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Siber saldırıya veya bilgi sistemleri ihlaline maruz kalan rma sayısı, siber riskin 
gerçek ve mevcut bir tehlike olduğunu göstermektedir. 

Siber tehdidin gücü ve çeşitliliği, herhangi bir güvenlik açığının erken tespitinin 
önemini ortaya koymaktadır. 

Siber saldırı sadece BT sorunu olmaktan çok tüm işletmeyi ve personeli 
kapsamaktadır. 

Dijital düDijital dünyada çalışmaların, eğitimin, ödemelerin çoğaldığı günümüzde işletmeye 
bağlı herkesin saldırılar hakkında eğitilmesi ve tespitler için işletmenin önlem 
alması gerekmektedir.

Siber saldırıları önlemek için işletmelerin gerçekleştirmesi gereken prosedürlerin 
yanında işletmenin siber sigorta yaptırması süreç boyunca şirketi ve verileri 
oluşacak sorunlara karşı koruma altına alması ile sonuçlanır! 

Siber sigorta, işletmeleri bilgi teknolojisi altyapısı ve faaliyetleriyle ilgili risklerden 
korumak için kullanılır. Bu nitelikteki riskler, tipik olarak geleneksel ticari genel 
sorumluluk poliçelerinden hariç tutulur veya en azından geleneksel sigorta 
ürünleürünlerinde özel olarak tanımlanmaz.
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Siber saldırıların, işletmeniz için ne kadar ciddi olabileceğini anlatan aşağıdaki 
veriler, küresel tehditin 2021 yılı sonuna kadar yıllık 6 trilyon dolar maliyetli 
zararını anlatıyor!

16 milyar dolar: Javelin Strategy & Research 2017 Dolandırıcılık Raporu, 
15,4 milyon ABD'li tüketicinin (yüzde 17,5 artış) 2016'da kimlik sahtekarlığı 
nedeniyle 16 milyar dolar kaybettiğini ortaya çıkardı. Bu, 13.1 milyon kurbanın 
15.3 milyar dolar kaybettiği 2015 yılına göre bir artışa işaret ediyor.
(Kaynak: Javelin Strategy & Research)

Toplam suç sayısıyla orantılı olarak siber suçlar örneğin Birleşik Krallık'taki tüm 
suçların %50'sinden fazlasını oluşturuyor. (Kaynak:National Crime Agency)

Küresel olarak siber suçlar 2016 yılında en  çok rapor edilen 2. suç oldu. 
(Kaynak: PWC)

530 milyon dolar: Bugüne kadarki en büyük kripto para soygunu olan Ocak 
2018 Coincheck saldırısının maliyeti. (Kaynak: Time Money)
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Fidye Yazılımı - Farklı şekillerde olabilir, ancak etkili bir virüs 
bilgisayarınıza bulaşır ve kontrolü kullanıcıdan alır. Ardından dye 
ödenmediği sürece tüm verileri silmekle tehdit eder. 2017'deki 
WannaCry, Fidye Yazılım saldırısına bir örnektir.

Kötü Amaçlı Yazılım - Kötü amaçlı yazılım, bilgisayar virüsleri, 
solucanlar, Truva atları, dye yazılımları, casus yazılımlar dahil olmak 
üzere saldırgan ve/veya izinsiz yazılım biçimlerini kapsayan genel bir 
terimdir.

Kimlik Avı - Bireylerin kredi kartı numaraları gibi kişisel verilerini 
almak için saygın şirketlerden gönderildiği düşünülen e-postalar 
aracılığıyla yapılan dolandırıcılık uygulamasıdır. 

DDOS saldırıları için IoT - Bu saldırı türü, internet bağlantılı web 
ve güvenlik kameraları gibi IoT cihazlarındaki güvenlik açıklarını 
hedeer ve onları ele geçirir. Bir cihaza virüs bulaştığında, cihaz kötü 
amaçlı yazılımı diğer savunmasız cihazlara yayarak erişimini genişletir.

E-posta/Sosyal Mühendislik - Bu kategori, bireylere yönelik hedei 
saldırılarla ilgilidir. "Bilgisayar korsanları"bireyin kişisel bilgilerini 
toplar ve kişinin şirketini, verilerine saldırmak için taklit eder. 
Örneğin, CEO gibi paylaşım ve para transferi yapmak.

IoT Güvenlik Açıkları - IoT, “Nesnelerin İnterneti”dir. Bu cihazlar 
genellikle temel korumalara sahiptir; ancak bir ağa daha kolay arka 
kapı açılmasına izin verebilir.
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Web Tabanlı Saldırılar - Arabellek taşmalarından SQL saldırılarına 
kadar, bilgisayar korsanlarının Web uygulamalarına saldırmak için 
çeşitli teknikleri vardır.

Botnet'ler - Kötü amaçlı yazılım bulaşmış ve sahiplerinin bilgisi 
olmadan grup olarak kontrol edilen özel bilgisayarlardan oluşan ağdır.

Exploit Kitleri - Kendisiyle iletişim kuran istemci makinelerdeki 
yazılım açıklarını belirlemek amacıyla web sunucularında çalışmak 
üzere tasarlanmış otomatik programlar yazılım kitidir

Fiziksel Manipülasyon/hasar/hırsızlık/kayıp - Sistemlerin ziksel 
manipülasyonudur (örneğin bilgisayar hırsızlığı veya hasarı).

Davetsiz Misar Tehdidi - Hacker’ın kullanıcı parolalarını alması ve 
sistemde oturum açması ile olur. Genellikle, kolay tahmin edilen 
parolalar veya sisteme kötü amaçlı yazılım bulaşması ile gerçekleşir.

Hizmet Durdurma - Bilgi işlemde hizmet durdurma saldırısı, failin 
bir makineyi/ağ kaynağını geçici olarak veya internete bağlı ana 
bilgisayarın hizmetlerini süresiz olarak kesintiye uğratmasıdır.

Spam - Reklam, kimlik avı, kötü amaçlı yazılım yayma vb. amaçlarla 
İnternet üzerinden genellikle çok sayıda kullanıcıya gönderilen 
alakasız veya istenmeyen mesajlardır.
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SİBER OLAY MÜDAHALE HİZMETLERİ

PEN TEST ve ZAFİYET TARAMASI 
HİZMETLERİ

AĞ ve ALTYAPI GÜVENLİĞİ

UYGULAMA GÜVENLİĞİ

VERİ GÜVENLİĞİ

WEB GÜVENLİĞİ

UÇ NOKTA GÜVENLİĞİ
GÜVENLİ MESAJLAŞMA ve HABERLEŞME

KİMLİK KİMLİK ve ERİŞİM YÖNETİMİ

MOBİL GÜVENLİK

BULUT GÜVENLİĞİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ ve RİSK YÖNETİMİ

SAHTEKARLIK ve İŞLEM GÜVENLİĞİ

IoT

BLOCKCHAIN

SİBER SALDIRI İSTİHSİBER SALDIRI İSTİHBARAT SİSTEMİ
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Siber Olay Müdahale
Makul olarak şüphe ettiği veya teyit ettiği Siber Olaylar için;
- IT Forensics (adli) Soruşturma masraarı
- İhlal Bildirimi
- Hukuki Danışmanlık
- Halkla İlişkiler
-- Çağrı Merkezi

• Acil Durum
Olaya Müdahale dahil

Siber Şantaj
Siber Şantaj olaylarında danışmanlık ücretleri ve sorunun çözülmesi makul 
masraarına teminat sağlanmaktadır. 

Fidye ile ilgili gider teminatı ( sigortalanabilir durumlarda) 
-- Bitcoin Olarak Ödeme İmkanı

Veri ve Sistem Kurtarma
Aşağıda belirtilen durumlardan kaynaklı veri, kaybı, imhası, kilitlenmesi veya 
bozulmalarına yönelik teminat: 
- Kötü Amaçlı Eylem ve Yazılımlar
- Ağ Güvenliğinin sağlanamaması
- Yetkisiz Erişim
-- Programlama Hataları
- İnsan Hataları
- Siber olayın etkilerini azaltmak için Bilgisayar Sisteminin tümünün veya bir 
bölümünün makul ve gerekli olarak kapatılması

Siber Sigorta Sözleşmeleri ve Siber İşletme Risk Yönetimi Teminat Özeti 
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Acil Durum Olaya Müdahale
- Makul olarak şüphe ettiği ve teyit ettiği Siber Olay veya İş Durması 
Olayının nedeninin ve kapsamının belirlenmesi ve söz konusu Siber Olay 
veya İş Durması Olayının etkilerinin durdurulması, tersine çevrilmesi ya da 
giderilmesi sürecinin başlatılması için bir üçüncü kişi adli bilişim rmasının 
hizmetlerinden yararlanılması.

İyileştirme Giderleri
- Bilgisayar Sisteminde bulunan yazılım veya uygulamaların daha yeni 
yükseltilmiş ve/veya geliştirilmiş versiyonlarıyla yenilenmesi ya da onarılmasına 
yönelik giderleri ifade eder.

Siber Suç
- Bir Üçüncü Şahıs’ın bir Bilgisayar Sistemine yönelik Kötü Niyetli Kullanım veya 
Erişimi nedeniyle Sigortalı’nn Para veya Menkul Kıymetlerinin Çalınmasının 
münhasımünhasıran sonucu olan Doğrudan Finansal Zarara.

Ödül Masraarı
- Siber Şantaj Olayından sorumlu olan herhangi bir kişinin tutuklanmasına veya 
mahkumiyetine imkan sağlayacak bilgiyi sağlayan bir üçüncü şahıs gerçek kişiye 
Sigortalı Kuruluş tarafından ödenen makul miktardaki parayı veya diğer menkul 
kıymetleri ifade eder. 

Telekomünikasyon Sahtekarlığı
-- Teminat Kapsamındaki Telekom Sistemine yetkisiz ses veya veri ücretleri ya da 
yetkisiz bant aralığı için faturalanan tutarı ifade eder.

 

Siber Sigorta Ek Teminatları
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