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Sizin Için Aylık Güvenlik Farkındalık Bülteni

Bahar Temizliği
Genel Bakış

Çoğumuz baharı dört gözle bekleriz! Doğa şekillenmeye, çiçekler açmaya başlar ve birçoğumuzda bahar temizliği arzusu oluşur.
Tasfiye etme ve düzenleme ihtiyacını görmek kolay olsa da, dijital varlıklarınızı düzenleme ihtiyacının farkında olmak göründüğü
kadar kolay değildir. Dijital yaşamınızı düzenli hale getirmek ve yeni dijital alışkanlıklar oluşturmak için bazı basit ipuçları:
YEDEKLER: Önce bu adımı listeledik, çünkü diğerlerine geçmeden önce uzun vadede atmak gereken en
önemli adımların başında gelmektedir. Ne kadar emin ve güvende olursanız olun, bir noktada önemli bilgilerinizi
kurtarmak için yedeklerinize çok büyük ihtimal ile ihtiyacınız olacaktır. Nedenler arasında bir sabit sürücünün
arızalanması, bir cihazın kaybedilmesi ve fidye yazılımı gibi kötü amaçlı bir yazılımın bulaşması sayılabilir. Otomatik
yedeklemeler oluşturmak ve bunu bir zaman planına oturtmak, en önemli bilgilerinizi kurtarabilmenizi sağlar.
SİLME: Mobil cihazlarınızdaki ve bilgisayarlarınızdaki kullanılmayan programları veya uygulamaları kaldırın. Bazı
uygulamalar büyük miktarda depolama alanı gerektirir, uygulamaların yeni güvenlik açıkları oluşabilir ve hatta
işlem hızınızı yavaşlatabilir. Ne kadar az uygulamaya sahip olursanız, sisteminiz ve bilgileriniz o kadar güvenli
olur. Birçok cihaz, bir uygulamayı en son kullanmanızdan bu yana ne kadar süre geçtiğini gösterir, birkaç aydan
uzun bir süre geçtiyse, uygulamaya ihtiyacınız yoktur!
GÜNCELLEME: Sahip olduğunuz tüm cihazları ve uygulamaları güncelleyin ve mümkün olduğunda otomatik
güncellemeyi etkinleştirin. Bu şekilde, cihazlarınız ve uygulamalarınızın yalnızca daha hızlı çalıştıklarından emin
olmakla kalmaz, aynı zamanda herhangi birinin bunları ele geçirmesini zorlaştırırsınız.
ŞİFRELER: Şifrelerinizi gözden geçirin. Birden çok hesap için aynı şifreyi kullanıyorsanız, bunları her hesabın
benzersiz bir şifresi olacak şekilde değiştirin. Tüm benzersiz şifrelerinizi hatırlayamıyor musunuz? Bir şifre
yöneticisi kullanmayı düşünün. Son olarak, özellikle e-posta veya finansal hesaplar için mümkün olduğunda iki
faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin.
FİNANSAL HESAPLAR: Banka hesaplarınızın, kredi kartı hesaplarınızın ve emeklilik hesaplarınızın, özellikle
büyük satın alımlar veya para transferleri için bir işlem yapıldığında sizi uyaracak şekilde yapılandırıldığından
emin olun. Şüpheli işlemleri ne kadar çabuk fark ederseniz o kadar çabuk durdurabilirsiniz. Hangi ülkede
yaşadığınıza bağlı olarak kredi dondurma, kimliğinizi korumanın en etkili yollarından biri olabilir.
www.sans.org/security-awareness

İNTERNET TARAYICISI : İnternet tarayıcınızda yüklü olan tüm eklentileri inceleyin. İzin ayarlarını gözden
geçirin; eklentilerin konumunuza, şifrelerinize veya kişi listelerinize gerçekten erişmesi gerekiyor mu? Artık belirli
eklentileri kullanmıyorsanız veya bunlar hakkında gizlilikle ilgili endişeleriniz varsa bunları silin.
SOSYAL MEDYA: Çevrimiçi varlığınızı kontrol edin ve ona sahip çıkın. Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin ve artık
erişilemeyen veya gerekli olmayan tüm fotoğraf ve videoları silin. Ayrıca, bir arama motorunda arama yapabilir
ve sizinle ilgili hangi bilgilerin listelendiğini görebilirsiniz. Unutmayın, paylaşacağınız bilgileri ve hatta kimlerin
bunları görmesini isteyeceğinizi sınırlamakta fayda vardır.
ÇALIŞMA MASANIZ: Çekmecenizi temizleyin, eski sabit sürücüleri, USB içeriklerini silin ve hatta hassas bilgi
içeren not kağıtlarını yok edin. Eğer yoksa, bir belge öğütücüsü almayı düşünün.
E-POSTA Bir e-posta dosyası temizleme işlemi gerçekleştirin, ihtiyacınız olmayanları silin ve diğerlerini düzenleyin.
Doğum tarihiniz veya TCKN gibi hassas bilgilere özellikle dikkat edin ve bunları gelen kutunuzda saklamayın!
Bu göz korkutucu bir iş gibi görünse de, cihazlarınızın ve bilgilerinizin çok daha fazla korunacağından emin olabilirsiniz. Tüm bu
yapılacak işler gözünüzde büyüyorsa, yalnızca birkaç öneriyi seçin ve günlük yada haftalık olarak sadece bir öneriyi yapmaya
çalışın. Her küçük adım kendinizi korumada uzun bir yol kat etmenizi sağlar.
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