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Anahtar
Kimde?
Aracınızı yeni aldınız, direksiyona
kuruldunuz, keyif içinde kısa bir yolculuk
yaptınız ve nihayet evinizin önüne aracınızı
park edip içeri girdiniz. Ara ara pencereden
dışarı bakıp “uzaktan da bir başka güzel
görünüyor” diyerek daha da keyifleniyorsunuz.

Yatarken anahtarı başucunuza koydunuz. Güzel bir

ararken siz de konuyla ilgili gerçek bir video kaydını

uyku zamanı...

seyredebilirsiniz.

Fakat o da ne? Aracınızın motor sesiyle birden
uyanıyorsunuz, anahtarı kontrol ediyorsunuz,
hâlâ başucunuzda. Koşup pencereden dışarı

Hırsız ne ister?

baktığınızda dört tekerlekli yeni arkadaşınız almış

Bu sorunun cevabını sanırım hepimiz biliyoruz. İster

başını gidiyor. Anahtar elinizde! Başka bir anahtar

değerli bir eşya çalmakla yetinsin isterse arabayı çalıp

daha mı var? Anahtar kimde? Biz bu soruya cevap

parçalarına ayırıp satmak niyetinde olsun, hırsızın
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ilk adımı mutlaka “fırsatçılık” ile başlar. Hırsız her

giriş sistemine sahip arabalarda kullanılmaktadır.

zaman bir “fırsat” arar.

Bilindiği üzere anahtarsız giriş sistemine sahip

»» Arkasına bakmadan uzaktan kumandayla

arabalarda, anahtar araca yaklaştırıldığında kapı

aracını kilitlediğini sanan araç sahipleri

kilidi el değmeden otomatik olarak açılmaktadır.

»» Issız yerlere park edilmiş araçlar
»» Koltuk üzerinde bırakılmış, kolaylıkla
alınabilecek değerli eşyalar
»» Evin hemen yakınında bulunan anahtarsız giriş
sistemine sahip modern araçlar
»» Elektronik zayıflık ve tehditlerden haberi
olmayan bilinçsiz araç sahipleri...

İki cihazdan oluşan bu sistemin kullanımı
yine iki kişilik küçük bir ekip gerektirir. Bir cihaz
arabanızın 20-30 cm kadar yakınında dururken
diğer cihaz yanınızda götürdüğünüz anahtarınızın
yakınlarında, onun yaydığı sinyalleri yakalamaya
çalışır. Anahtarınızdan çıkan sinyalleri yakaladığı
anda bunu diğer cihaza aktarır ve arabanız
“anahtarın yakında olduğu” sonucuna vararak

Bu ve benzeri durumları kolaylıkla fırsata

kapıları açar. Yine hırsıza düşen, sadece aracınızın

dönüştüren hırsız, işini 60-70 saniye gibi kısa bir

kapısını açıp içeri girmektir.

sürede tamamlayıp amacına ulaşabilmektedir.

Teknolojik hırsızların
kullandığı teknikler
Teknoloji hızla gelişmeye devam ediyor. Hızlı
gelişen teknoloji ile arabalar daha da akıllanırken,
çeşitli fonksiyonlara sahip küçük elektronik cihazlar
da ucuzluyor ve kolay ulaşılabilir hale geliyor.
Bu küçük cihazlar farklı amaçlar için üretilmiş
olsa da elektronik hırsızları için bulunmaz nimet
sıralamasının en üstlerinde yer alıyor.

Sinyal kesiciler

Kolaylıkla alınabilecek
önlemler

Düşük enerjiye ihtiyaç duyan bu cihazlar 70-80

Her ne kadar karmaşık gibi gözüken elektronik

metre çapında bir alan içindeki sinyallere etki

tehditlerden bahsetmiş olsak da, alacağımız

edebilmektedir. Uzaktan kumandalı anahtarınızdan

önlemlerin aslında bir o kadar basit olduğunu

gönderdiğiniz “kilitle” sinyalini keserek arabanıza

söyleyebiliriz.

ulaşmasını engelleyebilmekte ve kapıların açık
kalmasını sağlayabilmektedir. Hırsıza düşen tek
şey, siz yeteri kadar uzaklaştıktan sonra aracınızın
kapısını açarak içeri girmektir.
Aracı kilitleyip kilitlemediğinizi
ispatlayamayacağınız için büyük ihtimalle
sigortanız bu zararı ödemeyecektir.

Sinyal aktarıcılar

Sinyal kesicilere karşı:
»» Aracınızı terk ederken arkanızı dönüp gitmeyin,
yakındayken kapıları kilitleyin ve kapıların
kilitlendiğinde çıkan sesi duyduğunuzdan emin
olun.
»» Eğer kilitleme sesini duyamayacak kadar
araçtan uzaklaştıysanız mutlaka gözle kontrol
sağlayın. Arabanız ikaz lambalarını yakıp

Yazımızın girişinde örneğini verdiğimiz olayın baş

söndürerek kilitlendiğine dair sizi görsel olarak

aktörleri sinyal aktarıcılardır. Bu cihazlar anahtarsız

uyaracaktır.
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»» Daha önce hiç bulunmadığınız ya da güvende

yıllarda da farklı üreticilerin farklı modellerinde

hissetmediğiniz bir yerdeyseniz, aracınızı

yeni açıkların tespit edilmesi, yüksek olasılıkla

anahtarı takarak kilitleyin.

duyacağımız haberler arasında yer alacaktır. Ancak

»» Aracınızı mümkün olduğunca kontrollü,
güvenilir, iyi aydınlatılmış yerlere bırakın.

bu noktada üretici firmalar güvenlik uzmanlarıyla
birlikte çalışarak bu açıkları kısa sürede yeni
yazılımlar yükleyerek kapatmaktadır. Bu ve benzeri
olumsuzluklardan etkilenmemenin yolu ise,
üretici tarafından resmi olarak tescillenmiş yetkili
servislere düzenli olarak giderek arabanızda yüklü
olan yazılımı güncel tutmaktan geçmektedir.
Hangi tehlikelerle karşı karşıya olduğunuzu
bildiğiniz taktirde farkındalığınız artacak ve
korunmak için yapılacakları bildiğiniz için anahtar
sizde olacaktır.
Güvenli sürüşler...

Referanslar
Sinyal aktarıcılara karşı:

http://www.bbc.com/news/uk-england-38225274

Bu hırsızlık yönteminin sadece “anahtarsız giriş

https://www.gizmodo.com.au/2017/05/chinese-

sistemi”ne sahip araçlarda işe yaradığını bir kez

hackers-show-how-to-steal-your-car-with-20-

daha hatırlatalım. Dolayısıyla, eğer bu sisteme sahip

of-hardware/

bir aracınız yoksa, bu önlemleri uygulamanıza da
gerek olmayacaktır.

https://www.express.co.uk/life-style/cars/806889/
Keyless-entry-car-keys-hack-theft-warning

»» Anahtarlarınızı sinyal bloklayıcı bir kılıf içine
koyarak yanınızda taşıyın. Bu kılıfları aynı
zamanda kredi kartlarınızı korumak için de
kullanabilirsiniz.
»» Eğer aracınızı evinizin önüne park ediyorsanız
ve sinyal bloklama özelliğine sahip bir kılıfınız
henüz yoksa, anahtarınızı para kasası gibi
sinyalleri engelleyecek bir madeni kutu içinde
saklayabilirsiniz. Hatta buzdolabı bile işinizi
görecektir.
Örneklerini verdiğimiz elektronik hırsızlıklara
karşı önlemleri aktarmış olsak da, her geçen
gün teknoloji gelişimini sürdürecek ve bunun

Yazar Hakkında
Güvenç Bolışık 1978 Bursa
doğumludur. Dokuz Eylül
Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği bölümünden 2001
yılında mezun olmuştur. Son 10 yıl
otomotiv sektöründe güvenlik altyapıları ve bilgi güvenliği
olmak üzere Bilgi Teknolojilerinin çeşitli alanlarında 15 yıl
iş tecrübesi bulunmaktadır.

sonucunda yeni saldırı çeşitleri ortaya çıkacaktır.
Yukarıda bahsettiğimiz hırsızlık türlerinden farklı
olarak, önceki yıllarda, araç bilgisayar sistemlerinde
tespit edilen açıklardan yararlanılarak daha
ileri düzeyde yazılımsal saldırılarla araçların
sistemlerine girilebildiği görülmüştür. Önümüzdeki
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Akıllı TV’niz de
Sizi İzliyor mu?
Yerli sinemamızın o güzel “Zeki Müren de bizi
görecek mi?” repliğine bu yazıda yer vermeyip,
yaşanmış küçük bir anekdotu anlatmak istiyorum.
Rahmetli babaannem bütün ömrünü köyde
geçirmişti ve televizyonla ilk kez, esnaf olan
kardeşinin ilçedeki evinde, 70’li yıllarda tanışmıştı.
Televizyon açılıp birden Bülent Ecevit’i karşısında

akıllı tost makinesi ve akıllı yumurta pişirme cihazı

görünce de hemen telaşlı bir şekilde örtüsünü

kullanmadığımız için, telefonlarımızdan sonra en

başına alıvermişti. Kadıncağız yıllar sonra bile

çok karşılaştığımız akıllı cihaz olan ve kendisinden

bizlere espri konusu olmaktan kurtulamamıştı.

gözlerimizi saatlerce alamadığımız akıllı tv’lerimizin

O yıllardan bu yana köprülerin altından çok

güvenliği ile ilgili bir iki ufak ama önemli noktaya

sular aktı. Yıllar geçerken cihazlar da akıllanıp

değinmek istiyorum. Hepimizin aklına ara sıra

yüzlercesi gündelik yaşamımıza girdi ve girmeye

geliyordur: Biz güzel güzel akıllı tv’mizi izlerken

de devam edecek gibi görünüyor. Gün geçmiyor

acaba o da bizi izliyor mu?

ki “bu da mı akıllandı” dediğimiz bir cihaz daha

Önce bilgisayarlarla hayatımıza giren zararlı

teknolojinin toz tutmayan raflarında yerini

yazılımlar, akıllı telefonlarımıza yönelik tehditlerle

almasın. Ancak henüz hâlâ birçoğumuz evimizde

devam etti ve nesnelerin Internet’e bağlanmasıyla
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(IOT) birlikte birçok cihazımız tehditlere açık hale

şekilde kaydettiği ve bu bilgileri Internet reklam

geldi. Çoğumuzun evinde bulunan akıllı tv’ler

firmaları ile paylaştığı ortaya çıkmıştı. Bu nedenle,

de Internet’e bağlı diğer cihazlarımız gibi tehdit

2.2 milyon ABD doları ceza ödemek zorunda

altında. Aslında cihazlarımızdan çok bizler tehdit

kalmıştı. Geçtiğimiz yıllarda LG’nin de akıllı reklam

altındayız. Tehditlerin amaçları farklı farklı; bazıları

(Smart Ad) fonksiyonu tepki toplamıştı.

kullanıcı adı ve şifrelerini hedeflerken, bazıları

Akıllı tv üreticileri platformlarını güvenli hale

kredi kartı bilgilerini ele geçirmeyi, bazıları da daha

getirmek için önlemlerini alıyorlar. Bu kapsamda

masum görünen kullanıcı alışkanlıklarını takip

akıllı tv’ler topladıkları kişisel verileri şifreli olarak

edip bu bilgileri reklam vs. şirketlerine satmayı

depoluyor ve iletiyor olabilirler; ama akla gelen ilk

hedefliyor. Ayrıca özel hayatın içine girilmesi gibi

soru, bu şifrelemenin ne kadar güvenli ve kırılamaz

niyetler de olabilir ki en can sıkıcılarından biri bu

bir şifreleme olduğudur. Ayrıca, televizyona

olsa gerek.

ulaşan kötü niyetli kişilerin veya programların, bu

Akıllı tv’lerin taşıdığı riskleri daha etkili yapan

şifreli veriyi kullanmak yerine tv’deki fonksiyonu

etkenlerden biri, bilgisayarlardan ve telefonlardan

kullanıp, verileri doğrudan, şifrelenmeden önce

gelebilecek risklere karşı çoğumuzda farkındalık

televizyona giriş noktasından ele geçirme riski

oluşmuş bulunmasına karşılık, bir bilgisayardan

de söz konusudur. 2017’de dışarıya sızan bazı

farkı olmayan akıllı tv’ler için gerekli duyarlılığın

belgelere göre, CIA ve MI5’in akıllı tv’lerin birer

henüz oluşmamasıdır. Diğer bir etken de, akıllı

dinleme cihazına dönüşmesi için ortak çalışma

tv’lerin bilgisayarlar gibi Internet’e bağlanıp işlem

yürüttükleri (Weeping Angel), bu kapsamda

yapmamıza izin vermesine rağmen, bilgisayarlarda

geliştirdikleri yazılımlarla ortam dinlemesi

alışkın olduğumuz, bizi zararlı yazılımlara karşı

yapabildikleri, televizyon üzerinden televizyonun

koruyan antivirus/antimalware yazılımları ve

bağlı olduğu ağa erişerek tüm ağ üzerinde akan

firewall’ların daha düne kadar akıllı tv’ler için

veriyi dinleyebildikleri ve kamerası olan tv’lerle

bulunmamasıdır. Üstelik bu önlemler hem yeni

ortam izlemesi de yapabildikleri ortaya çıkmıştır.2

yeni uygulamaya alınmaktadır hem de hâlâ
olgunlaşmaya açık yönleri vardır.
2015 yılında Samsung akıllı tv’nin ses tanıma

Peki akıllı tv’lerimizi daha güvenli hale
getirmek için hangi temel önlemleri alabiliriz?
Aşağıdaki adımlar %100 güvenliği garanti

fonksiyonunun, ortamdaki sesleri dinleyip metin

etmemekle birlikte, birçok tehdidin önlenmesine

haline getirerek, bu metinleri Internet üzerinden

yardımcı olacaktır. Alınabilecek temel önlemler:

üçüncü parti firmalarla paylaştığı ortaya çıkmıştı.

»» Tv’nin Internet’e bağlı olması gerekmiyorsa,

(Sonrasında Samsung bu paylaşımın sadece

yani sadece standart tv özellikleriyle

spesifik bir firma ile olduğunu belirtti ve güvenli bir

kullanılıyorsa Internet bağlantısını

platform oluşturmak için hangi önlemleri aldıklarını

gerçekleştirmeyin; kurulum sırasında

paylaştı. ) Normal şartlar altında ses fonksiyonu

bağlanmışsa da kapatın. Internet’e bağlı

açıkken ekranda bir mikrofon işareti belirmekte

olması, saldırganlar için potansiyel bir açık

ve sesli komutları şifreleyerek saklamakta ve

kapı demektir. (Internet bağlantısını kapatınca

yine bu bilgiyi şifreli olarak Internet üzerinden

artık bir akıllı tv’nizin olmadığını da belirtmem

iletmektedir. Ancak, televizyonumuza bulaşan

gerekir, standart tv’den bir tüp uzaktasınız :) )

1

zararlı bir yazılım, bu ses tanıma fonksiyonunu

»» Tv üzerindeki kamerayı bir bantla

kullanarak ortam dinlemesi yapar ve dinlediklerini

kapatabilirsiniz. (Yıllar geçse de, cihazlar

Internet üzerinden kötü niyetli sahibine iletirse ne

değişse de bu önlem değişmeyecek gibi...)

olacak?
Bu ve benzeri konular sadece Samsung’a

»» Mikrofonu da, kullanmıyorsanız veya
kullanmadığınız zamanlarda kapatabilirsiniz.

özgü değildir. ABD’de yaygın olan Vizio adlı

Eğer uzaktan kumandanızda gömülü mikrofon

akıllı televizyon platformunun, kullanıcı izleme

varsa, onu da üçüncü bir firmanın mikrofonsuz

alışkanlıklarını program, saat, IP bilgisini içerecek

olan bir kumandası ile değiştirilebilirsiniz.
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»» Tv üreticileri güvenlik açıkları ortaya

Güncel yazılım versiyonlarını indirmek için:

çıktıkça veya yeni geliştirmeler oldukça

»» Menu > Destek > Yazılım Güncelleme

güvenlik güncellemeleri yayınlarlar. Bu tür

adımından en son güncel yazılımı kontrol edip,

güncelleştirmeleri can sıkıcı bulabilirsiniz,

tv’nize yükleyin. Tabii ki bunu yapabilmeniz

ama düzenli olarak yüklenmeleri gerektiğini

için Internet’e bağlı olmanız gerekecektir.

unutmayın.
»» Ekrana gelen şüpheli mesajları, özellikle de

Wi-fi bağlantısını kesmek için:

başka cihazlara bağlantının onaylanmasına

»» Menu > Ağ > Ağ Ayarları altından bağlantıyı

yönelik mesajları onaylamayın.

kapatabilirsiniz.

»» Tv’niz ilk defa kurulurken “kolay kurulum”,
“hızlı kurulum” gibi seçenekleri seçerek değil,

Sonuç olarak, bu yazı akıllı tv’lerde %100

kişiselleştirme ve gizlilik özelliklerinin açılıp

güvenliğin sağlanmasını garanti etme iddiasıyla

kapatılabildiği “özelleştir” (custom settings)

değil, farkındalığı artırmak ve alınabilecek basit

modunda kurulum yapılmasını sağlayın.

ama önemli temel önlemleri dikkatlere sunmak için

»» Internet’e bağlı bütün cihazlarınızda olduğu
gibi, şüpheli görünen uygulamaları indirmeyin.

kaleme alınmıştır. Sitemizin güzel mottosu ile yazıyı
bitirmek istiyorum, “Güvenli Günler”.

»» “Gizlilik Politikası” vb. adları altındaki
koşulları içeren dokümanları onaylamadan
önce okuyun (ne kadar uygulanabilir, tartışılır

Referanslar

:)) Üreticilerin kullanıcı alışkanlıklarına ilişkin

1.

bilgileri sadece kullanıcıların rızası ve onayı
varsa tutması gerekmektedir. Ne var ki bu rıza
ve onay genellikle ilk kurulum aşamasında

https://news.samsung.com/global/what-samsung-isdoing-to-keep-your-smart-tv-secure

2.

http://www.zdnet.com/article/how-cia-mi5-hackedyour-smart-tv-to-spy-on-you/

sorulur ama sonradan değiştirilebilir.
»» Akıllı tv’nizden bankacılık işlemi yapmayın.
»» Akıllı tv’nizin web tarayıcısını kullanırken,
bilgisayarınızda olduğu gibi ziyaret ettiğiniz
sitelere dikkat edin, seçici olun.
»» Tereddütte kaldığınız konularda tv üreticinize
danışın.
Yapılabilecek temel düzenlemeleri Samsung akıllı
tv için aşağıda bulabilirsiniz. Ancak, aynı markanın
farklı modellerinde bile bu adımlar değiştiğinden,
farklı markalarda tamamen farklı olacaktır. Burada
sadece örnek olması ve fikir vermesi açısından yer
verilmiştir:
Ses tanıma, kaydedip iletme fonksiyonlarını
kapatmak için:

Yazar Hakkında
Aytekin Güzeliş Yazılım Geliştirme, Network, IT Denetimi, IT
Yönetişimi, IT Risk Yönetimi ve
Bilgi Güvenliği alanlarında 16 yılı
aşkın tecrübeye sahip. Ülkemizde
mesleki gelişime katkıda bulunmak adına ISACA Istanbul
Chapter’da Araştırma ve Yayın Direktörü olarak destek
veren Aytekin; ulusal ve uluslararası birçok konferansta
konuşmacı olarak da yer almaktadır. CISA, CRISC ve ITIL
sertifikaları bulunmaktadır.

»» Menü > Smart Özellikler > Hüküm ve Koşullar
> Ses Tanıma Gizlilik İlkesi adımı altında
“Onaylıyorum” seçeneğini kaldırın.
»» Menü > Smart Özellikler > Hüküm ve Koşullar
> Nuance Gizlilik Bildirimi adımı altında
“Onaylıyorum” seçeneğini kaldırın.
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Parola
Yönetimi
“Hepsine hükmedecek bir yüzük, hepsini o
bulacak, hepsini bir araya getirip karanlıkta
birbirine bağlayacak.” (Yüzüklerin Efendisi)

Teknoloji kullanıcılarının çoğu için aşağıdaki

Parolanız en az sekiz karakterden oluşmalı.

mesajlardan herhangi biriyle ya da benzerleriyle

Hadi bakalım. Köpeğimin adının sonuna abc

karşılaşmak kâbustur:

ekleyeyim.

Parolanız geçerliliğini yitirdi. Lütfen parolanızı

Parolanızda küçük harf, büyük harf, rakam, özel

değiştirin.

karakter olmalı.

Niye geçerli değil ki? Neden değiştireceğim?

Abc yerine 123 diyeyim, ilk harfi büyük

Bak bir de eskisini soruyor, eskisi neydi ki?

harf olsun. Özel karakter ne yahu? Kast ajansı mı
işletiyorum, parolamı mı değiştiriyorum.

Girdiğiniz parola yeterince kuvvetli değil.
Neden? Kuvvetli, güçlü parola da ne ola ki?
Spor mu yaptıracağım parolaya??

Parolanızı başarıyla değiştirdiniz.
Oh nihayet, 3-5 ay rahatım artık. Bu parolayı da
bir güzel her yerde kullanırım.
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almaya benzer. Kasanın anahtarı sadece sizde
bulunur, ama bu durumda kasanın başına bir iş
gelmemesinden de siz sorumlu olursunuz.
2.

Internet üzerinde parolalarınızı saklayabilecek
bir hizmet kullanmak. Bu yöntem ise, kaba bir
benzetmeyle, banka kasası gibidir. Internet
üzerinden erişilebildiği için 24 saat açık bir
bankada kasa kiralamış gibi olursunuz. Kulağa
çok hoş geliyor, ama bu sefer de her parola
kullanımında Internet’e bağlanmanız gerekir
ve tabii ki bu hizmeti aldığınız yerin güvenli
olması önemlidir.

Her yerde aynı parolayı kullanamazsınız.
Facebook parolanızı ele geçiren birinin

Yukarıda sözü edilen iki seçeneğin de hem

e-postalarınızı da okumasını ister misiniz? Ya

avantajları hem de dezavantajları vardır. Bir başka

Internet bankacılığı ve e-ticaret hesaplarınız? Her

seçenek ise, bu iki seçeneği de kapsayan bir

yerde farklı parola kullanmalısınız.

yöntemdir:

Yok artık daha neler. Bir tanesini bile zor

1.

Kullandığınız cihazların üzerine bir parola

değiştirdim. Hepsi ayrı mı olacak? Altı ay sonra

kasası uygulaması yükleyin. Bu sayede

hepsini değiştireceğim bir de!!! Ben en iyisi

Internet’e erişiminiz olsa da olmasa da

hepsini bir kâğıda yazayım.

parolalarınıza erişebilirsiniz.

Olmaz, kâğıda yazmak güvenli değil. O kâğıt
kaybolursa ya da çalınırsa ne yapacaksınız?
Ne yapacağım o zaman? Hayatta o kadar

2.

Kullandığınız parola kasası uygulaması
parolalarınızı güvenli bir şekilde bulut
üzerinde de saklasın. Böylece hem cihazınız

parolayı ezberleyemem, zaten kuvvetli diye saçma

bozulursa ya da çalınırsa parolalarınız

sapan bir şey oldular.

kaybolmaz, hem de birden fazla cihaz

Parola kasası kullanabilirsiniz. Bireysel
kullanıcılar için parolaları yönetmenin en kolay ve
en güvenli yöntemi parola kasası kullanmaktır.
O da ne ola ki???

PAROLA KASASI NEDİR?

üzerinden tek bir parola deposuna
erişebilirsiniz.

HANGİ PAROLA KASASINI
KULLANALIM?
Öncelikle bir parola kasası seçmeniz gerekiyor. Bu

Parola kasası birden çok parolayı güvenli bir şekilde

konuda birçok alternatifiniz var, ama seçiminizi

saklamak için kullanılan uygulama ya da hizmetlere

etkileyen ilk kriter bilgisayarınızın, tabletinizin ve

verilen addır. Tıpkı gerçek hayatta değerli eşya ve

telefonunuzun markası ile modeli. Yani seçtiğiniz

evraklarınızı sakladığınız kasalara benzer. Kasada

parola kasası hepsinin üzerinde çalışabilmeli.

saklanan parolaların ezberlenmesi ya da yazılması

Günümüzde hemen hepimizin birer akıllı telefon

gerekmez. Kasa kullanmaya başladığınızda

sahibi olduğumuzu ve telefonumuzu sürekli

saklayacağınız tek şey kasanın anahtarıdır, yani tek

yanımızda bulundurduğumuzu düşünürsek,

bir parola ezberlemeniz yeterlidir.

öncelikle telefonumuzda çalışabilecek bir uygulama

Parola kasası kullanımında iki temel seçenek
vardır:
1.

seçmeliyiz.
“Password manager” ve “password safe”

Cep telefonu, tablet ya da bilgisayarınıza

anahtar kelimeleri ile arama yaptığınızda onlarca

yükleyeceğiniz bir uygulama ya da program

değişik alternatif olduğunu göreceksiniz. Bunlar

kullanmak. Bu yöntem evinize bir kasa

arasından seçim yaparken ikinci kriteriniz
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de seçtiğiniz alternatifin güvenilir olmasıdır.
Muhakkak kullanıcı yorumlarına ve bağımsız
değerlendirmelere bakın.
Üçüncü kriteriniz ise, kullandığınız parola
kasası uygulamasının ya da hizmetinin zamana
dayanıklılığıdır. Kullandığınız cihazlar giderek artan
bir hızla yenilenmektedir. Kullandığınız parola
kasasının ve teknolojisinin de eskimesinden dolayı
kullanılamaz hale gelmemesi gerekir.

Bu üç kriter göz önüne alınınca bu konudaki
en eski ve en güvenilir uygulamalardan biri
olan Password Safe (https://pwsafe.org/) öne
çıkmaktadır. Windows ve Linux temelli bilgisayarlar
için geliştirilmiş olan Password Safe uygulamasının
Android, iOS (iPhone/iPad) ve Mac üzerinde
kullanmanızı sağlayacak türleri de vardır (https://
pwsafe.org/relatedprojects.shtml). Parola kasasında
sakladığınız parolalarınızı Dropbox ya da Google
Drive gibi bulut uygulamaları üzerinden bütün
cihazlarınız arasında paylaşmanız da mümkündür.

SONUÇ

Yazar Hakkında
A. Burak Sadıç Ankara Atatürk
Anadolu Lisesi ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü mezunudur.
Yirmi seneden fazla danışmanlık
ve yönetim deneyimi bulunmaktadır.
Twitter: @adilburaksadic

Bir parola kasası kullanmak hayatınızı çok
kolaylaştıracak. Ezberlemeniz gereken tek bir parola
var, o da kasanızın anahtarı. Kasayı ve anahtarı
kaybetmediğiniz sürece bütün parolalarınız
güvende.
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mesajların direk posta kutunuza gelmesi için
guvenligunler.com adresini ziyaret ediniz.

Güvenli Gezinti için
Tarayıcı ipuçları
Sanırım herkes bilgisayarında ve mobil
cihazında en çok kullandığı programın tarayıcı
olduğunda hemfikirdir. Peki bu kadar sık
kullandığımız programın güvenilirliğinden nasıl
emin oluyoruz? Cihazımıza yüklediğimiz anki
ayarları mı kullanıyoruz, yoksa güvenliğimizi
artırmak için önlemler alıyor muyuz?
Bilgisayar ve mobil cihazları eviniz gibi

doğurabilir. Bu yüzden kötü niyetli kişilerin sık sık

düşünürseniz, Internet Explorer, Mozilla Firefox

hedefi olurlar.

ve Google Chrome gibi tarayıcılar İnternet’e

Güvenli İnternet deneyimi için kritik yazılımlar

açılan pencerelerdir. Ne yazık ki kapıyı kilitleyip

olmasına rağmen işletim sistemi ile gelen çoğu

pencerelerin açık bırakılması evinizi hırsızlardan

tarayıcı ön tanımlı olarak eksik yapılandırılmıştır.

korumaz. Tarayıcı güvenliği sistemlerin güvenliği

Tarayıcı sağlayıcıları genellikle kullanıcı deneyimini

için önemlidir. Tarayıcıların güven altına

artırmak için bazı tarayıcı özelliklerini devre dışı

alınmaması kötücül yazılım indirilmesi, çevrimiçi

bırakırlar, fakat bu özelliklerin aktif olmaması

hesap bilgilerinin çalınması gibi ciddi sonuçlar

sisteminizi tehlikeye sokabilir.
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Peki ne yapmalıyız?
Tarayıcınızı güncel tutun
Belki de en sık tekrarlanan öneridir: güncelleme
yapın. Tam bilgisayarı kapatırken gelen

engellenmesi vb. seçeneklerin düzenlenmesi
tarayıcınızda almanız gereken önlemlerdir.

Firefox için
»» Menü düğmesine tıklayın ve Tercihler’i

güncellemeler bazen zaman kaybı gibi gözükse

seçin. Gizlilik ve Güvenlik butonuna tıklayın.

de, sistemlerin güncel olması güvenlik anlamında

Sitelerdeki kullanıcı adı ve parolaları hatırla

atılması gereken öncelikli adımlardan biridir.

seçeneğini kaldırın.

Tarayıcılarda bulunan zafiyetlerin giderilmesi
ve yeni keşfedilen Web tabanlı saldırılara karşı
koruma sağlanması için tarayıcınızın güncel olması
önemlidir.
»» Geçmiş panelinden Firefox geçmiş için özel

Firefox için
»» Güncelleme ayarları Firefox Tercihler

ayarları kullansın seçeneğini işaretleyin. Yine
aynı panelde Her zaman gizli gezinti kipini

menüsünden değiştirilebilir. Menü düğmesine

kullan seçeneğini işaretleyin. Sitelerden

tıklayın ve Tercihler’i seçin. Genel panelindeki

çerezleri kabul et seçeneği aktif olmalı ama

Firefox güncellemeleri bölümünde Otomatik

Üçüncü taraf çerezlerini kabul et seçeneği

olarak yüklensin (Önerilir) seçeneğini

Asla olarak işaretlenmelidir.

işaretleyin.

Chrome için
»» Chrome ön tanımlı olarak güncellemeleri
otomatik olarak yükleyecektir.

Gizlilik seçeneklerini düzenleyin

»» Ön tanımlı aktif olmasına rağmen İzinler
panelinden Açılır pencereleri engelle ve

Gizlilik, bazı bireylerin saklayacak bir şeyleri

Siteler eklenti yüklemeye çalıştığında beni

olmadığını düşündükleri için gerekli görünmeyebilir

uyar seçeneklerinin işaretlendiğinden emin

ama son derece hassas ve önemli bir konudur.

olunmalıdır.

Sanırım Edward Snowden’ın şu sözleri gizliliğin ne
kadar hayati önem taşıdığını açıkça ifade ediyor:
“Gizleyecek hiçbir şeyiniz olmadığı için kişisel
gizlilik haklarının ihlaline karşı çıkmamak,
söyleyecek hiçbir şeyiniz olmadığı için ifade

»» İzleme koruması panelinden Bilinen

özgürlüğü haklarının ihlaline karşı çıkmamak

takipçileri engellemek için İzlenme

gibidir.”

Koruması’nı kullan ve Web sitelerine
izlenmek istemediğimi bildiren “Do Not

Gizliliğinizi ve çevrimiçi kimliğinizi korumanız için

Track” sinyalini gönder seçenekleri Her zaman

tarayıcı geçmişinin temizlenmesi, bazı çerezlerin

olarak işaretlenmelidir.
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destekliyorsa, şifrelemeye zorlar. Böylece siz Web
sitelerinde gezinirken gönderdiğiniz kullanıcı
adı, parola, kredi kartı bilgisi, vb. hassas bilgilerin
başkaları tarafından ele geçirilmesinin önüne geçer.
Eklenti, Firefox ve Chrome tarayıcıları tarafından
desteklenir.
AdBlock Plus – 2006 yılında geliştirilmesine
»» Güvenlik panelinden ise Tehlikeli ve aldatıcı
içerikleri engelle seçeneği işaretlenmelidir.

başlanmış olan eklenti Web sitelerindeki
istenmeyen içerikleri beyaz liste ve kara liste
mantığına göre filtreler. Bu istenmeyen içerikler
bazen kullanıcıların İnternet hareketlerini izlemek
için kullanılan reklamlar, bazen de bilgisayarınızı
ele geçirmek için kullanılan kötücül yazılım linki
olabilir.

Chrome için
»» Çerez ayarlarını düzenlemek için Menü
seçeneğinden Ayarlar’ı tıklayın. En altta

Referanslar
1.

https://www.veracode.com/blog/2013/03/browser-

Gelişmiş’i tıklayın. Gizlilik ve güvenlik

security-settings-for-chrome-firefox-and-internet-

panelinin altında İçerik ayarları’nı tıklayın.

explorer

Çerezler’i tıklayın. Yerel verileri sadece
tarayıcımdan çıkana kadar koru ve Üçüncü

2.

https://www.us-cert.gov/publications/securing-yourweb-browser

taraf çerezlerini engelle ayarlarını aktif hale
getirin.

»» Gizlilik ve güvenlik panelinden Göz atma
trafiğimle birlikte bir “Do Not Track” isteği
gönder ve Kendinizi ve cihazınızı tehlikeli
sitelerden koruyun seçeneklerini işaretleyin.

Eklenti Önerileri

Yazar Hakkında
Cansın Yıldırım Koç Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
mezunudur. Lostar Bilgi Güvenliği
firmasında Kıdemli Siber Güvenlik
Danışmanı olarak çalışmaktadır.
Sızma testleri ve ağ güvenliği gibi konularla
ilgilenmektedir.
www.linkedin.com/in/CansınYıldırım

Çeşitli amaçlar için geliştirilen eklentiler
tarayıcılarla entegre çalışan programcıklardır.
Bu üçüncü parti yazılımlar tarayıcınız için ek
güvenlik sağlayacaktır. Benim güvenlik nedeniyle
kullandığım ve önerdiğim eklentiler aşağıdaki
gibidir:
HTTPS Everywhere – ABD merkezli Electronic
Frontier Foundation tarafından geliştirilen eklenti
tarayıcı ile Web siteleri arasındaki iletişimi, eğer
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mesajların direk posta kutunuza gelmesi için
guvenligunler.com adresini ziyaret ediniz.

Kim Benimle
Neden Uğraşsın?
Saklayacak bir şeyim de, gizli ya da kritik bir
işlemim de yok. Ne olabilir ki? Neden güvenlik
önlemi almalıyım?
Internet’in hayatımıza girmesiyle akıllanan

Güvenliksiz Cihazlar

telefonlar, televizyonlar ve ev aletleri hem

Güvenliksiz bilgisayarları, üzerinde antivirüs programı

hayatımızı kolaylaştırıyor hem de bizi eğlendiriyor

olmayan, güvenlik güncellemeleri yapılmamış,

ve oyalıyorlar. Peki, sıradan bir vatandaş olarak,

lisanssız işletim sistemi çalıştıran bilgisayarlar

kim benim hayatımı ne yapsın, benimle neden

olarak tanımlayabiliriz. Tabii bu saydıklarımdan

uğraşsın diye düşünerek, güvenlik önlemlerini

sadece birinin bile olmaması da söz konusu

önemsemediğiniz oluyor mu? Bu yazımda, bir siber

bilgisayarın güvenliksiz sayılmasını gerektirir. Kötü

güvenlik uzmanı olarak sizlere, sık karşılaşılan,

niyetli kişiler, bu bilgisayarları internet üzerinden

yaygın kullanılan sosyal medya uygulamalarından

yaptıkları basit taramalarla keşfedip, bulaştırdıkları

gündelik örnekler verecek ve güvenlik önlemlerinin

zararlı yazılımlarla kontrolü ele geçirebiliyorlar. Bu

öneminden bahsetmeye çalışacağım.

zararlılarla bilgisayarınızdan farklı kişilere/kurumlara
saldırabiliyor, bilgisayarınızın üzerinde kamera,
mikrofon vb. varsa ortam izlemesi ya da dinlemesi
yapabiliyorlar. Ya da en basitinden, bilgisayarınızdan
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girdiğiniz Facebook, Messenger, Instagram

Facebook Dolandırıcılıkları

vb. hesaplarınızın kullanıcı adı ve şifrelerini

Ele geçirilen Facebook hesapları çoğunlukla kişinin

çalabiliyorlar. Dolayısıyla antivirüs’e neden para

arkadaşlarının ya da ailesinin dolandırılması

ödeyeyim, gizli verim yok ki diye düşünürken,

için kullanılıyor. Örneğin dolandırıcı, kişinin

bir sabah uyanıp bilgisayarınızdan bir bankaya

hesabından arkadaşlarına attığı mesajlarda, çok

saldırıldığını öğrenebilir ya da bir kişiye hakaret

zor durumda olduğunu bildiriyor ve kendisine

içeren bir yazı yazıldığı için gözaltına alınabilirsiniz.

acilen para gönderip gönderemeyeceklerini

Ya da referanslar kısmında belirttiğim örnek

soruyor. Gönderilen paralar genellikle önceden

olaylardaki gibi (Radikal’in haberi), gizlice kamera

dolandırıcılar tarafından ele geçirilmiş başka

görüntüsü çeken bir dolandırıcının veya sapığın

kurbanların hesapları olduğundan, maalesef

şantajına maruz kalabilirsiniz. Dolayısıyla siz siz

giden paralar çoğunlukla geri alınamıyor. Diğer

olun, lisanslı programlar kullanın ve antivirüs

bir örnekte de dolandırıcı, kişinin çalıştığı şirketin

programınızı yükleyip güncel tutun!

bir kampanya yaptığını ve kimlik bilgilerini ve/

Ayrıca, e-postalar olsun, Facebook/Instagram

veya kredi kartı bilgilerini gönderen arkadaşlarını

gibi platformlar olsun, bilmediğiniz kişi ve

bu kampanyadan yararlandırabileceğini iletiyor.

kurumlardan gelen hiçbir e-posta, ilan, kopyala

Bilgilerini gönderen arkadaşların yine yandığını

yapıştır gibi şeyleri açmayın, kopyalamayın,

söylememe gerek yok sanırım. Ama bazı arkadaşlar

tıklamayın.

daha dikkatli oluyor, kişinin gerçekten o olduğunu

Sosyal medya hesaplarınıza sadece güvenilir

anlamak için sorular soruyorlar: Eşinin adı, çocuk

cihazlarınız (orijinal işletim sistemine sahip,

sayısı, kedinin adı gibi. Ah keşke bu bilgileri de

antivirüs ve güvenlik güncellemeleri yüklü

sosyal medyada paylaşmasaydık; ama maalesef

cihazlar) üzerinden login olun ve güvenlik-gizlilik

paylaşmak istiyoruz ve dolandırıcılar paylaştığımız

ayarlarınızı yapın. Bilinmeyen cihazlardan giriş

bu bilgileri çalışıyorlar. Hatta çalıştıkları bilgileri

yapıldığında uyarı veren giriş uyarılarınızı aktif

kopyalayarak bizim adımıza ikinci hesaplar açıp

hale getirmeyi ve örneğin Facebook ile giriş yap

oradan da arkadaşlarımızı dolandırabiliyorlar.

seçeneği kullandığınız uygulamalar ile paylaştığınız
bilgileri kontrol etmeyi unutmayın.

Facebook üzerinden yapılan dolandırıcılıklar
saymakla bitmiyor, kişinin hoşlandığı şeyleri
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belirleyip, yalnız olduğunu saptadıkları kişilerle
arkadaşlık kuran, evlenen ve parasını alanlar, evini
soyup kaçanlar gibi.

Instagram Dolandırıcılıkları
Instagram’da da Facebook’takine benzer
dolandırıcılıklara rastlanılmaktadır ama benim en
çok duyduğum, Instagram’da binlerce takipçisi olan,
çok güzel yorumları bulunan hesaplardan yapılan
satışlarda, ödemesi alınan ürünlerin gönderilmediği
ya da gönderilen ürünle hesapta sergilenen
ürünün birbirinden çok farklı olduğu. Tabii ödeme
alındıktan sonra, ilgili hesaba yorum yapmanız ya da
satıcının telefon numarasını aramanız engelleniyor.
Bunun yarısını şimdi öde, tamamını kargoda öde
gibi versiyonlar da mevcut.
Özetle, teknolojinin getirdiği kolaylıklardan
yararlanırken, bir yandan da hem kendi hem de
sevdiklerimizin güvenliği için risklerin farkında
olmalıyız. Instagram’da tanımadığımız kişiye
verdiğimiz sipariş adresi bilgisinin, Facebook ya
da Foursquare’de tatildeyiz bilgisi ile eşlendiğinde
çok daha büyük anlamlar taşıyabileceğinin farkında
olmalıyız. Tanımadığımız kişilerin paylaşımlarımızı
görmemesi için hesaplarımıza girdiğimiz
cihazların güvenilir olmasını sağlamalı, hesaplarda
kullanabileceğimiz güvenlik ve gizlilik önlemlerini
inceleyip aktif hale getirmeliyiz.
Güvenli günler !

Referanslar
»» http://www.radikal.com.tr/turkiye/istebasbakanin-bahsettigi-santaj-virusu-1177364/
»» http://www.iha.com.tr/haber-facebooktahediye-ceki-dolandiriciligi-621662/
»» http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/
instagramda-dolandiricilarin-oltasina-

Yazar Hakkında
Pelin Pehlivan bankacılık, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde Siber güvenlik ve IT denetimi
alanlarında 19 yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Etik hacker (CEH), IT
denetimi (CISA), Risk Yönetimi (CRISC), Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi Denetimi (27001 LA) ve IT Yönetişimi
(COBIT) sertifikalarına sahip olan Pehlivan, Enerjisa’da
Siber Güvenlik Risk ve Uyum Grup Müdürü olarak çalışmakta, aynı zamanda da ISACA İstanbul ve TİDE yönetim
kurullarında görev yapmaktadır.

takilmayin-40800255
Yasal Uyarı
Bu dokümanın tüm hakları Lostar Bilgi Güvenliği A.Ş.’ye aittir ve
Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International - (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı
altında dağıtılır. Herhangi bir değişiklik yapmadan kaynak
gösterilerek dağıtılabilir. Ticari olarak kullanılamaz.

G Ü V E N L İ G Ü N L E R B Ü LT E N İ
Bilgisayar kullanıcılarına yönelik hazırlanır. Her
ayın 15’i çıkar. Diğer sayılara erişmek ve sonraki

haziran 2018

mesajların direk posta kutunuza gelmesi için
guvenligunler.com adresini ziyaret ediniz.

Çocuklarımız ve
Akıllı Saatler
En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın
güvenliği için teknolojinin son harikası
akıllı saatleri ya kullanmaya başladık veya
çevremizde kullanımına şahit oluyoruz.
Çocuklarımızın güvenliği en önemli konulardan
biri elbette.

Güvenlik kelimesinin çocuklarımızı andıracak

problemli olduğu için piyasadan kaldırılan markalar

herhangi bir nesne, ortam veya kişiyle

iyi araştırılmalıdır.

ilişkilendirilmiş olması bile etkileyici.
araştırmalardan veya haberlerden bahsedecek

Çocuklar için geliştirilen akıllı
saatler ne kadar güvenli?

olsam da, baştan belirtmek isterim ki bu yazıda

Çocuklar için geliştirilen bazı akıllı saat ürünlerinin

anlatılan üretim hataları piyasada bulunan her

akıllı telefonlara kurulan uygulamalar aracılığıyla

marka için geçerli değildir. Dolayısıyla güvenlik

ulaşılabilir olduğu kanıtlanmıştır. Kötü niyetli

konusu incelenirken akıllı saat üreten, geçmişte

saldırganların, bazı markaların akıllı telefon aracılı

Akıllı saatleri ele alırken bazı örneklerden/
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akıllı saatlerine girebileceğinin raporlanması

şifreleme kullanılmalı!

üzerine Alman Telekomünikasyon Düzenleyici

Veri transferlerinde şifreleme kullanılmadığında

Kurumu, akıllı saatleri “yasaklı dinleme cihazları”

güvenliğin sağlanmasının zorlaştığını biliyoruz.

olarak adlandırmış ve çocukların akıllı saat

Akıllı saatlerin veri transferlerinde şifreleme tekniği

kullanmasını geçtiğimiz yıl yasaklamıştır. Sözü

kullanılması gerektiği akılda tutulmalıdır. Şifreleme,

edilen rapor, Avrupa ve ABD’de yine geçen

veri transferi süresince verinin çalınmamasını

yıl piyasaya sürülmüş bazı markalar üzerinde

destekleyecek teknikte gerçekleştirilmelidir.

gerçekleştirilen testler sonucu hazırlanmıştır.
oluşan pazar ise, yeni kayış üretimleri de

yönetmelikler ve sertifikalar
olmalı!

dahil olmak üzere aslında Almanya’da oldukça

BEUC Genel Müdürü Monique Goyens konuyla

hareketlidir. Hatta kalem, saat, mücevher ve deri

ilgili olarak, “AB acilen bağlantılı ürünler için

eşya üreticisi ünlü bir Alman markası, normal

zorunlu güvenlik standartları belirlemeli.

saatleri akıllı saat haline getirecek bir saat kayışı

Üreticiler ürünlerindeki hataları düzeltmeli veya

satışına hazırlanıyor.

düzeltemiyorlarsa ürünlerini piyasadan çekmelidir”

Yetişkinler için geliştirilen akıllı saatlerden

Teknolojinin yaygın kullanımına karşın Alman
yetkililer, çocuklar söz konusu olduğunda hiçbir

demiştir.
Ayrıca, ürünlerin güvenlik testlerinden

alanda güvenliğin atlanmasını istemeyerek, veri

geçirilmesi ve gelişime açık teknik standartların

transferine izin veren oyuncak bebeklerin bile,

yerine getirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

gerekli güvenlik kriterleri sağlanmadığından
piyasadan kaldırılmasını istemiştir.
Biz de ister ülkemizden ister yurtdışından

biz ne yapabiliriz?
Bu yazıda her ne kadar akıllı saatleri sağlık değil

satın alalım, çocuklar için geliştirilmiş ürünlerin

güvenlik açısından ele almış olsam da, çocuklarımız

güvenlik testlerinin gerçekleştirilmiş olduğundan

söz konusu olduğunda her türlü cihazın yaydığı

emin olmalıyız.

radyasyon miktarı ile barındırdığı risklerin

ses kayıtlarına ve konum bilgisine
ulaşılabildiği görüldü
Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC), Kasım 2017

araştırılması, hesaba katılması gerektiğini de
belirtmeden geçemeyeceğim.
Çocukların en fazla etkileneceği konulara dair
pratik önlemleri buraya not düşmek istiyorum:

başında, bazı markalarda üretim hatalarının
bulunduğunu ve bilgisayar korsanlarının lokasyon

Teknoloji kullanımının sağlık boyutunda:

bilgilerine erişebilmesi nedeniyle bu saatleri

» Uçak modunda wireless kullandırarak,

kullanan çocukların kişisel mahremiyetinin

» Çocukların cep telefonu ile konuşmasına veya

tehlikede olduğunu açıklamıştı. Sözü edilen bu
markalarda, aynı tarz açıklar yüzünden kişilerin
mahrem bilgileri de rızaları dışında paylaşıma açık
hale gelebilmektedir.

G kullanmasına taviz vermeyerek,
» Wireless cihazını, kullanılmadığı zamanlarda
veya aklınıza geldikçe kapatarak,
» Video gibi yoğun internet kullanımı alanında

Özellikle bazı GPS özelliği olan saatlere

wireless cihazı ile konuşan cihaz arasında

kötü niyetli saldırganların kolaylıkla sızarak 5-12

çocukların dolanmamasına dikkat etmeye

yaş hedef kitle çocuklarımızın o anki konumunu

çalışarak bazı küçük kontroller sağlayabiliriz.

öğrendikleri ve ses kayıtlarına erişebildikleri
raporlanmıştır.

Elbette konumuzla da yakından ilgili olarak,
veri alışverişi gerçekleştiren cihazların çocuklar
ile teması söz konusu olduğu zaman yaydıkları
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radyasyon değerlendirmelerine dair ürün
araştırmalarını yapmamız da iyi olabilir.
Teknik olarak seçimlerimizi gerçekleştirirken:
»» Akıllı saatlerin veri transferlerinde şifreleme
tekniği kullanılması gerektiği akılda tutulmalı,
»» Güvenlik testlerinin gerçekleştirildiğinden
emin olmaya gayret edilmeli,
»» Güvenlik konusunda bu yazıda da bahsedilen,
akıllı saat üreten, geçmişte problemli
olduğu için piyasadan kaldırılan markalar iyi
araştırılmalı.
Güvenli günler dilerim!

Referanslar
»» https://www.muhendispark.com/news/
almanya-cocuklarin-akilli-saat-kullanmasiniyasakladi/
»» https://www.irishtimes.com/business/
technology/child-smart-watches-canbe-hacked-to-track-and-eavesdrop-onkids-1.3260465
»» https://www.reuters.com/article/us-eucyber-watches/some-childrens-gps-watcheshave-security-flaws-eu-consumer-groupidUSKBN1CN2PY

Yazar Hakkında
Sinem Malkoç lisans eğitimini
Galatasaray Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği, yüksek
lisansı aynı üniversitenin
Mühendislik Yönetimi bölümünde
tamamlamıştır. 2006 yılından bu yana Bilgi Teknolojileri
Denetim ve Danışmanlık alanında çalışmıştır. Şu anda
Lostar Bilgi Güvenliği Kurumsal Projeler ve Pazarlama
Direktörü olarak görev almaktadır.
www.linkedin.com/in/sinemmalkoc/
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Kişisel/Mobil Verilerin
Yedeklenmesi

Google Drive

Günümüzde mobil cihazlarımız (cep telefonları
ve tabletler) anılarımızı, ajandamızı ve
verilerimizi saklamak için vazgeçilmezimiz
olmuş durumda.
Birçoğumuzun ya kendimizin ya da bir

teknolojisi” kullanarak kendi hesabınıza bağlı bir

tanıdığımızın başına gelmiştir: yeni işletim sistemi

alanda fotoğraf, video, ajanda, telefon rehberi ve

yükledikten sonra fotoğraflar kaybolmuş, telefon

müzik arşivinizi saklamanıza olanak sağlar.

hafızası yetmediği için videoların silinmesi zorunlu
olmuş ya da yeni bir cihaza geçince telefon rehberi
silinmiş... Bu durum hem sinirimiz bozar hem de
bu verileri yerine koymak bizi yorar. Dolayısıyla

Bu uygulamaların en yaygınları şunlardır:
»» Sadece Apple işletim sistemlerine (IOS)
uyumlu iCloud
»» IOS, Android ya da Windows işletim

bu tip kayıplarla karşılaşmamak için düzenli bir

sistemlerine uyumlu:

“yedekleme ve arşivleme” işlemi yürütmemiz

• OneDrive

gerekir.

• Google Drive (fotoğraf ve videolarınız için

Piyasada farklı cihaz ve işletim sistemi
modellerine uygun birçok yedekleme uygulaması
(app) bulunmaktadır; bunlar çoğunlukla “bulut

“Google Photos” adlı ayrı bir uygulama da
mevcuttur)
• Dropbox
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Yukarıda sözünü ettiğim uygulamalar 5-15

6.

Mevcut dosyalarınızı arşivlemek için “Yükle”

GB arasında değişen bir hafıza alanını bedava

butonuna basın ve arşivleyeceğiniz dosyalarınızı

kullanmanıza izin verir, daha fazla alan kullanımı

tek tek seçin. Yine bu ekranda “Klasör” butonuna

için ise aylık/yıllık ödeme planına sahip tarifeler

tıklayarak, yeni bir klasör oluşturabilir, örneğin

sunulur.

fotoğraflarınızı tarih bazında arşivleyebilirsiniz.

Bu uygulamaları mobil cihazınıza indirdikten

7.

Dosyanızı başka bir kullanıcı ile görüntüleme

sonra yapmanız gereken işlem, kendinize bir

amaçlı paylaşmak için ise ana ekranda ilgili

kullanıcı adı ve güçlü bir şifre oluşturduktan sonra

dosyayı seçin ve yanındaki “...” işaretine tıklayın.

ekrandaki yönergeleri takip ederek arşivlemek

8.

Daha sonra “Bağlantıyı kopyala” adımı ile

istediğiniz belgeleri (fotoğraf, video, rehber, ajanda

dosyanıza oluşacak linki başka bir kullanıcıya

vs.) ve arşivleme sıklığını (otomatik olarak günlük,

e-posta/SMS/whatsapp ile yollayabilir ya da

haftalık, aylık yedekleme ya da manuel olarak

“Kopyasını gönder” seçeneği ile dosyanın

istediğiniz zaman yedekleme) belirlemek olacaktır.

kendisini e-posta/whatsapp ile gönderebilirsiniz.

Bu aşamadan sonra yerine getirmeniz

9.

Dosyanıza başka bir kullanıcının erişerek

gereken kritik uygulamalardan biri ise, verilerinizin

değişiklik yapması için ise “Kullanıcı ekle”

güvenliğini sağlamak için gizlilik ayarlarınızı

adımı ile istediğiniz kullanıcıya erişim yetkisi

yapmanızdır. Cihazınıza indirdiğiniz uygulamanın

verebilirsiniz.

ayarlar menüsü altında şifreleme ya da gizlilik

10. Ana ekranda “Kişisel bilgiler ve gizlilik” menüsüne

adımlarını kullanarak, belirleyeceğiniz dosyaları

tıklayarak kullanıcı adı, şifre ve diğer bilgilerinizle

şifreleyebilirsiniz.

ilgili güvenlik ayarlarınızı yapmayı unutmayın!

Söz konusu uygulamaları aynı zamanda
bilgisayarınızdaki web tarayıcıdan açarak,
yedeklediğiniz dosyaları bilgisayarınızın ekranında

Güvenli ve dosya kaybetmeyeceğiniz günler
dilerim!

da görebilir; hatta kişisel bilgisayarınızdaki
dosyaları da kendi hesabınıza bağlı bu alana

Referans

www.google.com/drive

yükleyebilirsiniz.
Google Drive ve Dropbox uygulamaları,
bütün bunların yanı sıra dosyalarınıza link
oluşturarak başka kullanıcılarla paylaşma olanağı
da sağlamaktadır. Bu paylaşımlar sırasında diğer
kullanıcıların dosyalarınızı değiştirmesine ya da
sadece görmesine izin verebilirsiniz.
Bu yazıda, Google Drive başlığı altındaki
ayrıntıları belirterek yedekleme, arşivinize dosya
ekleme ve dosyalarınızı paylaşma adımlarını
listelemek de isterim:
1.

Uygulamayı Açın.

2.

“Depolama Alanı” adımını seçin.

3.

Açılan ekranda “Yedeklemeyi başlat”

Yazar Hakkında
İlkay Aydoğdu lisans eğitimini
Boğaziçi Üniversitesi Yönetim
Bilişim Sistemleri bölümünde,
yüksek lisans eğitimini ise LSE
Bilişim Sistemleri Analizi ve
Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. 2006 yılından
sonra Süreç, Risk ve Bilgi Teknolojileri alanında denetim
ve danışmanlık projelerinde çalışmış olup, 2014
yılından beri Groupama Sigorta ve Groupama Emeklilik
şirketlerinin İç Kontrol ve Risk Yönetimi Müdürü olarak
çalışmalarını sürdürmektedir.
www.linkedin.com/in/ilkay-aydogdu-7594861/

butonuna tıklayın. Bu işlem kişiler, fotoğraflar
ve videolar ile ajandanızı otomatik olarak
yedekleyecektir.
4.

İsterseniz dosyalarınızı tek tek seçerek de
arşivleyebilirsiniz.

5.

Ana ekranda + işaretine basın.
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Kişisel Veri Nedir?
Nasıl Korunur?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
7 Nisan 2018 tarihinde tam kapsamlı olarak
yürürlüğe girmesiyle günlük hayatımızda
kişisel verilere ve korunmasına yönelik birçok
ifade yer almaya başladı. Peki nedir bu “kişisel
veriler”, neden ve nasıl korunması gerekir?
Kişisel Veri Nedir?
Kişisel veri, biz gerçek kişilere ait olan, bizi

Neden Kişisel Verilerimizin
Korunması Gerekir?

bireysel olarak belirleyebilecek bütün bilgilerdir.

Bazı bilgilere sahip olmanın ve bu bilgilerden

Ad, soy ad, doğum tarihi, doğum yeri gibi kimlik

yapılacak çıkarımların önemi ve bu yoldan

bilgilerimiz; ev adresi, telefon numarası, e-posta

sağlanacak faydalar günümüzde gittikçe daha fazla

adresi gibi iletişim bilgilerimiz; üye olduğumuz

fark edilen bir olgudur. Ne var ki yakınlarımızdan

dernek veya vakıflara ilişkin bilgiler; sağlık

duyduğumuz, yaşadığımız veya medyaya yansıyan

bilgilerimiz; mali bilgilerimiz; resim ve video

örneklerle, bu faydaların her zaman herkes için

görüntülerimiz gibi bizi tanımlayan bütün bilgiler

olumlu etkiler yaratmadığı, hatta başkalarının

“kişisel veri” olarak adlandırılmaktadır.

çıkarları için de kullanılabildiği görülmektedir.
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Örneğin kimlik bilgilerimize sahip kişi ya da kişiler

alınması zorunluluğu ve kendileriyle paylaştığımız

tarafından doğum yerimiz veya din hanemizdeki

bilgileri bize belirttikleri doğrultuda güvenli şekilde

bilgilerden ötürü ayrımcılığa maruz kalabiliriz;

işleme yükümlülüğü getirilmiştir.

ilgimizin olmadığı adli işlemlerle karşılaşabiliriz;

Başka bir deyişle, herhangi bir ürün ya da

iletişim bilgilerimizi gerekli gördüğümüz yerlere

hizmet alımından önce kurum bizden herhangi

vermemizden sonra ilgisi olmayan birçok farklı

bir kişisel veri talep ediyorsa, hangi bilgilerimizin

ürün veya hizmet satıcı firma tarafından aranarak

ne amaçla istendiğini ve nasıl kullanılacağını

rahatsız edilebiliriz; veya sosyal medya ve e-ticaret

doğru, açık ve anlaşılır şekillerde bildirmek

siteleri üzerinde kendi hesabımızla yaptığımız

zorundadır. Eğer söz konusu amacın/amaçların

beğeni, ziyaret ve alışveriş işlemlerinin bu

herhangi bir hukuki veya meşru dayanağı yoksa

kurumlar tarafından arka planda incelenmesiyle

bizi bilgilendirerek açık rızalarımızı alması

satın alma davranışlarımız, hatta Facebook/

gerekmektedir.

Cambridge Analytica olayında görüldüğü gibi siyasi
tercihlerimiz biz farkında olmadan yönlendirilmiş

Biz Ne Yapmalıyız?

olabilir.

Kişisel verilerimizin güvenliğini sağlamak için

Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Bize Ne Sağladı?

bizim yapmamız gereken ise, herhangi bir
bilgilendirme yapılmadan kişisel verilerimiz talep
edildiğinde, bu bilgilerin ne amaçla istendiğini ve

İşte bu noktada, kişilerin farkında olmadan

nasıl kullanılacağını sorgulamamız; bilgilendirme

da olsa kendi iradeleriyle paylaştıkları kişisel

yapılıyor ve rızamız isteniyor ise içeriklerini dikkatli

bilgilerinden ötürü zarar görmemesi ve kendileri

şekilde okuyarak ya da dinleyip değerlendirerek

kadar kendilerine ait olan bilgilerinin de korunması

onay vermemiz ve kişisel verilerimizi ancak ondan

için ülkemizde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

sonra paylaşmamızdır.

hazırlanıp yayımlanmıştır. Bu kanunla bize, kişisel

Örneğin kozmetik malzemeler satan bir

verilerimizin, veri sorumlusu olarak adlandırılan

mağazadan ürün alırken ödemeyi kredi kartımızla

farklı kurumlar tarafından hangi nedenlerle, ne

yapacaksak, kredi kartımızın dışında bizden

amaçla işleneceği (alınma, kullanılma, farklı kişi

herhangi bir bilgi talep edilmemesi gerekmektedir.

ve kurumlarla paylaşılma, saklanma vb.) yönünde

Eğer fiş yerine fatura talep ediyorsak mağazaya

bilgilendirilme hakkı tanınmıştır. Kurumlara da

fatura bilgileri (kişi veya kurum adı, adresi, vergi

bu doğrultuda özgür iradelerimizle rızalarımızın

ya da T.C. kimlik numarası) vermemiz, fatura
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kesilebilmesi için yasal olarak verilmesi zorunlu
olan bilgilerdir. Bunların ötesinde kampanya
bildirimleri için telefon/e-posta hesabı istenmesi
gibi herhangi bir talepleri olması durumundaysa,
bu bilgileri neden istediklerini sorgulayarak ve bizi
bilgilendirmelerini talep ederek, verdikleri bilgileri
değerlendirip uygun görüyorsak rıza göstermeli ve
bilgilerimizi paylaşmalıyız.
Burada şu önemli hususu da belirtmek
gerekir: herhangi bir kanuni veya meşru dayanağı
olmadan kişisel bilgilerimizin bizden talep edildiği,
aksi halde kurumlar tarafından ürün veya hizmet
sağlanmasının engellendiği durumlar için Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’na ve diğer adli mercilere
başvurma hakkımız vardır.
Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile
bizlere herhangi bir kuruma kişisel verilerimizin
kendilerinde olup olmadığını sorma, varsa hangi
amaçlar için işlendiğini öğrenme, bilgilerimizi
değiştirme, istemiyorsak daha önce verdiğimiz
açık rızaları iptal etme, verilerimizin işlenmesi
yönündeki hukuki ve meşru dayanaklar ortadan
kalktığında verilerimizin silinmesini talep etme
ve kişisel verilerimizin işlenmesinden ötürü zarar
görmüşsek bu zararı talep etme yönünde başvuru
hakları da tanınmıştır. Kurumların bu başvurulara
cevap vermemesi veya verilen cevapların yetersiz
görülmesi durumunda ise Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’na şikâyette bulunulabilmektedir.

Yazar Hakkında
Suna Akalın Doğuş Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği İngilizce
Bölümü’nden burslu olarak 2008,
İTÜ İşletme Mühendisliği Yüksek
Lisans Bölümü’nden TÜBİTAK
Bursu ile 2011 yılında mezun olmuştur. Otomotiv,
kozmetik ve ilaç endüstrilerinde, planlama ve yönetim
alanlarında görev almış olup 2018 Mart ayından itibaren
ise Lostar Bilgi Güvenliği şirketinde GRC Hizmetleri
Uzmanı olarak çalışmaktadır.
www.linkedin.com/in/suna-akalin-ba707b20/
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Windows 10
Nasıl Daha Güvenli
Kullanılır?
Yeni bir bilgisayar aldığımızda veya mevcut
işletim sistemimizi güncellediğimizde
karşımıza yeni işletim sistemi olarak genellikle
Windows 10 çıkıyor.

Windows 10 en son güncellemesini 2018’in Nisan

Windows 10 gelişmiş özellikleri ile

ayında yaptı ve mobil cihazlarla entegrasyon,

kullanıcılara daha güvenli bir kullanım deneyimi

oyun ve yaratıcılık alanlarında işletim sistemine

sunabiliyor. Bunların birçoğu işletim sisteminin

birçok özellik ekledi. Bu yazıda, Windows 10’daki

doğal parçası ve etkin hale getirilip kullanılması

güvenlik özelliklerinin üzerinde biraz daha ayrıntılı

oldukça kolay olan özellikler. Hepimizin bildiği gibi,

biçimde durmak istiyorum.

kullandığımız işletim sistemlerinin ve yazılımların

WIndows Update
Fabrika çıkışı olarak güncellemelerin otomatik
yüklenmesi ayarlanmış olsa da, bu adımdan

düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir. Ancak
böyle daha gelişmiş özelliklere sahip olabilir ve
daha iyi korunma sağlayabiliriz.
Windows 10 otomatik olarak güncellemeleri

bilgisayarınıza yüklenen ve bekleyen

kontrol edebiliyor, internetten indirebiliyor ve

güncellemeleri bekleyebilirsiniz.

bilgisayara kuruyor. Ayrıca yeni gelişmelerden biri
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olan Aktif Saatler ile bilgisayarımızdaki çalışma

sonra uygulamada istediğimiz özellikleri

saatlerini tanımlıyor ve güncelleme sonrası yeniden

seçmemiz gerekiyor. Eğer yüzümüzü şifre olarak

başlatmaların çalışma saatleri gibi istemediğimiz

kullanacaksak kameramızdan birkaç görüntü

zamanlar dışında tutulmasını sağlıyor. Bu sayede

vermeliyiz. Windows Hello kurulduğu zaman ne

bilgisayarımızı, aktif olarak kullandığımız saatlerde

zaman kullanılacağı konusunda da ayarlamalar

yeniden başlatmak zorunda kalmıyoruz. “Başlat”

yapılabilir; örneğin bilgisayar açıldığı/uykudan

menüsünden Windows Update/Güncelleme

dönüldüğü zaman gibi seçenekler bulunmakta.

yazdığımızda güncellemeler ile ilgili ayarlara
erişebiliyoruz

Yüzümüz Şifremiz

Antivirus
Windows Defender Antivirus, ücretsiz ve işletim
sistemi için ilk günden koruma sağlayan bir

Güvenli günler portalinde veya başka kaynaklarda

uygulama: Bilgisayarlarımızı virüslere, zararlı

şifreler konusunda birçok yazı okumuşsunuzdur:

yazılımlara, spyware’lere ve birçok tehdite karşı

şifrelerimizi güvenli bir şekilde nasıl saklamalıyız

koruyabiliyor; işletim sistemini tarayarak, dosyaları

ve güvenliği daha da artırmak için nasıl 2

veya çevrimiçi aktiviteleri kontrol ediyor. Gerçek

faktörlü doğrulama yapmalıyız gibi. İki faktörlü

zamanlı koruma sağlamanın yanısıra çevrimdışı

doğrulamanın oldukça güvenli bir yöntem

taramalar gerçekleştirebiliyor. En önemli yeni

olmasına karşın daha da güvenlisi, bizim bir

özelliklerinden biri de, bulut üzerinden davranış

parçamızla yaptığımız doğrulama, yani biyometrik

tabanlı tehdit güncellemeleri alması. Böylece

doğrulamadır.

bu çözümle sadece imza tabanlı koruma değil,

Windows 10 reklamlarını ilk seyredişimden
aklımda, Windows 10’u bebeklerin kullanması ve

davranış tabanlı koruma da sağlamak mümkün.
Windows Defender Antivirus ücretsiz

haklarında şöyle denmesi kaldı: “Hiçbir zaman şifre

olmasına karşın, sağladığı koruma özellikleri,

hatırlamak zorunda kalmayacaklar.” Düşününce

parayla satın alınan çözümleri kesinlikle

bunun gelecekte hayatımızın bir parçası olacağını

aratmıyor. Ayrıca kendi istediğiniz güvenlik

anlayabiliyoruz. Windows Hello sayesinde

uygulamalarını kullanmanız da elbette mümkün.

bilgisayarlarımıza 2 saniyeden daha kısa bir sürede

Başlat menüsüne Defender Security Center

login olabiliyoruz. Bunun dışında, parmak okuyucu

yazarak girdiğimizde il başlık Virus & threat

bulunan bilgisayarlara parmak izimizi okutarak

protection (Virus ve tehdit koruma) adımı bizi bu

girebiliyoruz. Kuşkusuz ayrı bir şifreyi veya PIN’i her

başlığa götürüyor. Bir taraftan taranan dosya ve

zaman için yedek olarak tutmak da mümkün.

bulunan tehdit adetlerini görürken, bir taraftan

Son kullanıcı olarak Windows Hello hayatımızı

da antivirüs tanımlarının son güncelleme tarihini

iki konuda daha kolaylaştırıyor. Birçok uygulamaya

kontrol edebiliriz. İyi bir koruma için bu tarihin

şifre girmeden login olmamız mümkün. Yani sadece

güncel olması gerekiyor.

işletim sistemi için değil, başka uygulamalar için
de kolaylık sağlanıyor. Taktığımız akıllı saatler,

Güvenlik Duvarı

telefonumuz ve diğer cihazlarımız da, doğrudan

Windows 10’da Security Center ile entegre

biyometrik özelliklerimizden yararlanılmadan,

çalışan diğer güvenlik özelliklerinden biri

Windows Hello sayesinde bilgisayayarımızla

Windows Firewall. Daha gelişmiş bir koruma

entegre biçimde kullanılabiliyor. Söz konusu

arıyorsanız, Windows Firewall’ı çalıştırarak çeşitli

cihazları bilgisayara yaklaştırdığımız zaman

uygulamalarınız için erişim kuralları yazabilirsiniz.

geldiğimizi anlayan Windows Hello, işletim

Böylece evdeki internet ağınızda veya dışarıda

sistemine login işlemini gerçekleştirebiliyor.

internete bağlandığınız zaman için başka kurallar

Windows Hello’yu ayarlamak için, “başlat”
menüsünde Windows Hello yazmamız ve

tanımlayabilirsiniz.
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Ailemizle Ortak Güvenli Kullanım

Tek Noktadan Güvenlik Yönetimi

Ev bilgisayarlarımız için önemli özelliklerden biri

Windows 10’un yeni güvenlik özelliklerinden biri de

olan Family Options sayesinde, ailemizin Windows

Windows Defender Security Center. Son kullanıcılar

10 üzerinde hangi uygulamaları ve oyunları

için kullanımı kolay; ayrıca birçok güvenlik özelliğini

kullanabileceğini belirleyebilir, hangi web sitelerine

tek noktadan yönetmemizi sağlıyor. Düzenli olarak açıp,

erişebileceklerine karar verebilir ve cihazlara

herhangi bir alarm var mı, önlem almamız gereken bir

zaman sınırları koyabiliriz. Özellikle günümüzde

konu var mı diye kontrol edebileceğimiz bir deneyim.

internetin yoğun kullanılması ve ailemizin belki tam
olarak nasıl davranması gerektiğini bilmemesinden
dolayı ortaya çıkabilecek güvenlik tehditlerini
Family Options ile ortadan kaldırabiliriz.
Öte yandan Microsoft Edge içindeki Smart
Screen teknolojisiyle zararlı sitelere erişimi
engelleyebiliriz.
Özetle, Windows 10 işletim sistemini
kullanmaya başladığınız zaman zaten birçok
güvenlik uygulaması devreye girmiş ve daha ilk
günden sizi korumaya başlamış oluyor. Hepsini
yönetmek ise tek merkezden gerçekleşmekte ve
oldukça kolay.
Windows 10 içinde çeşitli güvenlik
özellikleri de olsa, işletim sistemi üzerinde çeşitli

Yazar Hakkında
Mehmet Üner 2001 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü
bitirdikten sonra Boğaziçi
Üniversite’sinde Mühendislik ve
Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
Microsoft Türkiye’ de Orta doğu ve Afrika bölgesinde
Bulut altyapı Teknolojileri Lideri olarak görevine devam
eden Mehmet Üner, özellikle Bulut Bilişim, Güvenlik,
Kurumsal Yazılımlar, Veri Merkezi Çözümleri, Çözüm
Satışı, Yeni İş Geliştime, İş Ortakları ve Müşteri Yönetimi
ve Kurumsal Pazarlama konularında uzmandır.

üreticilerden birçok değişik güvenlik yazılımı da
kursanız, her zaman için güvenliğin en önemli
parçası son kullanıcıdır. Bu yüzden mümkün olduğu
kadar araştıralım ve tabii her zaman dikkatli olmaya
çalışalım…
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Seyahatte
Siber Güvenlik
Bu ay Güvenli Günler Bülteni’nin konuk
yazarı olarak üzerinde daha önceki
bültenlerde ele alınmamış ve benim alanıma
giren bir konudan bahsetmek istedim:
Seyahatte Siber Güvenlik. Konuyu üç evrede
ele almak faydalı olacaktır.
Seyahat Öncesi Dikkat Etmemiz ve
Yapmamız Gerekenler
1.

İlk önce bizim sektörden bir ipucuyla

2.

Zorunlu olmadıkça iş bilgisayarı gibi kritik

başlayalım; asla biletinizin görüntüsünü

bilgi barındıran cihazlarınızı yanınıza almayın.

karartmadan sosyal medyada paylaşmayın.

Eğer almak zorundaysanız, aşağıdakileri

Bilet üzerindeki bilgiler kullanılarak

yaptığınızdan emin olun:

biletiniz iptal edilebilir veya değiştirilebilir

a. Cihazınızın güçlü parola ile korunduğundan,

ve havalimanında hiç beklemediğiniz bir

b.En güncel yamaları ve servis paketlerini

sürprizle karşılaşabilirsiniz.

yüklediğinizden,
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c. Uzaktan kilitleme veya silme özellikleri
barındıran bir cihazsa, bunları aktive

Seyahat Sırasında Dikkat Etmemiz
ve Yapmamız Gerekenler
1.

ettiğinizden ve ihtiyaç halinde nasıl

olan konu ile başlamak istiyorum. Kiralık

kullanmanız gerektiğini bildiğinizden,

araçların USB veya Bluetooth eşleştirme
özelliğine çok dikkat etmek gerekiyor. Birçok

d.İhtiyaç duymayacağınız kritik verileri
cihaz üzerinden daha güvenli ortamlara

defa kiraladığım araçta insanların telefon

taşıdığınızdan, taşıyamıyorsanız yedeklerini

defterlerini arkalarında bıraktıklarına şahit

aldığınızdan,

oldum. Bu özelliği kullanmak zorundaysanız,
aracı teslim etmeden cihazınızı aracın

e. Güncel bir anti-virüs yazılımı kurulu

eşleştirme ayarlarından kaldırdığınızdan

olduğundan,

mutlaka emin olun.

f. Bluetooth, AirPlay vb. paylaşım özelliklerinin
kapatıldığından ya da sadece izin verilen

2.

çıkabiliyor. Unutmayın, sadece şarj özelliği

g. Wi-fi ayarlarından otomatik bağlan özelliğini

olan bir sokete telefonunuzu taktığınızda

kapattığınızdan.
Tüm bu tedbirlerin dışında fiziksel hırsızlığa

sizden verilerinize erişmek için izin

karşı da ne tür önlemler almanız gerektiği

istemeyecektir. Eğer istiyorsa bence şarj

konusuna yolculuğa çıkmadan kafa yormak,

konusunu bir kez daha düşünün derim.

başınıza geldiğinde daha serin kanlı olmanızı

4.

Aynı risk artık birçok yerde görmeye
başladığımız şarj soketlerinde de karşımıza

cihazlar için açık olduğundan,

3.

En sık karşılaşılan ve farkındalığı en az

3.

Ortak Wi-fi kullanmanız gereken durumlarda

sağlayacak ve seyahatinizin mahvolmasını

Wi-fi’ın güvenlik özelliklerine bel bağlamak

engelleyecektir.

yerine bir VPN kullanmak her zaman daha

Bonus İpucu: Benim başıma hiç gelmedi

güvenli olacaktır.

ama duyduğum bir konu; şifreyle

4.

Otellerde veya gittiğiniz etkinliklerde

korunan cihazınızın şifresi gümrüklerde

sağlanan ortak kullanımlı bilgisayarları

sorulabiliyormuş. Böyle bir durumla

kullanmanızı tavsiye etmiyorum; log-

karşılaşma ihtimaline karşı, yolculuk öncesi

out olduğunuz durumda bile arkanızda

şifrenizi, her zaman kullandığınız şifreleri

bıraktığınız şifre iz dosyaları veya çerez

açığa çıkarmayacak bir şifre serisi ile

dosyaları ile neler yapılabildiğini inanın

değiştirmek isteyebilirsiniz.

bilmek istemezsiniz.
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5.

6.

Kritik verilerle çalışan bir profesyonelseniz,

Makalenin burasına kadar gelenlerin “sen bunların ne

sadece seyahat sırasında değil her zaman

kadarını yapıyorsun” dediklerini duyar gibiyim. Beni

ekranınızdakileri sadece sizin okumanıza

yakından tanıyanlar bilecektir, seyahatlerde yanıma,

izin veren Ekran Gizlilik Filtresi kullanmanızı

alınabilecek en az eşyayı alırım; bunu veri barındıran

tavsiye derim.

cihazlar için de uygularım ki bence en önemli tavsiye

Her ne kadar son dönemde ünlü kafelerde

ihtiyaç duymayacağınız veya risk oluşturacak veri

dizüstü bilgisayarını, usb diskini ve benzeri

barındıran cihazı yanınıza almamak olacaktır. Sadece

çevre ünitelerini masada bırakıp kahvesini

bu, güvenlik işinin büyük bir kısmını kendiliğinden

tazelemeye ya da tuvalete gidenlerin sayısı

çözer.

çığ gibi büyüse de, fiziksel çalınmalara

7.

Tabii ki bu makaleyi yazarken seyahat öncesi

karşı cihazlarınızı yanınızdan ve gözünüzün

strese girmenizi veya paranoyaklaşarak seyahatinizi

önünden ayırmamanızı söylemeye gerek yok

mahvetmenizi değil, tam tersine bir farkındalık

sanırım.

yaratarak, alabileceğiz basit önlemlerle başınıza

Bonus İpucu: Son dönemde duyduğum

gelebilecek ve seyahatinizi mahvedebilecek konulara

bir konu olması nedeniyle belirtmek

hazırlıklı olmanızı istedik.

isterim. Özellikle uzak doğudan alınan sıfır

İyi seyahatler.

paketli cihazların bile izleme yazılımları
barındırabildiğinden söz edilmekte. Dikkat
etmekte fayda var.

Seyahatten Dönüşte Dikkat
Etmemiz ve Yapmamız Gerekenler
1.

Döner dönmez şifrelerimizi değiştirmek,

2.

Cihazlarımızda eksik yama ve servis paketleri
varsa tamamlamak,

3.

Tam bir virüs taraması çalıştırmak.

Yazar Hakkında
Murat Zaralı 2003 yılında Yıldız
Teknik Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. 20 yıldır değişik sektörlerde
Siber Güvenlik alanında görevlerde
bulundu. Son 10 yıldır Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ’de
Bilgi Güvenliği Müdürü olarak güvenliğin yanında risk ve
uyumluluk konularında da çalışmalar yürütmekte.
https://www.linkedin.com/in/muratzarali/
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E-Devletim
Güvende mi?
Uzun yıllar devlet dairelerine gidip
sıra bekleyerek aldığımız birçok resmi
belge e-devlet platformu sayesinde artık
elimizin altında.

Sabıka kaydından, bireysel emeklilik fon bilgisine,
ikametgâh belgesinden vergi borcuna kadar 472
adet kamu ve özel kurum tarafından sunulan
yaklaşık 3.846 hizmete bir kaç tıkla erişebiliyoruz.
Bu sayı her geçen gün artıyor; ancak güvenlik

Kimlik Doğrulama ve
Şifre Güvenliği
Şifre Güvenliğimiz İlk Adım

araştırmaları sonucu siber suçların birkaç yıl içinde

Yeterince uzun ve karmaşık bir şifre, güvenliğin

trilyonlarca dolarlık bir miktara erişeceği tahmin

ilk adımlarından biridir. İçinde büyük harf, küçük

ediliyor. Peki böyle bir ortamda e-devlette yeralan

harf ve rakam olan 8 karakterlik bir şifre 2 saatte

bilgilerimizi nasıl koruyacağız?

kırılabilmektedir. Şifrenin 10 karaktere çıkarılıp, büyük
ve küçük harf ile rakam ve özel karakterler de içermesi
durumunda ise bu süre 6 yılı bulabilmektedir.
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Dolayısıyla şifrelerimiz yeterince uzun olmalı

tek bir güvenlik önlemi almak anlamına gelir;

ve tahmin edilebilir kelimelerden oluşmamalıdır.

uluslararası standartlarda kabul görmüş olan kişiye

Doğum tarihi, doğum yeri, anne baba adı vs.

ait biyometrik özellikten ya da kişinin bildiği üç tip

kullanmamaya dikkat edilmelidir. Ayrıca, en az üç

bileşenden en az ikisinin kullanılması ise güvenliği

ayda bir değiştirmeli ve eski şifreler asla tekrar

çok daha üst seviyelere çıkarır.

kullanılmamalıdır.
Web tarayıcımızda “şifremi kaydet” seçeneğini
kullanmadan önce bir daha düşünmeliyiz. Bu
yöntem sisteme her girişimizde şifrelerimizi tekrar
girmekten bizi kurtarsa da ciddi bir tehdit de

Mobil Cihazımız Ne
Kadar Güvenli?

barındırmaktadır. Eğer bilgisayarımız ya da e-posta

E-devlet sisteminden yararlanan birçok kişi aynı

hesabımız birilerinin eline geçerse, kaydettiğimiz

zamanda akıllı telefon sahibidir ve sistemin

bütün şifrelerimiz ile birlikte e-devlet şifremiz de

mobil uygulamasını da kullanmaktadır. Cep

tehlikeli ellere geçmiş olacaktır. Bu nedenle şifreler

telefonumuzdaki bilgilerin kötü niyetli kişilerin

tarayıcılara kaydedilmemeli ve güvenli olmayan

oltasına takılmaması için bazı önlemleri almak

bilgisayarlarda “şifremi hatırla” seçeneğinden uzak

faydalı olacaktır:

durulmalıdır.

Güvenli Kimlik Doğrulama
Yöntemleri

»» Ekran kilidi kullanmalıyız.
»» Yüklenen uygulamalarda seçici olmalı, reklam
içeren uygulamalarda reklamlara tıklamadan
önce bir daha düşünmeliyiz.

Birçok web sitesi ve uygulaması gibi e-devlet

»» Uygulamaları güncel tutmalıyız.

sistemine de kullanıcı adı (TC kimlik no) ve şifre ile

»» Mobil cihaz güvenlik yazılımları kullanmalıyız.

giriş sağlanabiliyor. Ancak bu yöntem günümüzde

»» Halka açık yerlerde kablosuz ağlara

ne kadar güvenlidir? Bu kadar çok özel bilgimizin

bağlanmamaya özen göstermeliyiz.

olduğu bir sisteme sadece kullanıcı adı ve şifreyle
giriş yapmaktan kaçınmalı, onun yerine mobil
imza, e-imza, TC kimlik kart ile doğrulama veya
bankaların internet şubelerinden bağlantı kurarak
giriş yapılmalıdır. Sadece şifreyle giriş yapmak

»» IMEI numaramızı güvenli bir yere
kaydetmeliyiz.
»» Cihazımızda yeralan bilgilerin düzenli olarak
yedeğini almalıyız.
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Zorunlu olmadıkça internet kafelerde ya da

daha güvenli alternatif kimlik doğrulama yöntemleri

başkalarının bilgisayarlarında e-devlet sistemi

ile şifremizi değiştirmeliyiz. Bunu yapamıyorsak,

gibi önem derecesi yüksek web sitelerine giriş

en yakın PTT şubesinden yeni şifre almalı ve bütün

yapmamalıyız. Zorunlu olarak giriş yapılması

güvenlik önlemlerini baştan sona gözden geçirip

gerektiğinde de şifrenin kaydedilmediğinden,

güncellemeliyiz.

web tarayıcısını kapatmadan önce güvenli çıkış
yapıldığından emin olmalıyız.

Belge Paylaşımlarına
Dikkat
E-devlet sisteminde sunulan 4.000’e yakın hizmette
özel bilgilerimizin bulunduğunu göz önüne
aldığımızda, sistemden elde ettiğimiz belgeleri
paylaşmadan bir daha düşünmemiz ve TC kimlik
no gibi bilgilerimizin zorunlu değilse belgelerde
yer almamasına dikkat etmemiz gerektiği açıktır.
Sistemden indirdiğimiz belgeleri Google Drive,
Dropbox gibi dosya paylaşım platformlarında
depolamamalıyız. Depolamamız gerekirse de,
dosya paylaşımlarına ve hesabımızın güvenliğine
azami özen göstermeliyiz. Yazıcıdan çıktı aldığımız
belgeleri çöpe atarken mutlaka iyice parçalamalıyız.

İtimat Kontrole Mani
Değildir
Buraya kadar bahsettiğimiz bütün güvenlik
önlemlerini almış olsak bile zamane siber
korsanlarının hiç beklenmedik sürprizler yapmasına
engel olamayabiliriz. Ya da dalgın bir anımızda
yaptığımız bir hata bütün kapıları yakın çevremizde
olan kötü niyetli birine açabilir. Bu nedenle,
ihtiyacımızı olmasa bile, belirli aralıklarla güvenli
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Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği’nden mezun
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sürdürmektedir. Aynı zamanda ITSMF Türkiye Şubesi
Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

bir cihazdan sisteme girerek ve en son ne zaman
giriş yapılmış, nelere bakılmış, hangi bilgiler
sorgulanmış diye kontrol ederek, içimizin rahat
etmesini sağlayabiliriz. Ünlü “İtimat Kontrole Mani
Değildir” sözü bu prensibe yüzyıllar öncesinden
dikkatimizi çekmektedir.
Herhangi bir nedenle E-devlet hesabımız
başkalarının eline geçmiş ise, durumu fark ettiğimiz
anda vakit kaybetmeden cep telefonu, e-imza gibi
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Ebeveynlerin
Sosyal Medya ile
İmtihanı
Çevrimiçi mecraların ve teknolojinin
kolaylaştırdığı iletişim gücü, ne yazık
ki güvenlikle ilgili algılarımızı olumsuz
yönde etkiledi. Günlük hayatımızda
asla almayacağımız riskleri çevrimiçi
mecralarda kolaylıkla alabilir hale geldik.
Ne yazık ki en kötü örnekler de, çocuklarına dair
içerikleri düzenli olarak sosyal medya veya diğer
çevrimiçi mecralarda yayınlayan ebeveynler.
Aileler, çocuklarının doğumundan itibaren

Bu sürecin üç farklı boyutta endişe verici
sonuçları var:
»» Ebeveyn ile çocuğun fiziksel ve çevrimiçi
güvenliği boyutu

fotoğraf ve video üreterek bu içerikleri pek çok

»» Çocuğun haklarının ihlaline bağlı hukuksal boyut

farklı sosyal medya hesabında yayınlamaktan

»» Çocuğun psikolojisinin etkilenebilmesinden

çekinmiyorlar. Ebeveynlerin yayınladığı içeriklerde

ötürü pedagojik boyut

çocuğun farklı durumlarda ve şekillerde fotoğrafları
(bazı hallerde çıplak fotoğrafları), bulunduğu yerler,

Pedagojik boyutu konunun uzmanlarına

okulu, tercihleri, alışkanlıkları ve hatta başkalarının

bırakarak, bu yazıda güvenlik ve hukuksal boyutlara

çocuklarının görüntüsü ve bilgileri yer alabiliyor.

değineceğiz.
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“Hesabım Sadece Kendi
Çevreme Açık”
Ebeveynlerin en sık ileri sürdüğü savunma,
hesaplarının sadece kendi çevrelerine açık
olması veya internette sınırlı süre yayınlanan
(kendiliğinden silinen) içerikler yayınlamaları
oluyor. Ancak bu durumda bile çocuklarına
ve kendilerine ait pek çok mahrem içeriği,
sunucularının muhtemelen başka bir ülkede
yer aldığı bir uygulamaya gönderdikleri gerçeği
değişmiyor. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan
Facebook-Cambridge Analytica1 sansasyonunda
da gördüğümüz gibi, sosyal medya şirketleri
büyüklüklerinden bağımsız olarak verilerimizi
nasıl kullandıklarına veya kimlerle paylaştıklarına
dair yüzde yüz şeffaflık sağlamaktan çok uzaklar.
Sağlasalar bile, ticari amaçlarına ellerindeki
bu verilerle ulaştıklarından, gelecekte ne tür iş
birlikleri yapacakları, sakladıkları verileri nasıl
kullanmak isteyecekleri konusunda, uzun uzun
yazılan gizlilik politikaları dışında bir güvence
sağlamıyorlar.
Bunun yanı sıra siber güvenlik tehditlerinin
odağı gittikçe daha çok kişisel içeriklere ve şantaja
çevrilmiş durumda. Üstelik hedef sadece uygulama
sahipleri veya şirketler değil. Kamuya açık bir

“Çocuk da Verileri de
Benim”

alanda, güvenlik tedbirlerinden emin olmadığınız

İşin hukuki boyutunda ise, çocuğunuzun kişisel

bir internet bağlantısı üzerinden hesaplarınıza

verileriyle ilgili süreçler hakkındaki riskleri

erişip içerik üretirken siber saldırıya maruz kalma

değerlendiremeyeceği bir zaman diliminde

ihtimaline de açık hale geliyorsunuz.

kişisel verilerinin alenileştirilmesi ve üçüncü

İşin teknik boyutu bir yana, aslında ürettiğiniz

kişilerle paylaşılması söz konusu. Belirli bir yaşa

içeriğe ulaşabilecek çevrenizin niyetiyle de

kadar ebeveynler çocukların yasal vasisi olarak

kendinizi sınamış oluyorsunuz. Özellikle

kişisel verileriyle ilgili karar verme yetkisine

blogger veya vlogger olarak içerik üretenler,

sahiptir. Ancak internete yüklenen her içerik dijital

takipçi sayılarının ve çevrelerinin genişliği

ayak izleri yarattığından, çocuğun yetişkinliğe

nedeniyle, bu grubu oluşturan çok sayıdaki kişi

erişmesiyle ebeveynleri tarafından verilen kararlar

tarafından çocuklarıyla ilgili içeriklerin ne niyetle

hayatını etkilemeye başlayacaktır. Bu yolla

kullanılacağını bilemezler.

paylaşılan bilgi ve görüntüler, çocukların ilerleyen

Bunun dışında, bu yolla elde edilen lokasyon

yaşlarında kendilerini küçük düşürebilecek,

bilgileri, okul bilgileri ve arkadaşlar ile gidilen

sosyal anlamda zor durumda bırakabilecek veya

veya sık ziyaret edinilen yerlere (parklar, oyun

paylaşmayı tercih etmeyecekleri içerikler olabilir.

alanları vs.) ait bilgiler yüzünden çocuklarımızı art

Bu konuda hukuki tedbirler de alınmaya başlandı.

niyetli kişilerin yaratabileceği fiziksel güvenlik

AB’de 2018 itibariyle yürürlüğe giren Genel

tehditlerine de açık hale getiriyoruz.

Veri Koruması Regülasyonu (GDPR) çocukları
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yetişkinlerden ayırmamakta ve onları da veri sahibi
olarak ele almaktadır. Ebeveynlerin, çocuğun yeterli
olgunlukta olmaması sebebiyle, kişisel verileri
üzerindeki haklarını sadece onların adına kullandığı
belirtilmekte; ayrıca çocuğun kişisel verilerinin
işlenmesine yönelik rıza verme yaşını 13 yaşa kadar
düşürebilmenin yolları açılmaktadır.
Konunun bir diğer yanı ise, eşler arasında
çıkan anlaşmazlıklarda bu içeriklerin karşılıklı
kullanılıyor olması. Özellikle boşanma süreçlerinde
eşlerden birinin çocuklara dair istismara varan
sosyal medya paylaşımları diğer eş tarafından
koz olarak kullanılabiliyor ve bu durumun hukuki
yansımaları olabiliyor. Ünlü bir blogger annenin
yaşadığı boşanma davası2 sırasında velayeti
kaybetmesi ve sonrasında da çocuklarına dair
sosyal medya paylaşımlarına mahkeme kararı ile
sınır getirilmesi popüler örneklerden biri.
Özetle, ebeveynlerin çocuklarına ait içerik
paylaşımları pek çok güvenlik ve hukuki tehdidi
içinde barındıran ve ne yazık ki bugünkü haliyle
oldukça bilinçsizce sürdürülen bir aktivite. Özünde
her paylaşım, evinize çok sayıda yabancı insanı
davet ederek çocuğunuzu bu yabancılara teşhir
etmenizle eşit tehlikeler barındırıyor. Ancak ne
yazık ki çevrimiçi sosyal mecraların yarattığı
statünün cazibesi, ebeveynlerin bu tehlikeleri
görmesini engelleyecek kadar göz alıcı.
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