
Siber Güvenlik 
Sigortası Risk 
Değerlendirme 
Hizmetleri
Artan siber saldırılar, kuruluşların değerli varlıkları ve 
verileri için önemli bir tehdit unsuru ve potansiyel kayıp 
anlamına geliyor. Siber güvenlikle ilgili risklerin transfer 
edilmesi için en etkili yöntem olarak yeni nesil «siber 
güvenlik sigortası» ürünleri karşımıza çıkıyor.

Bu tarz sorumluluk sigortası ürünlerinin ve poliçelerinin 
kuruluşlara katkısı tartışılmaz bir biçimde önemliyken, 
sigorta kuruluşları için de siber güvenlik risklerinin elle 
tutulur şekilde ölçümlenmesi bir o kadar zor. KPMG, 
Siber Güvenlik Sigortası Risk Değerlendirme Hizmetleri 
ile, siber risk değerlendirmesine uygulama destekli bir 
çözüm ve sistematik bir yaklaşım getiriyor. 
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Müşteri Bilgilerinin İfşası
İş Etkisi: Finansal kayıp, 

cezai yaptırım ve itibar kaybı 

Servislere Ulaşılmaması 
İş Etkisi: Müşteri 

erişimlerinin kesilmesi, 
finansal kayıp ve itibar kaybı

Tedarik Hizmetlerinin  
Zarar Görmesi

İş Etkisi: Kesintiler, finansal 
kayıp, itibar Kaybı ve IP fikri 

mülkiyetinin çalınması

Fikri Mülkiyetin Çalınması
İş Etkisi: Rekabet dezavantajı 

ve finansal kayıp

Siber Saldırılar 
ve Etkileri

Kurumsal Verinin Çalınması
İş Etkisi: Finansal kayıp ve  

itibar kaybı

Siber Güvenlik Tehditleri

Siber Güvenlik Sigortasının Önemi

Siber riskler ile başa çıkmayı 
bu kadar zorlayıcı kılan, 
dijital alanda gerçekleşen 
hızlı değişim evresidir. Bu 
anlamda siber güvenlik 
sigortaları riskin transferi için 
en önemli araçtır.

Siber güvenlik sigortaları; veri 
ihlalleri, iş kesintileri ve şebeke 
hasarları dahil olmak üzere 
siber olaylardan kaynaklanan 
kayıpları azaltmak üzere 
tasarlanmıştır. Siber ihlaller 
gün geçtikçe artış gösteriyor; 
ancak kuruluşlar nezdindeki 
farkındalıkta önemli eksiklikler 
bulunuyor.

Siber güvenlik sigortalarının 
primleri ve piyasa değeri her 
geçen gün artış gösteriyor. 
Primlerin doğru hesaplanması 
için Siber Güvenlik Sigortası 
Risk Değerlendirilmesi kilit bir 
rol oynuyor.



Siber Tehditler Kuruluş
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Değerlendirmesi
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Siber Güvenlik 
Sorumluluk 

Sigorta Poliçesi

Yaklaşımımız

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?
Siber güvenlik riskleri karşısında yapılacak olan sigorta kapsamında şirketinizin güvenlik risk 
değerlendirmesini aşağıda yer alan başlıklar dahilinde KPMG, bu iş özelinde geliştirmiş olduğu uygulama 
aracılığı ile gerçekleştirilir.

Siber Güvenlik Sigortasının şirketlerin yararına olması adına Siber Risk Değerlendirmesinin doğru 
bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Siber Risk Değerlendirilmesi şirketlerin 
siber riskler karşısındaki güncel durumunun analiz edilmesidir.

Siber Güvenlik Yönetişimi: Şirketin siber risklere karşı oluşturmuş olduğu 
yönetim sistemi değerlendirilir.

Siber Güvenlik Organizasyonu: Siber güvenlik kapsamında organizasyonel olarak 
alınan önlemler değerlendirilir.

Siber Güvenlik Teknik Altyapısı: Siber riskler karşısında bilgi teknolojileri altyapısı 
ve alınmış olan teknik güvenlik önlemler değerlendirilir.
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