
Bilgisayar kullanıcılarına yönelik hazırlanır. Her 

ayın 15’i çıkar. Diğer sayılara erişmek ve sonraki 

mesajların direk posta kutunuza gelmesi için 

guvenligunler.com adresini ziyaret ediniz.
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G Ü V E N L İ  G Ü N L E R  B Ü LT E N İ

COVID-19 salgınıyla sosyal mesafe, evden 
çalışma, uzaktan erişim kavramlarının hem 
henüz bu tür durumları deneyimlememiş iş 
kollarına hem de özel hayata girmesiyle 
yeni bir dönem başladı. 

Sadece çalışanlar değil aileler de Microsoft 

Teams, Google Meet, Cisco WebEx, Zoom, 

HouseParty ve Whatsapp Telekonferans gibi 

ürünleri bir araya gelmek, sohbet etmek, sokağa 

çıkma yasağı günlerinde yalnızlıklarını gidermek 

için sıklıkla kullanmaya başladı.

Kullanımdaki bu artış, elbette iyi niyetli 

kişiler kadar kötü niyetlilerin, hacker’ların da 

dikkatini çekti. Bunun doğal bir sonucu olarak da 

en çok kullanılan ürünlerden Zoom üzerinde yeni 

güvenlik açıkları keşfedildi, verileri sızdırılan 

kullanıcı isimleri ve parolalar deepweb’de satışa 

çıktı. Zoom ve benzeri uygulamalar, yeni 

keşfedilen bu güvenlik açıklarına karşı 

ürünlerinin daha güvenli yeni sürümlerini çıkarıp 

kullanımımıza açtı ama bireylerin de daha 

güvenli iletişim kurmak için yapması gereken 

birkaç önemli adım var. Bu yazıda onların 

üzerinden geçeceğiz:

» Parola Değiştirme: Bir Zoom hesabınız

varsa, düzenli aralıklarla ve güvenlikle ilgili

yeni haber duydukça parolanızı

değiştirmenizde yarar var. Zoom

hesabınıza giriş yaptıktan sonra profil

sayfasına (https://zoom.us/profile) girip,

önce mevcut (eski) parolanızı sonra da

farklı sitelerde kullanmadığınız yeni bir

parolayı yazarak değiştirebilirsiniz.

Şifreniz, adınız-apartman adınız-doğum 

tarihiniz gibi kolayca tahmin edilebilir 

bileşenlerden oluşmasın.
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» Sohbet Otomatik Kayıt: Zoom üzerinden

yaptığınız yazılı sohbetler (chat) otomatik

olarak bilgisayarınıza kaydedilir. Bu ayarın

kapatılması, yazışmalardan gereksiz kayıt

alınmasını engeller. Bunun için toplantı

ayarları (Meeting Settings - https://

zoom.us/profile/setting?tab=meeting)

sayfasında aşağıda görülen ayarı

kapatmanız gerekir.

» Toplantı Numarasını Saklayın: Zoom’daki

her toplantının bir toplantı numarası

(Meeting ID) bulunur. Toplantı numarasını

sosyal medyada paylaşmamaya dikkat

etmek gerekir.
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» Sanal Fon Kullanımı: Zoom gibi

telekonferans ürünlerinin en ilginç

özelliklerinden biri, arkanızdaki görüntüyü

değiştirebilmeleridir. Bu durum sadece sizi

farklı bir yerde göstermeye yaramaz. Aynı

zamanda ev ortamınızı ve arkanızdan

geçebilecek kişileri gizleyerek

mahremiyetinize destek olur. Bu nedenle

görüntü paylaşımı yaparken sanal bir fon

seçimi yapmak gerekir. Ayarlar

(preferences) altında sanal arka-fon (Virtual

Background) seçeneği içinden istediğiniz

görüntüyü seçebilir hatta isterseniz

kendiniz bir fon fotoğrafı koyabilirsiniz.

» Toplantı Adresine (URL, link) Dikkat:

Bir Zoom toplantısına katılmak için

toplantı numarası (Meeting ID) ve

parola gereklidir. Ancak Zoom toplantı

adresleri, özellikle de uzun olanlar

(URL’ler) her iki bilgiyi de içerebilir. Bu

adreslerin halka açık bir ortamda

paylaşılması, toplantının da halka açık

olması, her isteyenin katılması

sonucunu doğurur.

» Herkes Ekranını Paylaşsın Mı?:

Özellikle herkese açık toplantılarda

herhangi bir katılımcının ekranını

paylaşması toplantı ciddiyetini ya da

amacını tehlikeye atabilir. Bu nedenle

toplantı öncesi sadece ev sahibinin

(host) ekran paylaşması için gerekli

ayarı yaparak güvenliği artırabilirsiniz.

Toplantı ayarları ekranında (https://

zoom.us/profile/setting) ilgili üç ayar

bulunur.

Bu ayarlar sırasıyla:

» Toplantıda ekran paylaşımı

yapılabilir mi?

» Ekran paylaşımını kim yapabilir?

» Bir kişi ekran paylaşırken kim bu

kişi yerine ekran paylaşabilir?

ayarlarıdır.

» Bekleme Odası: Toplantı numarasını 

ve parolasını öğrenen kişilerin 

toplantıya doğrudan girmesine engel 

olmak için Zoom’da (ve benzeri 

uygulamalarda) bekleme odaları

(Waiting room) vardır. Bir kişi 

toplantıya girmek istediğinde önce 

buraya alınır ve toplantı sahibine bir 

uyarı gider. Toplantı sahibi isterse, 

istediği zamanda bu kişiyi toplantıya 

dahil edebilir. İlgili ayar yine (https://

zoom.us/profile/setting) toplantı 

ayarları bölümünde (Waiting room) 

yer almaktadır. 



YazaR HakkıNda

MURAT LOSTAR yıllar boyunca
birçok alanda kazandığı tecrübe sayesinde farklı 
sektörlerdeki siber güvenlik bilgi dağarcığını
kapsamlı olarak geliştirdi. Kariyerinin 20 yılından 
fazlasını özellikle güvenlik üzerine harcadı. Murat 
sosyal aktiviteler aracılığıyla da bu endüstriye düzenli 
olarak katkıda bulunuyor. ISACA-Istanbul Chapter 
kurucu başkanı, (ISC)2 Turkey Chapter kurucu
üyesidir. Halen CloudSecurityAlliance-Turkish 
Chapter’ı yönetiyor. Ayrıca düzenli olarak uluslararası 
etkinliklerde konuşmacı olarak yer alıp, çeşitli 
üniversitelerde ders veriyor.
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Bu dokümanın tüm hakları Lostar Bilgi Güvenliği A.Ş.’ye aittir ve 
Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 International - (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı 
altında dağıtılır. Herhangi bir değişiklik yapmadan kaynak 
gösterilerek dağıtılabilir. Ticari olarak kullanılamaz.

Zoom ve benzeri telekonferans 

çözümlerinde elbette birçok farklı güvenlik 

özelliği daha söz konusudur. Ancak bu kısa 

yazıda ilk aklıma gelenleri paylaşmak 

istedim. Sizin hoşunuza giden, önermek 

istediğiniz farklı ayarlar var mı? Bunları 

sosyal medyada #güvenligünler etiketi ile 

paylaşırsanız hem bizim haberimiz olur hem 

de yayılmasına destek oluruz. 

Güvenli günler…
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