
OTURUM AÇMA BİLGİLERİNİZİ KİLİTLEYİN 
Uzun, benzersiz bir parola oluşturun. Güçlü bir parola, en az 12 karakter uzunluğunda bir cümledir.

ŞÜPHENİZ VARSA, SİLİN 
E-posta, tweet’ler, metinler, gönderiler, sosyal medya mesajları ve çevrimiçi reklamlardaki bağlantılar, siber suçluların 
hassas bilgilerinizi geçirmesinin en kolay yoludur. Bir yabancıdan veya beklemediğiniz birinden gelen bağlantılara 
tıklamaya veya herhangi bir şeyi indirmeye karşı dikkatli olun.

MAKİNEYİ TEMİZ TUTUN 
Fidye yazılımlarından ve kötü amaçlı yazılımlardan bulaşma riskini azaltmak için kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar 
ve tabletler dahil olmak üzere internete bağlı cihazlardaki tüm yazılımları güncel tutun. Cihazlarınızı otomatik olarak 
güncellenecek veya bir güncelleme mevcut olduğunda size bildirecek şekilde yapılandırın.

YEDEKLEYİN 
Müziklerinizi, fotoğraflarınızı ve diğer kişisel dijital bilgilerinizi elektronik kopyalarını oluşturarak ve güvenli bir yerde 
saklayarak koruyun. Elinizde verilerinizin bir kopyası varsa ve cihazınız fidye yazılımına veya diğer siber tehditlere maruz 
kalırsa, verileri bir yedekten geri yükleyebilirsiniz.

ÇEVRİMİÇİ VARLIĞINIZI ELİNİZDE TUTUN 
Yeni bir hesaba kaydolduğunuz, yeni bir uygulama indirdiğiniz veya yeni bir cihaz aldığınız her seferinde, gizlilik ve 
güvenlik ayarlarını bilgi paylaşımı için rahat hissettiğiniz seviyeye yapılandırın. Halen rahat hissettiğiniz seviyede 
yapılandırıldıklarından emin olmak için, bu ayarları (yılda en az bir kez) düzenli olarak kontrol edin.

DİKKATLİ PAYLAŞIN 
Kendiniz ve başkaları hakkında çevrimiçi paylaşımlarda bulunmadan önce düşünün. Bir gönderinin neyi açığa çıkardığını, 
gönderiyi kimlerin görebileceğini ve sizi veya başkalarını nasıl etkileyebileceğini düşünün. Kişisel bilgilerinizin ne kadarını 
paylaştığınızı sınırlamak için çevrimiçi profillerde kullandığınız alternatif bir karakter oluşturmayı düşünün.

WIFI ETKİN NOKTALARI HAKKINDA BİLGİLİ OLUN 
Herkese açık kablosuz ağlar ve erişim noktaları güvenli değildir; bu da siz bu ağlara bağlıyken herhangi birinin dizüstü 
bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda ne yaptığınızı görme ihtimalinin bulunduğu anlamına gelir. Herkese açık Wi-Fi’de 
neler yaptığınızı sınırlayın ve e-posta ve mali hizmetler gibi önemli hesaplara oturum açmaktan kaçının.

EV BİLGİSAYARINIZI KORUMA
Mauser Packaging Solutions Information Security’den öneriler

Mauser Packaging Solutions Information Security Programı, şirket varlıklarınız için bu özelliklerin 
çoğunu yönetir. Kendi üzerinize düşeni yapın ve kişisel varlıklarınızı koruyun. #BeCyberSmart


