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Herkes İçin Aylık Güvenlik Farkındalığı Bülteni

Mobil Cihazlarınızı Güvenli Hale Getirmek
Giriş

Mobil cihazlarınız arkadaşlarınızla iletişim kurmak, çevrimiçi alışveriş veya banka işlemlerinizi yapmak, film izlemek,
oyun oynamak ve sayısız başka etkinlikler gerçekleştirmek için mükemmel ve kolaydır. Cihazlarınız yaşamınızın bu
kadar önemli bir parçası olduğundan, sizi ve cihazlarınızı güvende ve güvenli halde tutmanın bazı basit yollarını burada
paylaşmak istedik.

Cihazlarınızı Güvenli Hale Getirmek

Mobil cihazınız için en büyük riskin bilgisayar korsanların değil, büyük olasılıkla “siz” olduğunuzu bilmek sizi şaşırtabilir.
Mobil cihazınızı kaybetme veya unutma olasılığınız, kötü amaçlı kişilerin mobil cihazınızı ele geçirmesinden daha büyük bir
orana sahiptir. Cihazlarınızı korumak için yapmanız gereken en önemli şey, genellikle ekran kilidi olarak adlandırılan, ekranın
otomatik kilitlenmesini sağlamaktır. Bu, cihazınızı kullanmak istediğiniz her seferde ekranın kilidini açmak için örneğin güçlü
bir şifre veya parmak izinizi kullanmanızın zorunlu olacağı anlamına gelir. Bu, cihazınızı kaybederseniz veya çalınırsa hiç
kimsenin içeriğine erişememesini sağlar. Buna ek olarak, cihazlarınızı korumaya yardımcı olacak birkaç ipucu daha verelim:

Güncelleme

Cihazlarınızdaki otomatik güncellemeyi etkinleştirerek işletim sisteminin ve uygulamaların en yeni sürümlerini kullanın.
Saldırganlar her zaman yazılımlarda yeni zayıflıklar arıyor ve sağlayıcılar da, bunları kapatabilmek için sürekli olarak
yeni güncellemeler ve yamalar yayımlıyor. İşletim sistemi ve mobil uygulamalarınızı her zaman güncel tutarak, kötü
amaçlı kişilerin cihazınızı ele geçirmesini zorlaştırın.

İzleme

İnternet üzerinden mobil cihazınızı uzaktan takip etmek için gerekli yazılımları yükleyin veya etkinleştirin. Bu şekilde
cihazınız kaybolursa veya çalınırsa, internet üzerinden bağlanabilir, konumunu bulabilir veya en kötü durumda
cihazınızdaki tüm bilgileri uzaktan silebilirsiniz.

Güvenilir Uygulamalar

Sadece ihtiyacınız olan uygulamaları, güvenilir kaynaklardan indirin. iPad veya iPhone’lar Apple App Store, Android
için Google Play ve Amazon tabletler için Amazon App Store güvenilir kaynaklardır. Uygulamaları diğer sitelerden de
indirebiliyor olabilirsiniz ancak bu ortamlar denetlenmez ve uygulamaların enfekte olmuş olma olasılığı çok yüksektir.
Ayrıca, bir uygulamayı indirmeden önce, çok sayıda olumlu değerlendirmeye sahip olup olmadığına ve sağlayıcısı
tarafından aktif olarak güncellenip güncellenmediğini kontrol edin. Çok az sıklıkta güncellenmiş ya da sadece birkaç
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yorum yapılmış yepyeni uygulamaları indirmekten kaçının. Son olarak, uygulamanızın nereden indirildiğinden
bağımsız olarak, artık uygulamaya ihtiyacınız kalmadığı veya aktif olarak kullanmadığınız durumda, cihazınızdan
silmenizi öneririz.

Gizlilik(Mahremiyet) Seçenekleri

Yeni bir uygulama kurarken, gizlilik seçeneklerini gözden geçirdiğinizden emin olun. Örneğin, yeni indirdiğiniz uygulamanın
gerçekten tüm arkadaşlarınıza ve iletişim bilgilerine erişmesi gerekiyor mu? Ayrıca, konum izleme özelliğini devre dışı
bırakmanızı ve yalnızca ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz uygulamaların konum izleme seçeneğini etkinleştirmenizi
öneririz. Bir uygulamanın izin gereksinimlerinden rahatsız olursanız, ihtiyaçlarınızı karşılayan farklı bir uygulama
bulabilirsiniz. Buna ek olarak, uygulamaların izinlerini periyodik olarak kontrol edip değiştirilmediklerinden emin olun.

Yedekleme

Her zaman verilerinizi yedekleyin. Mobil cihazlarınızda, fotoğraflarınız veya mesajlarınız gibi bilgilerinizin çoğu otomatik
olarak yedeklenir. Bununla birlikte, yedeklemeler yapılandırmanızı, uygulamalarınızı ve diğer cihaz bilgilerinizi de saklar;
böylece kaybolan bir cihazdan kurtarma veya yeni bir cihaza geçiş daha kolaylaşır.

İşyeri

İşyerindeyken her zamankinden çok daha fazla dikkatli olun ve yanlışlıkla beyaz tahta resimleri veya bilgisayar ekranları
gibi hassas bilgileri içerebilecek herhangi bir fotoğraf ya da video çekmeyin.
Mobil cihazlarınız zevkle kullanmanızı istedğimiz güçlü araçlardır. Sadece burada bahsettiğimiz basit birkaç adımı izleyerek
sizi ve cihazlarınızı güvenli hale getirmek için uzun bir yol kat edebilirsiniz.
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