenler ise şu şekilde. 

Ayarlar programından Gizlilik bölümü içindeki 

Konum Servisleri kısmına giriyoruz. Burada her 

bir uygulamanın yanında Asla ve Kullanırken 

seçenekleri bulunuyor. İlgili uygulamanın işini 

yapabilmesi için konumunuza ihtiyacı yoksa  Asla 

seçeneği ile bu bilginin uygulama ile paylaşılmasına 

engel olmak gerekiyor. 

“Bulunduğum yere taksi gönder”, “arkadaşıma 

bulunduğum yerin lokasyonunu gönder” gibi 

amaçlarla kullandığımız programlar için yanlış ayar 

yapsanız bile, istediğiniz özellik çalışmadığında aynı 

yerden girip ayarı yeniden açmanız mümkün.
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YazaR HakkıNda

8. İşletİm sİstemİm güncel mİ
Güvenlik, yapacağınız ayarlar kadar, işletim 

sisteminizin ve uygulamalarımızın güncel 

olmasına da bağlıdır. İşletim sistemi için Ayarlar 

programından Genel altında bulunan Yazılım 

Güncelleme’ye girmeniz gerekir. Burada, varsa yeni 

sürüm görünecektir. Yükleyiniz.

Benzer şekilde App Store programı içinde de 

güncellenmesi gereken programların listesi yer alır. 

Burada da uygulamarın üzerinden tek tek ya da sağ 

üst köşeden tümünü güncelleyebilirsiniz. 

Uzun süre güncelleme yapmadıysanız bu 

işlemler uzun sürebilir ama sonunda daha güvenli 

bir telefona sahip olursunuz.

Güvenli günler!


