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Biriyle konuştuktan belli bir süre sonra, internette bir anda karşınıza o konulara dair reklam
çıktığını gördünüz mü?
Paranoyak değilsiniz, telefonunuz sizi gerçekten dinliyor! Ancak sandığımız gibi değil, işin aslı
biraz farklı...
Iphone'da "Hey Siri", Android telefonlarda "OK Google" dediğinizde, telefonunuz bir anda
dinleme moduna geçerek, sizin bir şeyler söylemenizi beklerler.
Bazı uygulamalar işte bu özelliği kullanıyor, yani konuşma esnasında belli kelimeleri duyduğu
anda mikrofon aktif hale geliyor
Bu tetikleyici kelimelerin neler olduğu, ne zaman ve hangi şartlarda aktif hale geldiğini kimse
bilmiyor.
Başta Facebook olmak üzere uygulama geliştiren firmalar da bu konuda ser verip sır
vermiyor ve sizi kesinlikle dinlemiyoruz demekle durumu geçiştiriyorlar.
Tetikleyici kelimeleri bulabilmek için yaklaşık 1 hafta boyunca testler yaptım ve telefonun
mikrofonuna bazı cümleler söyledim.
İlk testim Japonya'ya tatile gitme kurgusuydu. İçinde Japonya, tatil ve uçak bileti geçen farklı
cümleleri günün farklı zamanlarında telefona söyledim
O günün gecesinde internette rasgele bir sayfa açıp çıkan reklamları dikkatle inceledim ve ilk
karşıma çıkan reklam "Uzakdoğu Turları" ile ilgili bir tur operatörünün reklamıydı.
Tesadüf olabilir diye düşünerek farklı bir ülkeyi test etmeye karar verdim ve bu defa Dubai'i
seçtim
Ertesi gün, yine öncekine benzer şekilde içinde Dubai, tatil ve uçak bileti geçen cümleler
kurdum ve bunu günün farklı saatlerinde tekrarladım.
Akşam yine internetten rasgele bir arama yapıp, çıkan sayfadaki reklamlara baktım. Sayfanın
en başındaki reklam "Ortadoğu Turları" idi
Bu da tesadüf olabilir diye bu defa temayı değiştirmeye karar verdim ve farklı bir şey olsun
düşüncesiyle, içinde matkap, satın alma ve tamirat kelimeleri geçen cümleler kurdum. Bu
defa öncekilere göre daha erken bir saatte karşıma bir yapı marketin reklamı çıktı (reklam
olmasın)

Bu testi farklı ülkelerde farklı kişiler de yapmış ve onlar da benzer sonuçlarla karşılaşmışlar.
Ancak yukarıda da yazdığım gibi tetikleyici kelimeleri tam olarak bulmak kolay değil. Üstelik
her zaman ve her yerde aktif olmuyorlar. Peki önlem olarak ne yapabiliriz?
Yapılması gereken şey; mikrofon izni olan, şüpheli hangi uygulama varsa, hepsini tek tek
kapatmak. Bunların başında da Facebook ve onun ürün ailesi geliyor...
Bu kısa bilgiseli, konuyla ilgili şu uzun bilgiselle kapatayım

Sokaktan çevirdiğiniz herhangi birine Google’ın, Twitter’ın,
Facebook’un ya da Instagram'ın neden ücretsiz olduğunu
sorun. Çoğu kişi cevabı tam bilemese de reklam için diyecektir.
Cevap doğru olsa da, olay boş bir alanda reklam göstermek
kadar basit değil, keşke öyle olsaydı...
— Lagari (@lagaribey) November 3, 2018
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