OUCH! | Mart 2019

Herkes İçin Aylık Güvenlik Farkındalığı Bülteni

Mobil Cihazınızı Güvenli Bir
Şekilde Elden Çıkarmak
Genel Bakış

Akıllı telefonlar, akıllı saatler ve tabletler gibi mobil cihazlar şaşırtıcı bir hızla ilerlemeye ve yenilik yapmaya devam ediyor.
Sonuç olarak, bazı insanlar mobil cihazlarını her yıl değiştiriyor. Maalesef insanlar genellikle bu cihazlarda ne kadar çok kişisel
veri bulunduğunun farkında değiller. Aşağıda, mobil cihazlarınız üzerinde hangi tür kişisel verilerinizin olabileceğini ve elden
çıkarmadan ya da iade etmeden önce nasıl güvenli bir şekilde silebileceğinizi ele alacağız. Mobil cihazınız size işvereniniz
tarafından verilmişse veya üzerinde herhangi bir kurumsal veri varsa, öncelikle uygun yedekleme ve elden çıkarma prosedürleri
konusunda yöneticinize danışın.

Sizin Bilgileriniz

Mobil cihazlarınız farkında olduğunuzdan, hatta bilgisayarınızdan bile daha fazla hassas veri barındırır.
•
•
•
•
•
•
•
•

Yaşadığınız, çalıştığınız ve ziyaret ettiğiniz yerler
Adres defterinizdeki herkesin (ailenizin, kişisel ve iş arkadaşlarınızın) iletişim bilgileri
Gelen, giden, sesli posta ve cevapsız çağrıları içeren telefon görüşmelerinin geçmişi
Güvenli sohbet, oyunlar ve sosyal medya uygulamalarındaki mesajlaşma veya sohbet içerikleri
Internet geçmişi, arama geçmişi, çerezler ve önbelleğe alınmış sayfalar
Kişisel fotoğraflar, videolar ve ses kayıtları
Kayıtlı şifreler ve banka hesapları, sosyal medya veya e-posta gibi hesaplarınıza erişim
Yaşınız, kalp atış hızınız, egzersiz geçmişiniz veya kan basıncınız dahil olmak üzere sağlığınız ile ilgili bilgiler

Cihazınızı Güvenli Bir Şekilde Silmek

Bağışlayarak, başka bir aile üyesine vererek, satarak ya da basitçe çöpe atarak bile olsa mobil cihazınızı nasıl elden
çıkaracağınızdan bağımsız olarak, ilk önce üzerindeki tüm hassas verileri sildiğinizden emin olmalısınız. Basitçe verileri silmek
yeterli değildir, bunun yerine cihazınızdaki tüm verileri güvenli bir şekilde silmelisiniz. Bunu yapmanın en kolay yolu cihazınızı
sıfırlamak (fabrika ayarlarına döndürmek). Sıfırlama işlevi cihazlar arasında değişir; aşağıda listelediğimiz en yaygın iki cihazın
adımlarıdır. Daha güvenli bir adım, sıfırlamadan önce cihazınızda şifrelemenin etkin olduğundan emin olmaktır. En yeni mobil
cihazlarda, bunu yapmanın en kolay yolu, basitçe bir ekran kilidini etkinleştirmektir (umarız zaten etkinleştirmişsinizdir). Son
olarak, cihazınızı sıfırlamadan önce mutlaka yedeklemenizi öneririz.
•
•

Apple iOS Cihazları: Ayarlar | Genel | Sıfırla | Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil
Android Cihazlar: Ayarlar | Güvenlik | Fabrika Ayarlarına Dön
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SIM & Harici Depolama Kartları
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Cihazında saklanan verilerin yanısıra, SIM (Subscriber Identity Module) kartınızı da değerlendirmelisiniz. SIM kart mobil cihazınızın
telefon görüşmeleri ya da veri bağlantıları için kullandığı karttır. Cihazınızı fabrika ayarlarına döndürseniz bile, SIM kartınızda
hesabınız hakkındaki bilgiler duruyor olacaktır. Eğer telefon numaranızı farklı bir cihazda kullanmaya devam edecekseniz, telefon
satıcınız ile SIM kartınızın transfer edilmesi için görüşün. Eğer mümkün değilse, örneğin yeni telefonunuz farklı bir boyutta SIM
kart kullanıyorsa, eski SIM kartınızı alın, başka birinin eline geçerek kullanılmasını engellemek için fiziksel olarak kırın ya da imha
edin. Ayrıca, bazı mobil cihazlar ayrı bir SD (Secure Digital) kartı, ek depolama ihtiyaçları için kullanımı destekler. Bu kartlarda
genel olarak fotoğralar, akıllı telefon uygulamaları ve diğer hassas içerik bulunabilir. Cihazınızı elden çıkarmadan önce eğer
varsa tüm harici depolama kartlarını da çıkarmayı unutmayın. Bu kartları, yeni mobil cihazınızda yeniden kullanabilir ya da bir
USB adaptörü ile bilgisayarınızda genel bir depolama aygıtı olarak değerlendirebilirsiniz. Eğer bu SD kartları yeniden kullanma
imkanınız yoksa, tıpkı eski SIM kartlarınız gibi, fiziksel olarak imha etmenizi öneririz.
Yukarıda belirtilen adımlardan herhangi biri konusunda emin değilseniz veya cihaz sıfırlama seçeneklerinin farklı olması
durumunda, mobil cihazınızı satın aldığınız mağazaya giderek eğitimli bir teknisyenden yardım isteyin. Son olarak, eğer cihazınızı
çöpe atacaksanız bağış yapmayı düşünün. Kullanılmış mobil cihazları kabul eden birçok mükemmel sosyal yardım kuruluşu var
ve pek çok mobil sağlayıcı, mağazalarında toplama kutuları bulunduruyor.
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