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Günümüz dünyasında  teknolojik gelişmelerin 
birbiri ardına gelmesiyle firmalar arası 
rekabet artmakta, neticesinde sanayi 
casusluğu, sosyal mühendislik ve kişisel veya 
kurumsal siber saldırılar daha büyük birer 
tehdit haline gelmektedir. 

Peki kötü niyetli kişiler emellerine ulaşmak için 

nasıl beslenmektedir? 

BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

İster kurumunuzdan bilgi sızdırmaya çalışan bir 

sanayi casusu olsun, ister size karşı kişisel 

husumeti olan bir hacker olsun, ister herhangi 

bir şekilde çıkar sağlamaya çalışan sosyal 

mühendisler olsun, günümüz siber dünyasında 

sosyal medya kullanımının yaygınlaşması 

nedeniyle, güvenliğin en zayıf halkası olan insan 

faktörünün önemli olduğu fiziksel ve çevresel

güvenlik sınırında veya hepimizin farklı amaçlar için 

kullandığı arama motorlarında ve daha birçok 

alanda ön araştırmalarını yapmaktadırlar. 

Sosyal Medya ve Arama 
Motorları Sonuçlarından:
Günümüzde sosyal medya ortamlarında boy 

göstermeyen kişi sayısı yok denecek kadar az. O 

veya bu şekilde arkadaşlarımız, ailemiz veya iş 

ortamındaki çalışanların paylaşımlardan ötürü 

sosyal medyada ve bu vesileyle arama motorları 

sonuçlarında hepimiz yer almaktayız. 

Kişisel Verilerimiz
Nasıl Toplanıyor?



1. Kullandığınız cihazların üzerine bir parola

kasası uygulaması yükleyin. Bu sayede

Internet’e erişiminiz olsa da olmasa da

parolalarınıza erişebilirsiniz.

2. Kullandığınız parola kasası uygulaması

parolalarınızı güvenli bir şekilde bulut

üzerinde de saklasın. Böylece hem cihazınız

bozulursa ya da çalınırsa parolalarınız

kaybolmaz, hem de birden fazla cihaz

üzerinden tek bir parola deposuna

erişebilirsiniz.

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

konuda birçok alternatifiniz var, ama seçiminizi 

etkileyen ilk kriter bilgisayarınızın, tabletinizin ve 

telefonunuzun markası ile modeli. Yani seçtiğiniz 

parola kasası hepsinin üzerinde çalışabilmeli. 

Günümüzde hemen hepimizin birer akıllı telefon 

sahibi olduğumuzu ve telefonumuzu sürekli 

yanımızda bulundurduğumuzu düşünürsek, 

öncelikle telefonumuzda çalışabilecek bir uygulama 

seçmeliyiz.

“Password manager” ve “password safe” 

anahtar kelimeleri ile arama yaptığınızda onlarca 

değişik alternatif olduğunu göreceksiniz. Bunlar 

arasından seçim yaparken ikinci kriteriniz 
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Kendinizi ve çevrenizi düşünün, komşumuzun 

çocuğunun sınavdan kaç puan aldığını ya da 

eniştenizin emekliliğinin tadını hangi ülkede 

çıkardığına kadar her türlü bilgiyi elde 

edebiliyoruz. Biz veya tanıdığımız kişiler bu 

bilgileri paylaşırken, masumane duygular 

içerisinde, sevdikleri insanlarla sanal ortamda 

sohbet edebilmek ve onlarla hayatlarını 

paylaşabilmek adına paylaşım yaparken, kapalı 

kapılar ardında sizin için farklı planları olan kötü 

niyetli şahıslar için bu paylaşımlar yapacakları 

saldırı için planlamalarını şekillendirmeye 

yaramaktadır. Günlerce sizi izleyerek bir nevi sizi 

“Stalklayarak” alışkanlıklarınızı, gittiğiniz 

mekanları, tuttuğunuz takımı, dayınız sayesinde 

anne kızlık soyadınızı, çocuğunuzun okulunu 

kısacası işlerine yarayabilecek her türlü bilgiyi 

toplamak için çalışıyorlar.

          Öğle arasında en çok tercih ettiğiniz ofisin 

yanındaki o enfes lokanta, yine her zamanki 

masa sizin için rezerve, iş arkadaşlarınızla 

selfie'siz olmaz, vakit kaybetmeden Instagram’a 

yükleyin. Artık hem yemek yiyebilirsiniz, hem de 

o günlerce mesaiye kaldığınız ihaleyi teklifinizi

konuşabilirsiniz. Siz bunları düşünürken yan

masanızda çoktan yerini almış olan o kişi, artık

meyveleri toplamaya gelmiş.

          Yine bir Pazartesi, yine işe geldiniz, bugün 

yetiştirmeniz gereken o önemli rapor, sanırım bir 

kahveye ihtiyacınız var, arkadaşlarınız da bu anı 

görmeli, güne kahvesiz başlanmaz ne de olsa. 

Ekranınız, masa üstündeki not defteriniz ve 

kahveniz Facebook için güzel bir poz oldu. 

Aylardır sizi izleyen sanayi casusu da bu pozu çok 

sevmişe benziyor, zira ekranda açık unuttuğunuz 

raporda şirketin konsolide değerleri apaçık 

meydanda.

          Bu nedenle paylaşım yaparken bir kez daha 

düşünün, paylaşımlarınızın içeriğinde ifşa 

olmaması gereken bir husus olup olmadığına ve 

kimlik hırsızlığına neden olabilecek bilgiler içerip 

içermediğine dikkat edin.

Fiziksel ve Çevresel 
Ortamlardan:
Kötü niyetli şahıslar sosyal medyada sizi 

araştırırken bir yandan ise yaşadığınız çevrede, 

çalıştığınız iş yeri yakınında, otobüste yanınızda, 

belki de çöp kutunuzda bilgi edinebilmek adına 

sürekli olarak tetikte beklemekteler.  Kurumsal 

yaşamda işimizin gereklilikleri nedeniyle sürekli 

olarak basılı evraklarla çalışmak durumunda 

kalabiliyoruz. Raporlarımız, toplantı notlarımız, 

telefon listeleri, gizli bilgiler içeren e-postaların 

çıktıları ve daha niceleri, işimiz bittiğinde ise 

düzgün şekilde imha etmeden çöplere atıyoruz. 

Unutmayın ki sanayi casuslarının en sevdiği 

yöntemlerden biri de çöpleri kurcalamaktır. Bir 

İngiliz deyişi bu noktada çarpıcı olacaktır; Bir 

adamın çöpü, bir başkasının hazinesidir.
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Telefon Yoluyla:
Bazen basit bir telefon görüşmesiyle, 

şirketinizin adını, departmanınızı, ilgili 

yöneticinizi, kuruluşunuzun kullandığı temel dil 

veya protokolleri ve daha fazlası ortaya 

çıkabilir. Pek tabi bu yöntemler kişisel 

bilgileriniz için de geçerlidir. Telefon üzerinden 

size yöneltilen birtakım sorular ile elde 

edebildikleri derinlikte bilgi almaya 

çalışabilirler. Bir başka husus ise siz telefon ile 

görüşme gerçekleştirdiğiniz esnada sizi 

duyabilecek bir yerde bekleyerek telefonda 

konuştuğunuz konular üzerinden bilgiler 

toplanabilir.

KURUMUMUZU VE KENDİMİZİ 
NASIL KORURUZ?
Saldırganların bilgi toplama seviyelerini 

azaltabilmek adına alabileceğimiz bazı 

önlemler ise;

» Sosyal medya kullanımında güvenlik ve

gizlilik ayarlarını uygun şekilde

gerçekleştirmek,

» Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar

konusunda dikkatli olmak,

» Kullandığımız platformlarda gizlilik veya

güvenlik ayarlarını uygun seviyelere

getirmek,

» E-posta ile gelen içeriklerde dikkatli

davranarak, telefonla konuşma esnasında,

gizli bilgi ve şifre paylaşımı yapmamak,

» Telefon yolu ile bilgi talep eden aramalara

şüpheci yaklaşmak,

» Kurumsal bilgi içeren ortamların kişisel

amaçlarla kullanılmasını önlemek,

» Gizli bilgilerin sözlü olarak konuşulması

gerektiğinde daha dikkatli davranmak.

Güvenli Günler.
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