
Bilgisayar kullanıcılarına yönelik hazırlanır. Her 

ayın 15’i çıkar. Diğer sayılara erişmek ve sonraki 

mesajların direk posta kutunuza gelmesi için 

guvenligunler.com adresini ziyaret ediniz.
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G Ü V E N L İ  G Ü N L E R  B Ü LT E N İ

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle pek çok şirket, 
çalışanlarının güvenliğine ve sağlığına 
yönelik önlemler kapsamında uzaktan 
çalışma modelini hayata geçirdi. 

Ancak bu model, çalışanların verimliliği ve ev-iş 

dengesi üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra 

yol açabildiği siber risklerle de hem işverenler 

hem de çalışanlar için olumsuz sonuçlar 

doğurabilmektedir. 

Peki, neden bu modelle siber riskler artıyor; 

ofiste çalışırken de aynı riskler yok mudur? 

Elbette ofiste çalışırken de bu riskler yüksektir ve 

olası etkileri güçlüdür ama normal şartlarda 

ofisten işyeri sistemiyle/uygulamanızla bağlantı 

kurduğunuzda “güvenli bir ağ” içinde kalıyor ve 

şirketinizin uyguladığı birçok siber güvenlik 

önleminden tam olarak yararlanabiliyorsunuz. 

Ayrıca ofis ortamı çalışanların daha dikkatli ve 

uyanık olmasını sağlıyor. Peki ne yapılabilir.  

Risklerdeki bu artışa karşı alınabilecek başlıca 

önlemler şöyle sıralanabilir:

» Şirket sistemlerine girerken mutlaka 

şirketiniz tarafından sağlanan bilgisayarı 

kullanın. Kendi kişisel bilgisayarınız ya da 

bir tanıdığınızın bilgisayarı üzerinden 

bağlantı kurmayın.

» Evde kullandığınız Wi-Fi ağınızın şifresinin 

güçlü olduğundan emin olun. İnternet 

bağlantısı kurduğunuz Wi-Fi ağınız siber 

saldırılar için açık bir kapıdır; modem 

üzerinde yer alan şifreyi mutlaka değiştirin 

Şifreniz, adınız-apartman adınız-doğum 

tarihiniz gibi kolayca tahmin edilebilir 

bileşenlerden oluşmasın.
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» Eğer Wi-Fi ağı yerine cep telefonunuz 

üzerinden internet bağlantısı kuruyorsanız, 

bağlantı şifrenizin yukarıda anlatılan 

standartlara uymasına dikkat edin.

» Şirketiniz güvenli ağ bağlantısı için

“VPN” uygulaması sağlamadıysa mutlaka 

talep edin. VPN hem size hem de şirkete ait 

bilgilerin korunmasında kritik öneme 

sahiptir.

» Şirket sistemleri ya da internet bankacılığı 

gibi kritik uygulamalarda kullandığınız 

parolalarınızı ya da şifrelerinizi kimseye 

söylemeyin. Bunları tanımadığınız sitelerde 

kullanmayın ve size bu bilgileri soranlara 

asla itibar etmeyin.

» Sahte e-postalara dikkat edin: Kaynağı 

bilinmeyen, yabancı adreslerden gelen e-

postalara dikkat edin; gönderici bilgisinin 

taklit edilebilmesine karşın bu alanda bir 

değişiklik olup olmadığını mutlaka kontrol 

edin. “Acil”, “Önemli” gibi ibarelerle gelen, 

ve şifrenizi minimum 8 karakter, büyük-

küçük harf ve bir simge ya da rakam 

içerecek şekilde yeniden oluşturun. 

Şifreniz, adınız-apartman adınız-doğum 

tarihiniz gibi kolayca tahmin edilebilir 

bileşenlerden oluşmasın.

» Zararlı ya da kaynağını bilmediğiniz 

yazılımları bilgisayarınıza indirmeyin. 

Kullanmanız gereken uygulamayı 

(örneğin çocuğunuzun okuldaki 

derslerine bağlanmak için gereken 

yazılım) şirketinizdeki Bilgi Güvenliği 

ekibine danışmadan kurmayın.

» Bilgisayarınızda kurulu yazılımların 

güncelleme taleplerini ertelemeyin, 

mutlaka kurulumun tamamlanmasını 

bekleyin. Bugünlerde artan risklere karşı 

önlem olması için birçok yazılımda 

güncellemeler yapılmaktadır.

» Şirketin ya da müşterilerin gizli verilerini 

içeren dosyaları kişisel e-postanız 

üzerinden kimseyle, hatta kendi işyeri e-

posta adresinizle bile paylaşmayın.  

Çalışma dosyalarınızı şirketinizin Bilgi 

Güvenliği ekibi tarafından önerilen 

alanlara kaydedin ve yedeklendiğinden 

emin olun.
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Koronavirüs salgınına ilişkin 

bilgilendirme ya da bağış toplama 

amacıyla para transfer isteği içeren e-

postalara dikkat edin. Bu e-postalar 

aracılığıyla zararlı yazılımlar 

bilgisayarınıza kurularak şirket ağına 

kolayca giriş yapılabilir. 
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Bu basit uygulamaları yerine getirerek hem 

kişisel hem de şirket verilerinizin güvenliğini 

sağlar, olası siber risklere karşı önlem almış 

olursunuz. Sağlıklı ve güvenli günler dilerim.

» Şirket cihazlarınızın veri kaybına karşı 

sigortalı olup olmadığını sorgulayın. 

Kurumsal siber risk sigortası yapan 

şirketler Bilgi Güvenliği ekibiniz ile 

çalışarak size en uygun korumayı 

oluşturabilir. 
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