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

YAŞADIĞIMIZ İNTERNET çağının beraberinde

getirdiği sorunlardan biri de kişisel
bilgilerimizin güvenliği ve gizliliği oldu.
Farkında olarak veya olmayarak,
“mahrem” sayılabilecek kişisel
bilgilerimizi üçüncü şahıslara ve
kurum/kuruluşlara erişilebilir kılıyoruz.
1960’larda geliştirilmeye başlanan ve uzun

günün 6 saatini İnternette geçirmekte ve bu

çalışmalar sonucunda “ağların ağı” olan İnternet,

süre içinde sosyal medya platformlarında

bugün hayatımızın olmazsa olmazlarından biri

gezmek, e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak,

haline geldi.

bloglarda görüşlerini paylaşmak gibi birçok

Başlangıçta temel işlevi haberleşme ve
iletişim olan İnternet, günümüzde geldiği noktada

etkileşimde bulunmaktadır.
Peki, bu etkileşimler sonucu arkamızda ne

sosyalleşme, alışveriş yapma, fatura ödeme ve

kadar iz bırakıyoruz? Arkamızda bıraktığımız

eğitim-öğretim gibi birçok önemli alanda bizlere

izler (kişisel bilgiler, iş bilgileri, e-posta vb.) ne

hizmet verip hayatımızı kolaylaştırmaktadır.

gibi sonuçlar doğurabilir? Yazının ilerleyen

Yapılan araştırmalara göre, ortalama bir insan

bölümünde bu iki sorunun cevabını arayacağız.

GÜVeNLi GÜNLeR BÜLTeNi • ekim 2019

Kişisel verilerimizin üçüncü tarafların

SOSYAL MEDYA ARAMALARI

erişimine açık olması çeşitli olumsuz sonuçlara yol
açabilmektedir. Bu sonuçlar önemlidir ama onları

Kendinizi çeşitli sosyal medya platformlarında

tartışmadan önce kendimizle ilgili ne tür bilgileri

arayarak, hakkınızda elde edilebilecek bilgileri

erişime açık hale getiriyoruz, onları öğrenelim.

görmek için sosyal medya platformlarında

İnternet ile etkileşimimiz sırasında kişisel

bulunan arama kutucuklarından

bilgilerimizin ne kadarını nerede

yararlanabilirsiniz.

bulundurduğumuzu öğrenmenin aslında kolay bir
yolu var: Kendimizi çevrimiçi aramak.
O zaman kendimizi aramaya başlayalım:

ARAMA MOTORLARI
Kendimizi çevrimiçi arama konusunda yapacağımız
ilk ve en temel işlem, adımızı ve soyadımızı arama
motorlarına girip, çıkan sonuçları incelemek
olacaktır.

TAKMA AD ARAMALARI
İnternet üzerinde kullandığınız, gerçek adınız
olmayan, takma ad/mahlas olarak geçen adları
ve onlara bağlı olan İnternet profillerini tek bir
aramayla görüntüleyebilirsiniz.
(https://namechk.com/)

Bu sonuçları daha da özelleştirmek için “Google
Dorkları” kullanarak içinde adınızın, e-posta
adreslerinizin, TC kimlik numaranızın geçtiği
dosyaları arayabilirsiniz.

E-POSTA GÜVENLİĞİ
Kötü niyetli siber korsanlar zaman zaman çeşitli
web sitelerinin güvenliğini ihlal ederek söz

FOTOĞRAF ARAMALARI
İnternette kullandığınız, sosyal medya
platformlarına yüklediğiniz fotoğraflarınızın
nerede ve nasıl kullanıldığını saptamak için
“Google Görseller” aracılığıyla, sık kullandığınız
fotoğraflarınızı Google arama çubuğu üzerine
sürükleyip bırakabilirsiniz.

konusu sitelere kayıtlı olan kullanıcıların
hesapları ile ilişkili e-posta adreslerini ve
parolaları halka açık biçimde paylaşırlar.
Eğer güvenliği ihlal edilen bir web sitesinde
kayıtlı bir hesabınız varsa, e-postanıza ait
parolanız sızmıştır ve siber korsanlar aynı eposta/parola kombinasyonunu kullanarak çeşitli
web sitelerinde kullandığınız hesaplarınıza izinsiz
erişim sağlamayı deneyebilirler. E-posta
adresinizin güvenliğini "haveibeenpwned.com"
üzerinden kontrol edebilirsiniz.
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Kendimizi İnternette
Bulduğumuzda Ne Yapmalıyız?
Yaptığımız bu aramalardan sonra bilgimiz ve/veya

Gerekli işlemleri gerçekleştirdikten sonra eğer
içerik sağlayıcılardan istediğiniz geri dönüşü
alamazsanız, hakkınızı yasal yollardan
arayabilirsiniz.

isteğimiz dahili dışında paylaşılmış fotoğraflar,
yapılmış yalan yanlış ve eksik haberlerle
karşılaşabiliriz. Bu gibi durumlarla karşılaştığımız
zaman yapacağımız ilk şey ilgili içeriği barındırıcı
sitenin yöneticilerine geçerli sebeplerle içeriği
neden kaldırmaları gerektirdiği konusunda
açıklama yaparak bildirmektir.

YazaR HakkıNda
DOÇ. DR. BİLGİN METİN hazırlamış

olduğu BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri
Siber Güvenlik Merkezi) projesi ile 550 proje arasından seçilerek
İstanbul Kalkınma Ajansı projesi olarak 2016 Aralık ayında
faaliyetlerine başlamıştır. Sektöre yetişmiş insan gücü
kazandırmak, siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması
konusunda farkındalık oluşturmak ve yerli milli siber güvenlik
ürün ekosistemine destek vermeyi hedeflemektedir. Bu zamana
kadar 10 adet siber kamp, 8 adet farkındalık oluşturucu zirveler
düzenlemiştir. Yaz-kış kamplarını desteklemek ve proje
sürdürebilirliğini sağlamak için danışmalık hizmetleri
vermektedir. ISACA İstanbul Chapter yönetim kurulu üyesidir,
ulusal ve uluslararası dergi ve konferanslarda 80'den fazla
çalışması yayımlanmıştır.
twitter.com/busiber
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