Güvenlik İçin Genel Bilgiler

Asya Yatırım İnternet Şubesi


Asya Yatırım İnternet Şubesi'nde en iyi kullanım ve görüntü için Internet Explorer 6.0 ve
üstü tarayıcı versiyonlarını kullanmanızı tavsiye ederiz.



Internet şubemizi kullanmak için, tarayıcıya http://www.asyayatirim.com.tr yazarak web
sayfamıza erişiniz ve sayfanın sağ üst köşesindeki İnternet Şubesi (
butonuna tıklayınız.

)



İnternet şube ekranında adres kısmında görünecek simge aşağıdaki gibi olmalıdır.



Adres kısmındaki bu simge (
) sayfanın Asya Yatırım İnternet
Şubesi olduğunu ve güvenli bir biçimde şifrelendiğini göstermektedir.



İnternet şubesini kullanan siz müşterilerimiz ile Asya Yatırım arasında gelen ve giden
bilgilerin şifrelenerek iletilmesi için dünyaca güvenli kabul edilen 128-bit’lik SSL(Secure
Sockets Layer) kullanılır. Veri akışında kullanılan şifreleme yönteminin gücü kullanılan
anahtar uzunluğuna bağlıdır. Anahtar uzunluğu bilginin korunması için çok önemlidir. SSL
protokolünde 40 bit ve 128 bit şifreleme kullanılmaktadır. 128 bit şifrelemede 2128 değişik
anahtar vardır.



İnternet şubemizde güvenliğiniz için Sanal Klavye ve tek kullanımlık Sms uygulaması
kullanılmaktadır.



İnternet şubemizde belirli aralıklarla şifrenizi değiştirmeniz istenmektedir. Ayrıca sizde
istediğiniz zaman şifre ve parola değiştirme işlemini İnternet Şubesi üzerinden
yapabilirsiniz.



İnternet şubemizde yapılan her işlemin kaydı tutulmakta olup, müşteri gizliliğinin
korunması kapsamında size ait bilgiler güvenli bir biçimde saklanmaktadır

Dikkat Edilmesi Gerekenler


Sahte e-postalarla Asya Yatırım görseli kullanılarak, Asya Yatırım’ dan gönderilmiş gibi
gösterilen dolandırıcılık amaçlı e-postalara kesinlikle cevap vermeyiniz ve bu epostalardaki linkleri kesinlikle kullanmayınız.



Asya Yatırım Internet Şubesine girişte sizden cep telefonu markası, modeli, T.C. kimlik
numarası ve anne kızlık soyadının tamamı gibi bilgiler talep edilmemektedir. Bu tür

bilgilerin istendiği bir ekran ile karşılaşmanız durumunda, lütfen işleme devam etmeyiniz,
herhangi bir giriş yapmadan 0850 222 33 66 numaralı Asya Yatırım Hattı ile müşteri
temsilcilerine bilgi veriniz.

Kullanıcı Adı, Şifre ve Parola
Dikkat Edilmesi Gerekenler



Kullanıcı adınızı, bilgisayarınıza ya da tarayıcınıza kaydetmeyiniz, yazılı olarak
bulundurmayınız ve belirli aralıklarla internet şubenizden değiştiriniz.



Şifre veya parolanızı, Asya Yatırım Müşteri temsilcileri dahil hiç kimseyle paylaşmayınız,
bilgisayarınıza ya da tarayıcınıza kaydetmeyiniz ve yazılı olarak bulundurmayınız.



Şifre ve parolanız olarak ardışık ya da birbirini tekrar eden rakamlar, doğum ya da evlilik
tarihiniz, faturalarınıza ilişkin tesisat numaraları gibi başkalarının kolayca tahmin
edebileceği bilgileri kesinlikle seçmeyiniz.



Çeşitli yatırım şirketlerindeki hesaplarınız için farklı şifre ve parolalar kullanınız.



Bilgisayar güvenliği olmayan yerlerde özellikle internet cafe gibi halka açık yerlerdeki
bilgisayarlardan yatırım işlemleri yapmayınız, yapmak durumunda kalırsanız kullandığınız
bilgisayar programlarının ve girdiğiniz web sitelerinin, şifrelerinizi
tamamlama(Auto Complete) yaparak hatırlatmasına izin vermeyiniz.



otomatik

Şifre veya parolanızın başkası tarafından öğrenildiğinden şüphe etmeniz durumunda şifre
ve parolanızı en kısa sürede internet şubemizden değiştiriniz.

Bilgisayar Güvenliği


İnternet ortamında bilgisayarınızın güvenliğini ve emniyetini artırmak için işletim
sisteminize düzenli olarak üretici firma tarafından yayınlanan güvenlik yamaları ekleyiniz.
Windows İşletim Sistemi kullanıyorsanız sisteminize güncel güvenlik yamaları eklemek
için Microsoft firmasının aşağıdaki bağlantısını kullanabilirsiniz.
http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows/windows-update



Bilgisayarınızı virüslere karşı sürekli olarak en güncel anti-virüs yazılımları ile tarayınız.



İnternetten herhangi bir program indirirken sözleşmeyi dikkatle okumadan kurulumu kabul
etmeyiniz.



Güvenlik açıklarını kapatmak ve bilgisayarınıza gelebilecek saldırılara karşı sisteminizi
koruyabilmek için bazı yardımcı programların sisteminizde kurulu olması gerekmektedir.
Microsoft Windows işletim sistemi için son güvenlik yamalarını (Security Patches)
aşağıdaki adresten yükleyebilirsiniz;
http://www.microsoft.com/tr-tr/download/default.aspx



Ücretsiz yazılımlar, genellikle küçük casus programlar taşıyabileceğinden, bu tür
programlardan korunmak için anti-spy yazılımlar kullanınız. Microsoft firmasının ilgili
yazılımını bilgisayarınıza kurmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows/security-essentials-download



İnternetten gelebilecek siber saldırılardan korunmak ve bilgisayarınızdan yapılabilecek
şüpheli haberleşmeyi kısmen engellemek için bilgisayarınıza kişisel firewall(güvenlik
kalkanı) kurunuz.



Dosya paylaşım programları kullanıyorsanız bu programların otomatik açılışını kapatınız ve
bu programlar çalışırken İnternet Şubemizi kullanmayınız.



Bilgisayarınızın onarımı için bilinen yetkili firmaları tercih ediniz.

