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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 

tanıdığımızın başına gelmiştir: yeni işletim sistemi 

yükledikten sonra fotoğraflar kaybolmuş, telefon 

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 tip kayıplarla karşılaşmamak için düzenli bir 

“yedekleme ve arşivleme” işlemi yürütmemiz 

gerekir.   

Piyasada farklı cihaz ve işletim sistemi 

modellerine uygun birçok yedekleme uygulaması 

(app) bulunmaktadır; bunlar çoğunlukla “bulut 

teknolojisi” kullanarak kendi hesabınıza bağlı bir 

alanda fotoğraf, video, ajanda, telefon rehberi ve 

müzik arşivinizi saklamanıza olanak sağlar. 

Bu uygulamaların en yaygınları şunlardır:  

 » Sadece Apple işletim sistemlerine (IOS) 

uyumlu iCloud

 » IOS, Android ya da Windows işletim 

sistemlerine uyumlu: 

• OneDrive

• Google Drive (fotoğraf ve videolarınız için 

“Google Photos” adlı ayrı bir uygulama da 

mevcuttur) 

• Dropbox

http://guvenligunler.com


Yukarıda sözünü ettiğim uygulamalar 5-15 

GB arasında değişen bir hafıza alanını bedava 

kullanmanıza izin verir, daha fazla alan kullanımı 

için ise aylık/yıllık ödeme planına sahip tarifeler 

sunulur.

Bu uygulamaları mobil cihazınıza indirdikten 

sonra yapmanız gereken işlem, kendinize bir 

kullanıcı adı ve güçlü bir şifre oluşturduktan sonra 

ekrandaki yönergeleri takip ederek arşivlemek 

istediğiniz belgeleri (fotoğraf, video, rehber, ajanda 

vs.) ve arşivleme sıklığını (otomatik olarak günlük, 

haftalık, aylık  yedekleme ya da manuel olarak 

istediğiniz zaman yedekleme) belirlemek olacaktır. 

Bu aşamadan sonra yerine getirmeniz 

gereken kritik uygulamalardan biri ise, verilerinizin 

güvenliğini sağlamak için gizlilik ayarlarınızı 

yapmanızdır. Cihazınıza indirdiğiniz uygulamanın 

ayarlar menüsü altında şifreleme ya da gizlilik 

adımlarını kullanarak, belirleyeceğiniz dosyaları 

şifreleyebilirsiniz. 

Söz konusu uygulamaları aynı zamanda 

bilgisayarınızdaki web tarayıcıdan açarak, 

yedeklediğiniz dosyaları bilgisayarınızın ekranında 

da görebilir; hatta kişisel bilgisayarınızdaki 

dosyaları da kendi hesabınıza bağlı bu alana 

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” 

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. 

6. Mevcut dosyalarınızı arşivlemek için “Yükle” 

butonuna basın ve arşivleyeceğiniz dosyalarınızı 

tek tek seçin. Yine bu ekranda “Klasör” butonuna 

tıklayarak, yeni bir klasör oluşturabilir, örneğin 

fotoğraflarınızı tarih bazında arşivleyebilirsiniz.

7. Dosyanızı başka bir kullanıcı ile görüntüleme 

amaçlı paylaşmak için ise ana ekranda ilgili 

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

8. Daha sonra “Bağlantıyı kopyala” adımı ile 

dosyanıza oluşacak linki başka bir kullanıcıya 

e-posta/SMS/whatsapp ile yollayabilir ya da 

“Kopyasını gönder” seçeneği ile dosyanın 

kendisini e-posta/whatsapp ile gönderebilirsiniz.

9. Dosyanıza başka bir kullanıcının erişerek 

değişiklik yapması için ise “Kullanıcı ekle” 

adımı ile istediğiniz kullanıcıya erişim yetkisi 

verebilirsiniz. 

10. Ana ekranda “Kişisel bilgiler ve gizlilik” menüsüne 

tıklayarak kullanıcı adı, şifre ve diğer bilgilerinizle 

ilgili güvenlik ayarlarınızı yapmayı unutmayın! 

Güvenli ve dosya kaybetmeyeceğiniz günler 

dilerim!

RefeRans  www.google.com/drive
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