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İş Görüşmeleriniz 
Dinleniyor 
Olabilir Mi? 

Şu sıralar tüm Dünyada herkesin ortak gündemi 

haline gelen Koronavirüs (Covid-19) iş dünyasını da 

etkisi altına aldı. Birçok şirket hem çalışanlarının 

sağlığını korumak hem de virüsün yayılmasının 

önüne geçmek için evden çalışma uygulamasına 

geçti. Peki işverenler ve çalışanlar, evden çalışma 

uygulamasının şirketlerin gizlilik ve güvenlik süreçleri 

açısından taşıyabileceği risklerin ne kadar farkında? 

Müşterilerinizle gerçekleştirdiğiniz telefon 

görüşmelerinizin ya da video konferanslarınızın, ekip 

arkadaşlarınız ile yaptığınız iş süreçleriniz ile ilgili 

görüşmelerin, danışanı ile seans gerçekleştiren bir 

psikoloğun, hastası ile konuşan bir doktorun 

dinleniyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? 
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  Akıllı telefonlarınızda yer alan Siri, Google Asistan 

gibi sanal asistanlar ya da akıllı hoparlörler aracılığı 

ile konuştuklarınız ses tanıma özelliklerini geliştirme 

amacıyla dinleniyor olabilir mi? Yanıtımız evet, 

talimatlarınızı yerine getirmek için komut 

cümlelerini söylemeniz gereken bu uygulamaların ve 

cihazların her an etkin bir şekilde sizlere kulak 

kesilmesi bu durumun bir göstergesidir. 

 

Yapılan araştırmalar, bu uygulamaların ve cihazların 

etkin hale gelmeleri için belirlenen komut cümlesi 

dışında yanlış duydukları ifadelerle de etkin hale 

gelebildiklerini gösteriyor. Hey Siri komutu ile etkin 

hale gelen uygulama, en sık 'They very', 'Hey sorry' 

gibi ifadelerle yanlışlıkla etkin hale gelebiliyor. 

Üstelik bu uygulamaların ve cihazların yanlış 

duydukları komutlar ile her seferinde ortalama 43 

saniye boyunca ve günde 19 kez açıldığını gösteren 

araştırmalar da mevcuttur. 

 

Tüm bu veriler göz önüne alındığında yapılması 

gereken ise oldukça basittir: Evde çalışılan bu 

dönemde akıllı hoparlörler kapatılabilir ya da sessiz 

moda alınabilir. Akıllı telefonlarınızda yer alan 

uygulamaların ise mikrofon izinleri kapatılabilir. 
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Akıllı Cihazların  

Yanlış Algıladıkları 
Komut  Nedeniyle 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dinleniyor 
Olabilirsiniz! 

Günde 19 
Kez, 

Ortalama 
43 Sn. 

 

http://www.verisistem.com/
mailto:ask@cottgroup.com


 
 
 

Ayrıca sanal toplantıların dinlenmesinin önüne 

geçmek için kullanılan yazılımlar da güçlü bir şifreli 

iletişim kuracak şekilde ayarlanmalıdır. 

 

Uzaktan çalışma sürecinde dikkat edilmesi gereken 

teknik hususlar ile ilgili detaylı bilgi içeren 

makalemize buradan erişebilirsiniz. 
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