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Siber Neden Önemli? 
 

İçinde bulunduğumuz bilgi ve dijitalleşme çağı, daha fazla veri toplamamıza, daha 

verimli bir şekilde iş birliği yapmamıza, iş süreçlerini kolaylaştırmamıza ve dünyanın her 

yerinden 7/24 bilgi alabilmemize olanak tanıyor. 

Bilgisayar sistemlerinin giderek daha fazla kullanılması ve bilgiye erişimin kolaylaşması, şirketlerin siber güvenlik 
tehditlerine karşı açık olma riskini büyük ölçüde arttırabilir. Bu yeni süreçlerdeki kesintiler, hatalar veya saldırılar, bir 

işletmenin kazancına büyük ölçüde zarar verebilecek maliyetlerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bir veri güvenliği veya gizlilik 

ihlali söz konusu olduğunda önemli olan, böyle bir şeyin olup olmayacağından ziyade böyle bir şeyin ne zaman olacağıdır. 

Olduğunda ise, siber risklerle mücadele konusunda uzmanlaşmış, sigorta kapsamındaki açıkları en aza indirmeye yardımcı 

olacak eksiksiz bir entegre sigorta çözümleri paketi sunan ve sigorta kapsamını işletmenize nasıl uygun hale getireceğini bilen 

bir sigortacıdan alacağınız kapsamlı bir korumaya ihtiyacınız olacaktır. Chubb olarak 1998’den bu yana sigortalılarımıza 

siber çözümler sunuyoruz. 

 

Geleneksel Sigorta Açıkları 

İşletmeler, mevcut sigorta poliçelerinin, veri güvenliği ve gizlilik risklerine karşı güvence oluşturmak açısından yeterli olduğu 

inancıyla faaliyet gösterebilirler. Ne yazık ki gerçekte durum böyle değil; geleneksel sigorta poliçeleri, işletmelerin günümüzde 
karşı karşıya kaldığı risklere müdahale etme konusunda yetersiz kalabilir. Aşağıdaki geleneksel poliçeleri ele alalım: 

 

Genel Sorumluluk  Mal  Suç 

Genel Sorumluluk poliçeleri, 

genellikle Bedeni Zarar (BI) ve 

Mal Zararı (PD) hasarlarına 

karşılık olarak devreye girer. Bir 

siber olay kapsamında 

çoğunlukla BI veya PD meydana 

gelmez ve Genel Sorumluluk 

poliçeleri genellikle birinci taraf 

maliyetlerini karşılamaz. 

 

Mal poliçeleri, genellikle fiziksel 

mallar üzerinde fiziksel bir 

tehlikeden kaynaklanan yıkım veya 

hasara karşılık olarak devreye 

girer. Meydana gelen maddi 

kayıplar, işin kesintiye uğramasına 

ve ilave masrafların oluşmasına yol 

açar. Bir siber olay tek başına 

fiziksel hasara neden olmayabilir, 

fakat bu olay işletmenin kapanarak 

ciddi masraflarla ve gelir kaybıyla 

karşılaşmasına yol açabilir. 

 

Suç poliçeleri, genellikle çalışanın 

para, menkul kıymetler veya 

fiziksel mal hırsızlığından 

kaynaklanan doğrudan kayıplara 

karşılıktır. Bilgisayar suçları 

kapsamına genellikle üçüncü 

taraf sorumlulukları dâhil 

değildir ve bu kapsam, gizli 

bilgilerin kaybedilmesinin yol 

açtığı zararı yeterli ölçüde 

karşılamayabilir. 
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Sektörlere Göre Riskler 
 

 

 

 

 

 

Finans Kuruluşları 

Finans kuruluşları, çeşitli faktörler 

nedeniyle yüksek oranda siber riske 

maruz kalmaktadır. Siber suç, 

hacktivism (bilgisayar korsanlığı 

aktivizmi) ve nitelikli 

saldırganların bir menfaat sahibi 

adına casusluk yürütmesi, göz 

önünde bulundurulması gereken 

risklerden yalnızca birkaçıdır. Pek 

çok finans kuruluşu, birbirine 

yüksek düzeyde bağlı ağlardan ve 

kritik öneme sahip altyapılardan 

faydalandığı için, siber olaylara 

karşı güvenlik açıkları oldukça 

fazla olabilir. Teknolojiye yüksek 

oranda bağımlı olan çoğu finans 

kuruluşu, siber risklere giderek çok 

daha fazla oranda maruz kalacaktır. 

Sağlık Hizmetleri 

Tıbbi kayıtların dijitalleştirilmesine 

yönelik geniş çaplı hareket, Sağlık 

kuruluşlarının son derece hassas 

kişisel sağlık bilgilerini ve tıbbi 

verileri toplayıp işleme konusunda 

bilgisayar sistemlerine daha fazla 

bağımlı bir hale gelmelerine yol 

açmıştır. Bilgileri sistemlere doğru 

bir şekilde girmesi gereken taraf 

çalışanlar olduğu için, idari hatalarla 

karşılaşma oranı oldukça yüksektir. 

Eski bilgisayar sistemleri genellikle 

ayırımsız sistemlerdir, bu da bir 

olayın mevcut faaliyetler üzerinde 

ciddi bir etkiye yol açma 

potansiyelini artırır. 

Perakende 

Chubb tarafından sunulan hasar 

verileri, ister çevrim içi ister fiziksel 

mağaza olsun tüm perakende 

sektörünün büyük ölçüde siber 

kayıplara maruz kaldığını ortaya 

koyuyor. Perakende satış yapan 

şirketler, genellikle merkezi BT 

sistemlerinde faaliyet gösteren veya 

göstermeyen pek çok şubeye, kritik 

BT hizmeti sağlayıcılarından oluşan 

karmaşık bir ağa, artan çevrim içi 

satış oranı nedeniyle yoğun bir 

şekilde kullanılan web sitelerine ve 

çok sık gerçekleşen finansal işlemler 

ile sadakat programlarından elde 

edilmiş çok sayıda hassas kişisel 

bilgiye sahiptir. 

Konaklama 

Konaklama sektörü, otellerden bar ve 

restoranlara kadar geniş bir faaliyet 

alanına sahiptir. Sektör genelinde, 

siber riskler arasında çok sayıda 

tüketici ve çalışan bilgisinin yer 

alması, genellikle müşteri 

rezervasyonları için web sitelerinin 

yoğun bir şekilde kullanılması ve 

sadakat programı bilgilerinin sosyal 

mühendislik ve oltalama 

saldırılarının hedefi olmasından 

ötürü gizlilik sorunlarına yol açması 

gibi riskler bulunmaktadır. 

Profesyonel Hizmetler 
 

 

Profesyonel hizmet sektörü, 

toplanan gizli verilerin 

büyüklüğünden ötürü siber 

saldırılar açısından popüler bir 

hedeftir. Örneğin, bir hukuk 

firmasının veya bir muhasebecinin 

elinde bulunan bilgiler ve fonlar, bir 

saldırgan için son derece kârlı 

olabilirken, bunun veri ihlaline 

maruz kalan firmanın itibarı 

üzerindeki etkileri son derece yıkıcı 

olabilir. Hassas müşteri bilgilerinin 

toplanması, son yıllarda siber 

olayların artmasına ve dolayısıyla 

profesyonel hizmet firmalarının 

bundan etkilenmesine yol açmıştır. 

 
 

     
 

Genel hasarlar: İnsan Hatası ve 

Bilgisayar Korsanlığı 

Genel hasarlar: Sosyal - 

Oltalama ve Bilgisayar 

Korsanlığı 

Genel hasarlar: Bilgisayar 

Korsanlığı ve Sosyal – Oltalama 

Genel hasarlar: 

İnsan Hatası ve Yanlış 

Kullanım 

Genel hasarlar: Sosyal – 

Oltalama ve İnsan Hatası 
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Sektörlere Göre Riskler 
 

 

 

 

 

 

İmalat 
 

İmalat, siber suçlular tarafından hedeflenen 

en büyük sektörlerden biridir. Yoğun bir 

şekilde gerçekleşen teknoloji entegrasyonu, 

üreticilerin işlerini yürütme biçimlerini de 

değiştiriyor. 

Birçok üretici, üretkenliği ve maliyet 

uygunluğunu iyileştirmek adına, belli başlı 

siber olayların etkisini arttıran Nesnelerin 

İnterneti (IoT), dijitalleşme ve bulut 

hizmetlerinden yararlanıyor. Endüstriyel 

Kontrol Sistemleri (ICS) ile Veri Tabanlı 

Kontrol ve Gözetleme Sistemini (SCADA) 

etkileyen son olayların, mevcut faaliyetler 

üzerinde sekteye uğratıcı etkileri olmuştur. 

Eğitim 
 

 

Eğitim kurumları, öğrenciler ve personel 

hakkında ellerinde mevcut bulunan hassas 

veriler nedeniyle risk altındadır. Okullar ve 

üniversiteler genellikle sınırlı BT bütçesine ve 

kaynaklarına sahiptir. Tehditler, ister mevcut 

ağa kasten veya yanlışlıkla kötü amaçlı yazılım 

bulaştıran bir öğrenciden veya protokole 

uymayarak veri ihlaline yol açan bir 

personelden kaynaklanıyor olsun, hem 

dışarıdan hem de içeriden gelebilir. 

Medya/Eğlence 

Medya ve Eğlence şirketleri, genellikle hassas 

materyalleri ve içerikleri hedefleyebilen siber 

şantaj tehditleriyle karşı karşıyadır. Dağıtık 

Hizmet Aksatma (DDoS) saldırıları veya 

bilgisayar sistemi kesintileri, yayın 

faaliyetlerini ve güncel içerik sunumunu 

önemli ölçüde etkileyebilir. Abonelerin 

hassas kişisel bilgilerinin mevcut olması, bu 

tehditlere maruz kalma olasılığını 

arttırmaktadır. 

Teknoloji 
 

 

Müşteriler, teknoloji şirketlerine, siber 

güvenlik ve veri koruma alanında sektör 

lideri oldukları için güveniyor, bu da 

herhangi bir siber olay yaşanması halinde 

şirketin itibarının daha da zarar görmesine 

neden oluyor. Teknoloji sağlayıcılarında 

gerçekleşen siber olaylar, Teknoloji Hataları 

ve İhmalleri poliçe kapsamını da 

etkileyebilir; pazar lideri Teknoloji Hataları 

ve İhmalleri ile Siber sigorta paketimiz 

hakkında detaylı bilgi almak için Chubb 

sigortacınız ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

    
 

 

Chubb bu risklere yönelik olarak küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelere neler sunuyor: 
 

Genel hasarlar: 

Bilgisayar Korsanlığı ve İnsan Hatası 

Genel hasarlar: 

İnsan Hatası ve Sosyal – Oltalama 

Genel hasarlar: 

Sosyal - Oltalama ve Bilgisayar Korsanlığı 

Genel hasarlar: 

Kötü Amaçlı Yazılım ve Sosyal – Oltalama 
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Küçük İşletmeler - Genel Bakış 

Büyük işletmelerde meydana gelen siber olaylara medya tarafından daha fazla ilgi 

gösterilmesine rağmen, siber tehditlerden ve güvenlik açıklarından KOBİ’ler de 

sıklıkla etkilenir. Küçük işletmeler, genellikle sınırlı BT kaynakları ve yatırımları 

nedeniyle siber suçlular tarafından daha kolay hedefler olarak görülür. 

 

Ayrıca, veri güvenliği konusunda personele eğitim verme, şifre belirleme konusunda 

yönlendirme sağlama ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi önlemleri almayı ihmal etme 

olasılıkları daha yüksek olabilir. KOBİ’ler, sistemlerine sızılması daha zor olabilecek 

büyük işletmelere kıyasla siber suçlular için genellikle oldukça kârlı bir fırsattır. Ayrıca, 

esas hedefin kendileri olmayabileceği, sadece dışarıdan destek alınan bir BT sağlayıcısı 

veya ticari bir iş ortağı tarafından yaşanan bir olay nedeniyle etkilenebileceklerini de göz 

önünde bulundurulmalıdır. 
 

Küçük İşletme Hasarları - Chubb Cyber IndexSM (Siber Endeks) 
  

Küçük işletmelerin karşı karşıya kaldıkları siber riskleri ifade edebilmenin en iyi yolu 

verilerdir. Chubb olarak yirmi yıldan fazla bir süredir siber hasarlarla ilgileniyoruz. 

Hasar sürecinin bir parçası olarak, siber kayıplara neden olan eylemler, bir siber olayın 

iç veya dış etmenlerden mi kaynaklandığı, etkilenen kayıtların sayısı ve etkilenen 

sigortalının büyüklüğü ile sektörü gibi temel metrikleri takip ediyoruz. Bu faydalı siber 

hasar verilerini müşterilerimizle ve brokerlerimizle paylaşmak üzere Chubb Cyber 

IndexSM’i (Siber Endeks) yayınladık. 

 
Chubb Cyber IndexSM (Siber Endeks), gerçek siber saldırı ve veri ihlali 

örnekleri doğrultusunda kullanıcılara işletmelerinin karşı karşıya kalabileceği 

önemli siber riskleri tespit edebilme olanağı sağlar. Kullanıcılar, tehdit türüne, 

şirketin büyüklüğüne ve şirketin faaliyet gösterdiği sektöre göre çeşitli 

parametreler belirleyip geçmiş trendleri görüntüleyebilir. 

 

Chubb Cyber IndexSM (Siber Endeks) hakkında detaylı bilgiye şu adresten 

ulaşabilirsiniz: https://chubbcyberindex.com 

https://chubbcyberindex.com/%23/dashboard
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Küçük İşletmeler - Hasar Senaryoları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidye Yazılımı 

Sigortaladığımız bir inşaat firması, kendisini hedef alan bir 

fidye yazılım saldırısının mağduru oldu. Çalışanlardan 

birinin bir e-postadaki kötü niyetli bağlantıya tıklaması 

sonucunda sigortalı firmanın sistemlerine sızıldı. Sigortalının 

sistemleri ve sunucuları şifrelenerek, 800 bin Sterlin 

değerinde Bitcoin talep edildi. Sigortalı, Chubb olay 

müdahalesi yöneticilerinden faydalanarak saldırının yöntemi 

ve kapsamını belirlemeleri için BT uzmanlarının 

görevlendirilmesini sağladı. Fidye ödenmemiş olmasına 

rağmen, toplamda işletme faaliyetleri altı aydan uzun bir 

süre aksadı. 

 
Geçerli kapsam içeriği: 

Veri ve Sistem Kurtarma, İş Kesintisi, Olay Müdahalesi 

Harcamaları ve Siber Şantaj. 

 
Risklerin Azaltılması 

BT güvenliğinin düzenli olarak incelenmesi, personel 

eğitimi, verilerin düzenli olarak yedeklenmesi ve Felaket 

Kurtarma Planı ile İş Sürekliliği Planının yürürlükte 

olmasını. Mutsuz Çalışanlar 

Bir sigortalımız, 700’ü aşkın müşterinin isimleri, adresleri ve iletişim bilgileri 

dahil kişisel veri kayıtlarını çalan kötü niyetli bir personelin kurbanı oldu. 

Çalışan bu kayıtları yeni işverenine aktararak yeni işvereninin menfaatine 

bir durum oluşturdu. Bu olay GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 

sonrasında yaşandığından, yerel düzenleyici kuruluşa ve durumdan 

etkilenen veri sahiplerine bildirimde bulunulması zorunluydu. 

 
Geçerli kapsam içeriği: 

Gizlilik Sorumluluğu ve Olay Müdahalesi Harcamaları. 

 
Risklerin Azaltılması 

Zarar vermek isteyen kötü niyetli çalışanları önlemek son derece güçtür. Bu 

kişiler, çoğu zaman, kişisel veya kurumsal gizliliği olan verilerin çalınmasına 

olanak sağlayacak sistem erişim yetkisine sahiptir. Mevcut içtihat hukukuna 

göre, şirketin müşterilerine karşı sorumlu olması muhtemeldir. Chubb siber 

sigorta çözümleri, böyle bir durum meydana geldiğinde olaya müdahale 

edebilmeniz için gereken tüm araçları size sağlar. 
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Çalışan Hatası 
 

 

Birleşik Krallık’ta bölgesel bir emlak konut iştiraki 

olan sigortalımız, çalışanlardan birinin hatası 

neticesinde sehven bir veri ihlaline uğradı. Boş bir 

emlak için yeni bir ilan verirken, personel yanlışlıkla 

başka bir müşterinin sağlık raporlarına ait bir 

fotoğrafı, internette yayımlanan emlak broşürünün 

içine koymuştu. 

 
Geçerli kapsam içeriği: 

Gizlilik Sorumluluğu ve Olay Müdahalesi Harcamaları. 

 
Risklerin Azaltılması 

Hassas bilgilerin işlenmesine yönelik protokolü 

kapsayan kurum genelinde bir gizlilik politikasına 

sahip olunması çok önemlidir. 

Çalışanlar, mevcut politikaya uygunluğu anlayıp 

kabul ettiklerine dair en az yılda bir kez 

değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. 
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Küçük İşletmeler - Hasar Senaryoları 
 
 

 
 

İzinsiz erişim – Oltalama 

Bir lojistik firması olan sigortalımız, kötü amaçlı yazılım içeren 

bir oltalama saldırısının mağduru oldu. Sigortalının İK 

ekibinden bir çalışan, gelen bir e-posta içindeki kötü niyetli bir 

bağlantıya tıkladıktan sonra bilgisayarında bir yazı çıktığını 

gördü. Açılır pencerede bilgisayara virüs bulaştığı belirtiliyor 

ve verilen numarayı aramaları isteniyordu. Dolandırıcılar, 

arama sırasında çalışanı bir kez daha kandırarak çalışanın 

bilgisayarına uzaktan erişim sağladı. 

 
Geçerli kapsam içeriği: 

Gizlilik Sorumluluğu, Ağ Güvenliği Sorumluluğu ve 

Olay Müdahalesi Harcamaları. 

 
Risklerin Azaltılması 

En iyi güvenlik teknolojisi ve sistemleri kullanılsa dahi, bir 

sigortalının saldırıya karşı en zayıf varlığı genellikle 

personelidir. Personelin kandırılarak parolaları vermesi ya 

da erişime müsaade etmesi sağlanabilir. 

Düzenli oltalama eğitimi verilmesi önerilir; konuya ilişkin 

uzman hizmetlerin alınabileceği bir sigorta poliçesine sahip 

olmak da çok önemlidir. 
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Fiziksel veri kaybı 
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irma çalışanının ofisteki müşteri kayıtlarını alarak bu 

kayıtları kendi otomobilinde saklaması yoluyla şirket 

protokolüne aykırı davrandığı ortaya çıktığında, 

Chubb olay müdahalesi yardım hattı ile irtibat kurdu. 

Otomobil daha sonra çalındı ve müşteri kayıtları 

kayboldu. 

 
Geçerli kapsam içeriği: 

Gizlilik Sorumluluğu ve Olay Müdahalesi Harcamaları. 

 
Risklerin Azaltılması 

Hem dijital hem de fiziksel veri depolamaya yönelik 

mevcut süreç anlaşılır ve net olmalıdır. Verilerin hızlı bir 

şekilde kurtarılabilmesi için düzenli olarak veri 

yedeklemesi yapmak çok önemlidir. Kurum genelinde bir 

gizlilik politikası oluşturulmalı ve çalışanların bunu kabul 

edip uygulamaları sağlanmalıdır. 
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Siber Neden Önemli? Sektörlere Göre Riskler Küçük İşletmeler Orta Ölçekli İşletmeler Büyük İşletmeler Satış Püf Noktaları Zarar Azaltma Hizmetleri 
Olay Müdahalesi 

Hizmetleri 
Kapsam Siber ERM İştah 

 

 

Küçük İşletmeler - İhtiyaca özel siber çözümler 
 

Küçük İşletmeler için Zarar Azaltma 

Hizmetleri 

 
Chubb olarak, KOBİ sigortalılarımızın yaygın siber hasar 

trendlerini hafifletmelerine yardımcı olmak amacıyla poliçe 

sahiplerimize ücretsiz ve yüksek oranda indirimli hizmetler 

sunuyoruz. 

 

Parola Yönetimi Çözümleri, her bir poliçe sahibinin 100 

çalışanı için ücretsizdir. 

• Etkili parola yönetimi, çalınmış kimlik bilgilerinin yetkisiz 

kullanımını en aza indirmeye yardımcı olabilir. 

 
Oltalama Eğitimi Simülasyonları, poliçe sahiplerinin 

kullanımına açıktır. 

• Oltalama, siber kayıpların en hızlı büyüyen nedenlerinden 

biri olup, çalışanlara verilecek basit bir eğitim, KOBİ’lere 

yönelik oltalama saldırılarını en aza indirmede etkili bir 

araç olabilir. 

 

Küçük İşletmeler için Olay Müdahalesi 

Hizmetleri 

Chubb, her olayın önlenemeyebileceğinin bilincindedir. 

Herhangi bir olay meydana geldiğinde, siber poliçelerimiz 

kapsamında, KOBİ’ler için ücretsiz olay müdahalesi hizmet 

sağlayıcılardan oluşan bir uzman paneli sunuyoruz. 

 

Bu uzmanlar yılın 365 günü 7/24 hizmetinizde olup, herhangi 

bir siber olaydan kurtulabilmeniz için size rehberlik etmeye 

hazırdır. 

• Uzmanlar arasında olay müdahalesi yönetimi, adli bilişim 

uzmanları, yasal kaynaklar, halkla ilişkiler uzmanları ve 

çok daha fazlası bulunmaktadır. 

• Poliçenin bir parçası olarak sağlayıcı ağına da erişim 

sağlanır. 

• Cyber Alert® uygulaması, ücretsiz telefon hattı veya web 

üzerinden yılın 365 günü 7/24 ulaşılabilir. 

• Herhangi bir acil durumda, herhangi bir fiili veya şüpheli 

siber olayın ardından buradan yardım alınabilir. 

Küçük İşletme Platformları 

Chubb tarafından sağlanan çevrim içi platformlar (belirli 

ülkelerde mevcuttur), brokerlerin çevrim içi olarak 

küçük işletme sigortası teklifleri sunup işlem 

gerçekleştirebilmeleri için özel olarak tasarlanmıştır. 

Brokerler, kullanımı kolay tasarım ile müşteri odaklı bir 

deneyimi bir araya getirerek, fiziksel belge 

işlemlerinden önce sadece birkaç dakika içerisinde 

müşterilerinin siber sigorta işlemlerini gerçekleştirebilir. 

 
Poliçe kapsamı hızlı ve kolay bir şekilde 

düzenlenebilir; çevrim dışı ile aynı poliçe 

avantajlarına sahiptir: 

• Basit soru seti 

• KOBİ’ler için geniş risk iştahı 

• Çevrim dışı işletme ile aynı siber poliçe dili 

• Chubb Siber Zarar Azaltma Hizmetlerine erişim 

• Bir sigortacıya başvurmaya gerek kalmadan poliçe 

tarihlerini, limitleri, komisyon oranlarını ve iletişim 

bilgilerini düzenleyebilme 

• Birkaç dakika içerisinde risk teklifi sunup işlem 

gerçekleştirebilme 
 

 

1 3 2 
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Çevrim içi siber sigorta hizmetlerimizin veya diğer 

basitleştirilmiş KOBİ çözümlerimizin nerelerde 

sunulduğunu öğrenmek için yerel Chubb 

sigortacınızla iletişime geçebilirsiniz. 

 

Chubb Olay Müdahalesi çözümünün çalışma 

biçimi hakkındaki detaylı bilgilere buradan 

ulaşabilirsiniz. 

 

Siber güvenlik ve çok daha fazlasını içeren kapsamlı 

siber hizmet paketimiz hakkında detaylı bilgilere 

buradan ulaşabilirsiniz. 
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Chubb Cyber IndexSM (Siber Endeks) 

Bu Endeks, gerçek siber saldırı ve veri ihlali örnekleri doğrultusunda kullanıcılara 

işletmelerinin karşı karşıya kalabileceği önemli siber riskleri tespit edebilme olanağı 

sağlar. Kullanıcılar, tehdit türüne, şirketin büyüklüğüne ve şirketin faaliyet 

gösterdiği sektöre göre çeşitli parametreler belirleyip geçmiş trendleri 

görüntüleyebilir. 

Chubb Cyber IndexSM (Siber Endeks) hakkında detaylı bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: 

https://chubbcyberindex.com 

          

Siber Neden Önemli? Sektörlere Göre Riskler Küçük İşletmeler Orta Ölçekli İşletmeler Büyük İşletmeler Satış Püf Noktaları Zarar Azaltma Hizmetleri 
Olay Müdahalesi 

Hizmetleri 
Kapsam Siber ERM İştah 

 

 

Orta Ölçekli İşletmeler - Genel Bakış 

Orta ölçekli işletmeler, büyük işletmelerle aynı siber güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya 

olsalar da, bütçeleri daha düşüktür ve bu riski yönetebilecek uzman personele sahip 

değillerdir. Birçok KOBİ ile aynı görüşü benimseyerek, yalnızca büyük küresel işletmelerin 

ciddi riskler taşıdığına inanırlar. Kötü amaçlı faaliyetler giderek daha karmaşık bir hal aldığı 

için, orta ölçekli işletmelerin kendilerini savunma çabası de artık her zamankinden çok daha 

zor bir hal almış durumdadır. 

 

2016’nın ilk yarısına kıyasla Chubb hasarları (Yüzdelik Büyüme) 

Orta Ölçekli İşletmeler - Tüm Sektörler 
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https://chubbcyberindex.com/%23/dashboard
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Siber Neden Önemli? Sektörlere Göre Riskler Küçük İşletmeler Orta Ölçekli İşletmeler Büyük İşletmeler Satış Püf Noktaları Zarar Azaltma Hizmetleri 
Olay Müdahalesi 

Hizmetleri 
Kapsam Siber ERM İştah 

 

 

Orta Ölçekli İşletmeler - Hasar Senaryoları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidye Yazılımı  

Bir yardımlı yaşam tesisi, “kaba kuvvet” nitelikli bir fidye 

yazılımı saldırısına uğradı ve bu saldırı sonucu 

dosyalarından bazıları şifrelendi. 

İlk etapta yaklaşık 26.000 Euro tutarında fidye talep edildi. 

Şirket, şifre çözme yazılımının bir kısmını alabilmek için 

fidye talebinin küçük bir miktarını ödedikten sonra, 

sistemlerini geri yükleyebilmek için mevcut yedekleri 

kullanmaya karar verdi. 

 
Geçerli kapsam içeriği: 

Veri ve Sistem Kurtarma, İş Kesintisi, Olay Müdahalesi 

Harcamaları ve Siber Şantaj. 

 
Risklerin Azaltılması 

Güvenlik teknolojisine yatırım yapmak, yetkisiz erişimi 

önlemeye yardımcı olması açısından gerekli olmakla birlikte 

kesin bir çözüm sayılmaz. Saldırganlar, saldırı yöntemlerini 

sürekli olarak geliştirdikleri için, tüm işletmelerin güncel 

tehditlere karşı tetikte olabilmeleri açısından güvenliklerini 

ve prosedürlerini düzenli olarak gözden geçirmeleri gerekir. 

 

Çalışan Hatası  

Bir yapı market çalışanı, kurum içi politika ve prosedürleri 

dikkate almayarak, e-posta ekinde yer alan ve zararsız 

görünen bir dosyayı açtı. Ertesi gün yapı marketin stok 

sistemi ve yazar kasaları kullanım dışı kaldı ve ağdaki 

aksaklıklar nedeniyle işletme ticari açıdan sekteye uğradı. 

 
Geçerli kapsam içeriği: 

Veri ve Sistem Kurtarma, Ağ Güvenliği Sorumluluğu, İş 

Kesintisi ve Olay Müdahalesi Harcamaları. 

 
Risklerin Azaltılması 

Personelin şüpheli e-posta eklerinde nelere dikkat etmesi 

gerektiğinin ve şüphe halinde hangi süreci izlemesi 

gerektiğinin farkında olmasını sağlamaya yönelik düzenli 

eğitim verilmelidir. Ayrıca, olay yöneticisine ve müdahale 

ağına anında erişim sağlamak, olaya hızla müdahale 

edilmesini mümkün kılacaktır. 

 

Veri İhlali  

Bir otel sahibinin mevcut ağı saldırıya uğradı ve bu da 

müşterilerin ödeme kartı bilgileri de dâhil olmak üzere hem 

çalışanlara hem de müşterilere ait tüm kayıtların tehlikelere 

açık hale gelmesine neden oldu. 

 
Geçerli kapsam içeriği: 

Olay Müdahalesi Harcamaları, Veri ve Sistem Kurtarma, 

Gizlilik ve Ağ Güvenliği. 

 
Risklerin Azaltılması 

Algılama farkındalığı, bir bilgisayar korsanıyla mücadelede 

son derece kullanışlı bir güvenlik aracıdır. Bu, herhangi bir 

şüpheli faaliyetin hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlar. 

Verilerin şifrelenmesi, ihlal edilen verilerin kolayca yok 

edilememesini ve kullanılamamasını sağlamak açısından da 

çok önemlidir. 
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Siber Neden Önemli? Sektörlere Göre Riskler Küçük İşletmeler Orta Ölçekli İşletmeler Büyük İşletmeler Satış Püf Noktaları Zarar Azaltma Hizmetleri 
Olay Müdahalesi 

Hizmetleri 
Kapsam Siber ERM İştah 

 
 

Orta Ölçekli İşletmeler - Hasar Senaryoları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kripto Madenciliği 
 

Bir imalatçı firma, fidye yazılımı saldırısına maruz kaldı ve bunun sonucunda dosyalarından 

bazıları şifrelendi. Sigortalının 7/24 olay müdahalesi destek hattı üzerinden Chubb ile 

iletişime geçmesinin ardından, bir olay müdahalesi yöneticisi ve adli bilişim uzmanları ile 

birlikte konsültasyon teklifimizi siber panelimiz üzerinden ilettik. Görüşmelerin ardından, 

Sigortalı bu fidyeyi ödememeye karar verdi. Fakat adli bilişim firması, fidye yazılımı 

saldırısını çözüme kavuşturmak üzere çalışmaya başladığında, Sigortalının da Kripto 

Madenciliği mağduru olduğunu fark etti. Saldırganlar, Sigortalının sistemine Bitcoin 

madenciliği yapan bir yazılım yüklemişti. Kripto madenciliği, durumun farkında olmayan 

bir kişinin bilgisayar sisteminin, kendi bilgisi haricinde kripto para madenciliğinde 

kullanılması sonucu meydana gelir. 
 

Geçerli kapsam içeriği: 

Olay Müdahalesi Harcamaları, İş Kesintisi, Veri ve Sistem Kurtarma, Gizlilik ve Ağ 

Güvenliği. 
 

Risklerin Azaltılması 

Bir üreticinin, üretim sürecinin herhangi bir saldırıdan etkilenmesini önlemek için BT 

güvenliğini düzenli olarak gözden geçirmesi çok önemlidir. Bir saldırıya maruz kalınması 

halinde, iş kesintisini en aza indirmek açısından başvurulabilecek bir felaket kurtarma planı 

ile iş sürekliliği planı bulunmalıdır. 

Yetkisiz erişim uygulaması da kesin bir çözüm sayılmaz. Saldırganlar, saldırı yöntemlerini 

sürekli olarak geliştirdikleri için, tüm işletmelerin güncel tehditlere karşı tetikte olabilmeleri 

açısından güvenliklerini ve prosedürlerini düzenli olarak gözden geçirmeleri gerekir. 

Veri Hırsızlığı; Şantaj, İş Kesintisi ve İlave Masraflara Yol Açar 
 

Bilinmeyen bir örgüt, bir hukuk firmasının ağına saldırarak, davacıların Kişisel Olarak 

Tanımlanabilir Bilgilerini (PII) içeren çok sayıda toplu dava listesi, halka açık bir şirketin satın 

alma hedefleri, başka bir halka açık şirketin patent bekleyen teknolojisi ve bir risk sermayesi 

müşterisinin taslak tarifnamesi de dâhil olmak üzere tüm hassas müşteri bilgilerine erişim 

sağlama fırsatı yakaladı. 

Hukuk firması tarafından tutulan bir adli bilişim teknisyeni, firmanın mevcut ağına kötü amaçlı 

yazılım yerleştirildiğini tespit etti. Bunun ardından firma, saldırgandan, çalınan bilgilerin 

çevrim içi olarak yayınlanmasını istemiyorlarsa 10 milyon dolar ödemeleri gerektiğini belirten 

bir telefon aldı. Hukuk firması; adli bilişim soruşturması, şantaj müzakereleri, fidye ödemesi, 

bildirim, kredi ve kimlik izleme, iyileştirme hizmetleri ve bağımsız danışmanlık ücretleri de 

dâhil olmak üzere toplamda 2 milyon dolar değerinde bir harcama yaptı. 
 

Geçerli kapsam içeriği: 

Siber Şantaj, Gizlilik ve Ağ Güvenliği, İş Kesintisi ve Olay Müdahalesi 

Harcamaları. 
 

Risklerin Azaltılması 

Personele, kötü amaçlı e-postaların açılmasını önlemeye çalışmaya yönelik eğitim 

verilmelidir. Ayrıca, kötü amaçlı yazılımın ağ içerisine sızması durumunda bunu tespit 

edecek bir BT güvenliğinin sağlanması da çok önemlidir. 
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Siber Neden Önemli? Sektörlere Göre Riskler Küçük İşletmeler Orta Ölçekli İşletmeler Büyük İşletmeler Satış Püf Noktaları Zarar Azaltma Hizmetleri 
Olay Müdahalesi 

Hizmetleri 
Kapsam Siber ERM İştah 

 

 

Orta Ölçekli İşletmeler - İhtiyaca özel siber çözümler 
 

Orta Ölçekli İşletmeler için Zarar Azaltma 

Hizmetleri 

 
Chubb olarak, Orta Ölçekli İşletme sahibi 

sigortalılarımızın yaygın siber hasar trendlerini 

hafifletmelerine yardımcı olmak amacıyla poliçe 

sahiplerimize ücretsiz ve yüksek oranda indirimli 

hizmetler sunuyoruz. 

 
Parola Yönetimi Çözümleri, her bir poliçe sahibinin 

100 çalışanı için ücretsizdir. 

• Etkili parola yönetimi, çalınmış kimlik bilgilerinin 

yetkisiz kullanımını en aza indirmeye yardımcı 

olabilir. 

 
Oltalama Eğitimi Simülasyonları, poliçe sahiplerinin 

kullanımına açıktır. 

• Oltalama, siber kayıpların en hızlı büyüyen 

nedenlerinden biri olup, çalışanlara verilecek basit 

bir eğitim, Orta Ölçekli İşletmelere yönelik oltalama 

saldırılarını en aza indirmede etkili bir araç olabilir. 

Orta Ölçekli İşletmeler için Olay Müdahalesi Hizmetleri 

Bir siber olaya hızlı ve etkili bir şekilde müdahalede 

bulunmak, bu olayın yaratacağı etki ve kayıpları en aza 

indirebilmenin temelini oluşturur; herhangi bir olay meydana 

geldiğinde, siber poliçelerimiz kapsamında Orta Ölçekli 

İşletmeler için olay müdahalesi hizmet sağlayıcılardan oluşan 

bir uzman paneli sunuyoruz. Bu uzmanlar yılın 365 günü 7/24 

hizmetinizde olup, herhangi bir siber olaydan kurtulabilmeniz 

için size rehberlik etmeye hazırdır. 

• Uzmanlar arasında olay müdahalesi yönetimi, adli bilişim 

uzmanları, yasal kaynaklar, halkla ilişkiler uzmanları ve 

siber şantaj arabulucuları bulunmaktadır. 

• Bir siber olay müdahale planının parçası olarak, 

halihazırda sözleşmeli sağlayıcılarınızı veya kendi 

sağlayıcılarımızdan oluşan panelimizi kullanabilirsiniz. 

• Cyber Alert® uygulaması, ücretsiz telefon hattı veya web 

üzerinden yılın 365 günü 7/24 ulaşılabilir. 

• "Acil Durum Müdahalesi" kapsamında, herhangi bir siber 

acil durumda, herhangi bir fiili veya şüpheli siber olayın 

ardından, 48 saat boyunca buradan ücretsiz olarak yardım 

alınabilir. 

 
 

  

 

Chubb Olay Müdahalesi çözümünün çalışma 

biçimi hakkındaki detaylı bilgilere buradan 

ulaşabilirsiniz. 

 

Siber güvenlik ve çok daha fazlasını içeren kapsamlı 

siber hizmet paketimiz hakkında detaylı bilgilere 

buradan ulaşabilirsiniz. 

1 2 
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Siber Neden Önemli? Sektörlere Göre Riskler Küçük İşletmeler Orta Ölçekli İşletmeler Büyük İşletmeler Satış Püf Noktaları Zarar Azaltma Hizmetleri 
Olay Müdahalesi 

Hizmetleri 
Kapsam Siber ERM İştah 

 

 

Orta Ölçekli İşletmeler - İhtiyaca özel siber çözümler 
 

Risk Mühendisliği 

Hizmetleri 

Bu hizmet, Orta Ölçekli İşletmeler için özel olarak tasarlanmış olsa da, her ölçekten şirket bu hizmetten 

yararlanabilir. 
 

Her bir müşterinin faaliyet biçimi ve kullandığı 

teknoloji, her koşulda farklılık gösterebilir. Siber 

Risk Mühendislerimiz, müşterilerin teknolojik 

güvenlik açıklarını tespit edip anlamalarını 

sağlar ve poliçe daha yürürlüğe girmeden 

gelecekteki bir siber olayı önlemelerine yardımcı 

olur. 

Temel Avantajlar 1 
 

Süreç 
Nasıl Çalışır? 

 

 

2 3 4 

Risk ve tehditleri detaylı bir 

biçimde anlayabilmeye 

yönelik olarak müşterilerle 

doğrudan etkileşim 
 
 

 

Önceden bağlayıcı veya 

risk kapsamındaki 

sözleşmelerde esneklik 
 

 
 

Müşterilerin genel siber risk 

yönetimi profillerini nasıl 

iyileştirebileceklerine dair risk 

tavsiyeleri ve rehberlik 

İnceleme Öncesi 
Gündem 

 
İnceleme hedefleri, 

tartışma noktaları, 

dâhil olması 

gereken kişiler ve 

toplantıdan önce 

gereken belgeler. 

 

İnceleme - 2-3 saat 

 
Faaliyetler, tesisler, ağ 

ve altyapı, bilgi 

güvenliği varlıkları, 

politika süreçleri ve 

korunma, özel 

güvenlik prosedürleri, 

ihlal tespiti, ihlal 

müdahalesi ve önceki 

kayıplar da dâhil 

olmak üzere tüm 

alanların 

değerlendirilmesi. 

 

Tavsiyeler 

 
İncelemenin 

tamamlanmasının 

ardından, olası 

kayıp beklentilerini 

ve detaylı risk 

iyileştirmelerini de 

kapsayabilecek 

şekilde belli başlı 

tavsiyelerde 

bulunacağız. 

 

Müşteri toplantısı 

 
Bulgularımızı açıklamak, 

iyileştirmeler hakkında 

önerilerde bulunmak ve 

potansiyel bir siber olayı 

hafifletmeye yardımcı 

olacak en iyi 

uygulamaları saptamaya 

yönelik olarak birlikte 

çalışmak üzere tüm 

müşterilerimizle yüz 

yüze görüşme 

sağlıyoruz. 

 
 

Müşteriler ve brokerler için 

ilave doğrudan teknik 

eğitimimiz de mevcuttur 

3 
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Chubb Olay Müdahalesi çözümünün çalışma 

biçimi hakkındaki detaylı bilgilere buradan 

ulaşabilirsiniz. 

          

Siber Neden Önemli? Sektörlere Göre Riskler Küçük İşletmeler Orta Ölçekli İşletmeler Büyük İşletmeler Satış Püf Noktaları Zarar Azaltma Hizmetleri 
Olay Müdahalesi 

Hizmetleri 
Kapsam Siber ERM İştah 

 

 

Büyük İşletmeler - Genel Bakış 

Son yıllarda büyük ve çok uluslu şirketlere yönelik olarak basında da yankı bulan siber 

saldırıların sayısı çoğaldıkça, siber sigortaya olan talep de hızla artmıştır. Siber riskin doğru 

bir şekilde değerlendirilmesi, artan düzenleyici gözetim, iş arkadaşları ve iş ortakları arasında 

artan bilgi paylaşımı ihtiyacı gibi konularda yönetim kurulları üzerinde mevcut olan yoğun 

baskı, artan talebi daha da körüklemektedir. Yönetim kurulları ve risk yöneticileri, siber 

sigorta kapsamında risk transferinden çok daha fazlasının sunulması gerektiğinin farkındadır. 

Chubb olarak Büyük İşletmeler için sunduğumuz teklif kapsamında, Küresel Siber Tesisimiz 

aracılığıyla küresel fakat esnek olay müdahalesi çözümleri, kapsamlı çok uluslu program 

seçenekleri, bağlı iştirakler için sigorta hizmetleri ve amaca yönelik kapasite sağlıyoruz. 
 

Büyük İşletmeler için Olay Müdahalesi Hizmetleri 

Siber olay müdahale planları, genellikle daha büyük işletmeler tarafından hazırlanıp sık sık 

test edilir; Chubb olarak sunduğumuz siber olay müdahale hizmetleri kapsamında, 

halihazırda mevcut olan planları iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Olay müdahalesi yöneticilerinden 

oluşan ekibimiz, Chubb panelinin bir parçası olmasalar dahi sigortalı tarafından tercih edilen 

uzman sağlayıcılarla çalışmaya hazırdır. 

• Poliçe, siber olay müdahale planının bir parçası olarak, müşterilerimizin halihazırda 

sözleşmeli olduğu sağlayıcılarla iş birliği yapılmasını kapsar. 

• Yerel olay müdahalesi ekiplerinden oluşan küresel ağımız, çok uluslu risklere yönelik 

ihtiyaçları karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. 

• Risk yöneticileri veya BT yöneticileri için tasarlanmış olan Chubb Cyber Alert® uygulaması, 

olay müdahalesi ve hasar ekibimize bağlanarak uzman desteği ve poliçe müdahalesini 

kolaylaştırır. 

• “Acil Durum Müdahalesi” kapsamında, herhangi bir siber olayın ardından yardım 

alınabilir. 
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Olay Müdahalesi 

Hizmetleri 
Kapsam Siber ERM İştah 

 

 

Büyük İşletmeler 
 

Çok Uluslu Programlar 

 
Siber riskin küresel doğası gereği, şirketler mevcut poliçelerinin uluslararası 

bir olaya nasıl bir müdahalede bulunacağını ve hangi kısıtlamaların 

uygulanabileceğini biliyor olmalıdır. Verimli ve uygun maliyetli çok uluslu bir 

sigorta programı oluşturmak için, sürekli gelişen siber düzenleyici çevrenin her 

yönüyle anlaşılması gerekir. 

 
Çok uluslu bir sigorta programına yönelik olarak sorulabilecek bazı belli başlı 

sorular şunlardır: 

• İşletmeler nerede bulunuyor? Kısıtlamalar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 

• Ülkeler, kabul edilmeyen bir sigortacının doğrudan yerel kuruluşa zarar 

ödemesi yapmasına izin veriyor mu? Belli başlı ülke kısıtlamaları nelerdir? 

• Müşteri, sigortalıları yerel çapta korumak istiyor mu? Yerel poliçe avantajları 

arasında şunlar yer alır: yerel hasar ödemeleri, yerel poliçe dili ve yerel hasar 

işlemleri. 

 
 

Chubb tarafından sunulan 

çok uluslu siber olanaklar: 

Chubb olarak, her türlü çok 

uluslu sigorta ihtiyacını 

karşılamaya hazır uzmanlardan 

oluşan tam kadro küresel hizmet 

ekibimizle, dünya çapında 

35’ten fazla ülkeyi yerel ve 

sorumlu bir şekilde kapsayan 

çok uluslu siber programlar 

sunabiliyoruz. 

Küresel Siber Tesis 

 
Büyük İşletmeler için kapsamlı siber risk yönetimi 

çözümleri. 

 

Kimlerle çalışıyoruz? 

• Yıllık geliri 1 milyar dolar üzerindeki 

kuruluşlar. 

• Perakendeciler, finans kuruluşları ve üreticiler 

de dâhil olmak üzere tüm sektör sınıfları. 

 

Teklif bileşenleri: 

• Risk değerlendirmesi sırasında tespit edilen siber eksiklikleri gidermek 

amacıyla, dünya çapında bilinen siber savunma örgütleri tarafından 

sunulan olay öncesi zarar kontrolü hizmetleri. 

• Kişiye özel risk transferi poliçesi. 

• Olay sonrası müdahale ve hasar yönetimi. 

 

Temel poliçe kapsamı: 

• Chubb sermayesinde büyük ticaret merkezlerini desteklemek adına pazara 

eklenecek olan 30 milyon dolar - 100 milyon dolar arası ana limitler mevcuttur. 

• Bir işletmenin siber, kaza ve mal poliçeleri arasındaki eksiklikleri 

tamamlayacak DIC (Şart Farkı) / DIL (Limit Farkı) onayları mevcuttur. 

• Kişiye özel, esnek poliçe formu mevcuttur. 

 

Süreç nasıl işliyor? 

• Pazar teklifinden üç ay önce satış süreci proaktif olarak başlatılır. 

• İşletmenin risk profilini analiz etmek üzere özel Chubb değerlendirmesi yapılır. 

• Müşteri ile Chubb sigortacısı arasında doğrudan etkileşim sağlanır (risk mühendisliği hizmeti de 

mevcuttur). 

1 
2 
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• Risk transferi 

optimizasyonu 

• Çeşitlilik sağlama 

• Kuluçka merkezi görevi 

görme 

• Ek hizmetlere 

erişim 

Neden 

 
• Mevcut çeşitli yapılar 

• Küçük ana/büyük 

tenzilatlı dilimler 

• Büyük programlarda 

kotpar 

• Riske özel 

Nasıl 

 
• Belirsizlik/risk 

anlayışı 

• Tutma dilimi 

fiyatlandırması 

• Diğer branşlarla 

birleştirme 

Zorluklar 
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Büyük İşletmeler 

Kaptivler 

 
Kaptivlerde siber risk yönetimi; risk transferi ve risk tutma süreçlerinin birlikte 

gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünen çok uluslu şirketler için giderek daha da önemli bir 

hal almaktadır. Kaptivler, yeterli fakat yönetilebilir primleri sürdürmek veya yerel poliçe 

tenzilatlarını konsolide bir yapıya bölmek açısından giderek yaygın bir çözüm halini 

almaktadır. 

Kaptivler, ana şirket için ticari sigorta piyasasında mevcutta sunulana kıyasla daha kapsamlı 

bir teminat da sağlayabilir. Bu da, şirketin mevcut riskleri anlayıp zarar durumuna ilişkin bilgi 

edinmesini sağlar, böylece bir sigortacı veya reasürör daha sonra uygun bir limit ve prim 

sunarak riski üstlenebilir. 
 

3 
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Satış Püf Noktaları 

Müşterilerinizin bir kısmı, siber sigorta poliçesinin önemini veya sağlayabileceği avantajları 
anlamayacaktır. Bu temel avantajları müşterilerinize anlatmanıza yardımcı olacak bazı önemli noktaları bir 
araya getirdik. 

 

    

 
Mevcut BT ekiplerinin 
tamamlayıcısıdır 

Siber sigorta, BT güvenliği 

ekiplerinin etkinliğini azaltmaz; 

aksine, mevcut becerilerini destekler 

ve işletmeyi bilinmeyen unsurlara 

karşı korur. 

 
Sigorta, yalnızca veri ihlallerini 
değil, aynı zamanda müdahale ve 
kurtarma masraflarını da kapsar 

Hassas verilerin kaybolmasından veya 

yanlış kullanılmasından doğacak 

yükümlülük, bir siber olayın 

muhtemel sonuçlarından yalnızca bir 

tanesidir. İş kesintisi, olay müdahalesi 

ve kurtarma giderleri, yükümlülük 

hasarları olmasa dahi Chubb hasar 

ödemelerinin önemli bir bölümünü 

oluşturur. 

 
Etkilenen taraf olmanız için illa 
ki hedef olmanız gerekmiyor 

Siber saldırılar, tedarikçileriniz veya 

dışarıdan destek aldığınız teknoloji 

sağlayıcılar üzerinden gerçekleşebilir 

ve hedef siz olmasanız dahi ciddi 

etkilere yol açabilir. Chubb olarak, 

farklı şirketlerde gerçekleşen siber 

olaylarda ciddi oranda ikincil zararlar 

meydana geldiğini gördük. Hedeflenen 

taraf veri depolama sağlayıcınız ise ve 

bu süreçte verileriniz tehlikeye girerse 

ne yapacaksınız? 

 

Olumlayıcı koruma 

Geleneksel sigorta poliçeleri, 

siber risklere müdahale etme 

konusunda yetersiz kalabilir. Bir 

siber poliçe, bu eksiklikleri 

gidermek ve tespiti zor olabilecek 

risklere karşı size olumlayıcı 

koruma sağlamak üzere özel 

olarak tasarlanır. 
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Çok uluslu tehditler 

Siber kayıplar sadece ABD’de değil, 

her yerde meydana geliyor. Chubb 

olarak, şirketlerin, veri ihlalleri, fidye 

yazılımları ve diğer küresel olaylar 

da dâhil olmak üzere dünyanın her 

yerindeki siber olaylardan 

kurtulmalarına yardımcı oluyoruz. 

 

Tüm işletmeler etkilenebilir 

Siber olaylar, ölçeği ve sektörü ne 

olursa olsun herhangi bir şirketi 

etkileyebilir. Şirketlere yönelik 

olaylar hedeflenebilir, çalışanlar hata 

yapabilir veya daha büyük bir 

olaydan kaynaklanan ikincil kayıplar 

yaşanabilir. Chubb, ihtiyaçlarınıza, 

olgunluk seviyenize ve işletmenizin 

büyüklüğüne göre esnek çözümler 

sunar. 

 
Değişen düzenlemelere 
göre hareket ediyoruz 

Yeni gizlilik düzenlemeleri giderek 

daha yüksek standartlara sahip bir 

hal alıyor ve bu kapsamda daha 

yüksek cezalar uygulanıyor; siber 

sigorta bu değişikliklere adapte olma 

sürecinde size yardımcı olabilir. 

Chubb poliçeleri bu düzenlemelere 

göre uyarlanıyor. 

 
Yeni ortaya çıkan siber 
riskleri de dikkate alıyoruz 

Chubb olarak, yeni ortaya çıkan 

siber hasar trendlerini üç ayda bir 

rapor ederek, tespit ettiğimiz yeni 

risklerden anında haberdar olmanızı 

sağlıyoruz. Chubb Cyber IndexSM 

(Siber Endeks) aracılığıyla mevcut ve 

geçmiş trendler hakkında güncel 

bilgiler de veriyoruz. 

Hacksagon! 
Chubb’ın siber oyunu Hacksagon!’u oynadınız mı? Müşterilerinizin siber tehditleri ve şirket müdahalesi sürecini 

daha iyi anlamalarına yardımcı olacak mükemmel bir satış ve eğitim aracıdır. Detaylı bilgi için yerel sigortacınızla 

görüşebilirsiniz. 
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Satış Püf Noktaları 
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Zarar Azaltma Hizmetleri 

Yaygın hasar trendlerine ilişkin olarak yaptığımız değerlendirme, birden fazla sektörde ve müşteri 
segmentinde ortak temalar bulunduğunu ortaya koymuştur. İnsan Hatası, yanlış kullanım ve kimlik avı gibi 
sosyal saldırılar, siber kayıpların yaygın nedenleri olsa da, tüm bunlar doğru bir farkındalık ve eğitim süreci 
ile önlenebilir veya en aza indirilebilir. 

 

Chubb siber sigorta çözümlerinin bir parçası olarak, siber kayıpların yaygın nedenlerini 

hafifletmek için özel olarak tasarlanmış olan Zarar Azaltma Hizmetleri sunuyoruz. Chubb 

poliçe sahiplerinin; parola güvenliği, oltalama eğitimi, çalışan farkındalığı ve çok daha 

fazlasını içeren çeşitli hizmetlere erişimi vardır. 

 

Kurumsal risk yönetimi felsefemiz, müşterilerimizin siber risk yönetimini iyileştirme 

taahhüdümüzün bir kanıtı niteliğindedir. Uzman üçüncü taraflarla iş birliği yaparak, 

müşterilerimize, pek çoğu ücretsiz olan ve uygulaması kolay siber risk iyileştirme 

hizmetlerine erişim olanağı sağlıyoruz. 

 

 

Hizmetlere kaydolmak ve detaylı 

bilgi almak için lütfen Chubb Siber 

Hizmetler web sitesini ziyaret edin: 
 

   
 

   
 

 

 
www.chubb.com/cyber-services 

http://www.chubb.com/cyber-services
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Zarar Azaltma Hizmetleri 
 

1. Dashlane parola yönetimi 

Parolalar, güçlü çevrim içi güvenlik uygulamalarının temelidir. Chubb 

tarafından sunulan hasar verileri, zayıf parola yönetiminin yıkıcı düzeyde siber 

kayıplara yol açabileceğini ortaya koyuyor. Dashlane parola yönetimi aracı, 

Chubb siber sigortalıları için ücretsizdir. 
 

 

2. Cofense oltalama farkındalığı değerlendirmesi 

Bu oltalama eğitim programı, çok sayıda siber kayba yol açmış önemli bir 

zayıf nokta olan oltalama saldırısı yatkınlığını ve risklerini belirlemek üzere 

tasarlanmıştır. 
 
 

 

3. Chubb Cyber Alert® uygulaması 

Bir siber olaya müdahalede bulunmak çok zor olabilir, yeterli uzman desteğinin 

bulunmaması da olayın yol açtığı kayıpları arttırabilir. Chubb tarafından 

sunulan ücretsiz Cyber Alert® uygulaması, sigortalılara hasar bildiriminde 

bulunabilecekleri ve siber olay müdahale uzmanlarımızla iletişime 

geçebilecekleri verimli ve hızlı araçlar sağlar. 
 

 

4. Diğer Hizmetler 

Belirli bölgelerdeki poliçe sahipleri için siber güvenlik eğitimi, risk 

değerlendirmeleri, planlama çalışmaları ve diğer siber zarar azaltma 

hizmetleri mevcuttur. Ülkenizde hangi hizmetlerin mevcut olduğu 

bilgisine buradan ulaşabilirsiniz: 

 

Siber olayların önlenemediği 

durumlara yönelik olay müdahalesi 

hizmetlerimiz hakkında bilgi edinin. 

 
 

   

 

www.chubb.com/uk-en/business/cyber-services-registration.aspx 

 

Detaylı bilgi için 

http://www.chubb.com/uk-en/business/cyber-services-registration.aspx
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Olay Müdahalesi Hizmetleri - Genel Bakış 

Chubb Siber Zarar Azaltma Hizmetleri, bir siber olayın gerçekleşme olasılığını azaltmaya 

yardımcı olsa da, gerçekte siber tehditlere karşı mükemmel düzeyde bir koruma 

bulunmamaktadır. Chubb olarak sunduğumuz siber poliçeler, yılın 365 günü 7/24 

erişilebilen ve sigortalılarımızın herhangi bir siber olaydan kurtulmalarına yardımcı 

olmaya hazır Olay Müdahalesi uzmanlarından oluşan ağımızı da kapsar. 
 

Öne Çıkanlar  

 
Chubb olarak, tüm dünyada her gün üç ila beş şirketin bir siber olaydan 

kurtulmasına yardımcı oluyoruz. 

 

 
 

 

 

Sigortalılar Chubb Siber Olay Müdahale Merkezi üzerinden bir siber olay 

bildiriminde bulunduğunda, doğru uzmanları bir araya getirmek üzere 

önemli bilgileri toplayacak olan bir siber raporlama uzmanından hızlı destek 

alacaklardır. Bu sigortalıların %90’ı, 15 dakika içerisinde uzman bir siber olay 

müdahale yöneticisi tarafından aranacaktır. 

 
 

Esnek sağlayıcılar – bazı şirketlerin bizim ağımızda bulunmayan 

sağlayıcılarla iş birliği yapmak istediklerinin farkındayız. Chubb olarak, 

sigortalılara pek çok bölgede kendi seçtikleri uzmanlarla çalışma 

esnekliği sağlıyor ve bu uzmanları sorunsuz bir şekilde kendi olay 

müdahalesi ağımıza dâhil edebiliyoruz. 

 
 

Olay müdahalesi sürecimizin işleyiş biçimini buradan görebilirsiniz: 
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Olay Müdahalesi Hizmetleri - Nasıl Çalışır? 

Bu kılavuzda, Chubb Siber Olay Müdahale Ekibine nasıl ulaşılacağına, hasar bildiriminde nasıl bulunulacağına ve Olay Müdahalesi Platformumuzda 

ne gibi hizmetlerin sunulduğuna dair bilgiler verilmiştir. 
 

Müşteri bir siber olaya maruz kalır Müşteri, bu siber olayı aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini 

kullanarak bildirir: 
 

 

Chubb Cyber 

Alert® mobil 

uygulaması 

Çevrim içi Telefon Yardım Hattı 

 

 
 

 

Chubb Olay Müdahalesi Platformuna yılın 365 günü 7/24 

ulaşılabilir. Chubb Siber Olay Müdahale Merkezine ve Siber 

Olay Müdahale Ekibimize erişim imkânı sağlar ve siber olayları 

yönetmeye ilişkin bütünsel bir yaklaşım sunar. 

Apple Store ve Google Play Store 

üzerinde bulabilirsiniz 

Platformumuza şu adresten 

ulaşabilirsiniz: 

www.chubbcyberalert.com 

Bulunduğunuz yere özgü telefon numarasını 

aşağıda görebilirsiniz: 

 

 

 

 
Yerel Ücretsiz Numaralar Çin 400 120 5310 İrlanda 1 80 093 7331 Norveç 800 12554 İsviçre 080 016 6223 

  Kolombiya 01 800 518 2642 İsrail 1 80 921 3812 Panama 001 800 507 3360 Tayvan 00801 13 6828 

Arjantin 800 666 1967 Çek Cumhuriyeti 800 142 853 İtalya 80 019 4721 Peru 0800 56006 Türkiye 0811 213 0171 (sabit hat) 

Avustralya 1 800 027428 Danimarka 80 250 571 Japonya 00531 1 21575 Polonya 00 800 121 4960 Türkiye 0812 213 0043 (mobil) 

Avusturya 0800 005 376 Finlandiya 0 800 1 12382 Güney Kore 00798 14 800 6017 Portekiz 800 8 14130 BAE 8000 444 4411 

Belçika 800 49 405 Fransa 08 05 10 12 80 Malezya 1 800 8 12541 Singapur 800 120 6727 Birleşik Krallık 0800 279 7004 

Brezilya 0800 095 7346 Almanya 0800 589 3743 Meksika 001 855 250 4580 Güney Afrika 080 09 82340 ABD 1 844 740 9227 

Kanada 1 866 561 8612 Hong Kong 800 900 659 Hollanda 0800 020 3267 İspanya 800 810 089 Vietnam 1203 2353 (VNPT) 

Şili 1 230 020 1212 Endonezya 001 803 011 2974 Yeni Zelanda 0800 441402 İsveç 020 088 3181 Vietnam 1228 0688 (Viettel) 

1 
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Olay Müdahalesi Hizmetleri - Nasıl Çalışır? 
 

Chubb Olay Müdahalesi Merkezi İrtibat Süreci 

 
Olay bildiriminde bulunulmasının ardından 1 dakika 

içerisinde, bir danışman aşağıdaki bilgileri almak 

üzere müşteriyi arayacaktır: 

 

• Sigortalının adı 

• Poliçe yeri 

• İrtibat bilgileri 

• Olay yeri 

Olay Müdahalesi Yönetimi 

 
Bildirimde bulunulmasının ardından 1 saat içerisinde, 

olayın meydana geldiği bölgenin yerel Olay Müdahalesi 

Yöneticisi müşteriyi arayacaktır. Sonraki adımlar: 

• İlk soruşturmanın yapılması 

• Olayı kontrol altına alınması için müdahale eylem 

planının hazırlanması 

• Tavsiye verecek ve kurtarma konusunda yardımcı 

olacak uzmanların atanması: 
 

Bilgiler, yerel olay müdahalesi yönetimine 

gönderilecek olup, aynı zamanda Chubb hasar 

departmanına da gönderilebilir. Chubb’ı süreç 

hakkında bilgilendirmek, poliçe müdahalesinin 

en verimli şekilde yapılabilmesini sağlayacaktır. 

 

 

 
Adli 

Bilişim 

 

 

 
Hukuk 

Müşavirliği 

 

 

Halkla 
İlişkiler 

 

 

Mevzuata 
Uygunluk 

 

 
 

Kimlik 
Koruma 

 

 

Kredi 
İzleme 

 

 

Adli  
Muhasebe 

 

 
 

 

 

Kurtarma 
 

 

 
Siber Olay Müdahale Ekibi, olayı kontrol altına almaya 

çalışan sağlayıcılardan oluşan uzman paneli ile birlikte iş 

faaliyetlerinizin kurtarılması sürecinde size destek 

olacaktır. 

 

Takip 

 

 

 

Ardından Chubb'ın uzman sağlayıcıları size olay 

analizinde yardımcı olmak amacıyla ileriye dönük 

iyileştirme, çıkarılan derslere ilişkin bir değerlendirme 

ve risk hafifletici öneriler de dâhil ilave hizmet sunumu 

konusunu görüşecektir. 

3 4 

dakika 

saat 

5 6 
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Üçüncü Taraf 

• Gizlilik ve Ağ Güvenliği Sorumluluğu – veri 

ihlali veya ağ güvenliği yetersizliği sonrası 

sorumluluk: 

- PCI DSS sözleşmeli para cezaları ve cezai şartlar 

- Tüketici tazminat fonu 

- Düzenleyici para cezaları ve cezai şartlar 

(yasal olarak sigortalanabilir hallerde) - GDPR 

• Medya Sorumluluğu – çevrim içi hakaret 

veya ihlal sonrası sorumluluk 

Birinci Taraf 

• Olay Müdahalesi – fiili veya  şüpheli siber 

olayın ardından (genellikle ücretsiz) 

• İş Kesintisi – net kâr kaybı ve süregelen işletme 

giderleri 

• Veri ve Sistem Kurtarma – artan iş maliyeti, 

veri kurtarma giderleri, ilave iş kesintisi 

azaltma işlemleri 

• Siber Şantaj – şantaj ödemeleri ve 

müzakere 

Kapsam 

          

Siber Neden Önemli? Sektörlere Göre Riskler Küçük İşletmeler Orta Ölçekli İşletmeler Büyük İşletmeler Satış Püf Noktaları Zarar Azaltma Hizmetleri 
Olay Müdahalesi 

Hizmetleri 
Kapsam Siber ERM İştah 

 

 

Kapsam – Siber İşletme Risk Yönetimi (Sürüm 2) 

 

Öne Çıkanlar 

• Dışarıdan destek alınan teknoloji 

sağlayıcılar için koşullu iş kesintisi 

• Sistem arızası tetikleyicileri – insan 
hatası, programlama hatası, elektrik 
kesintisi 

• Standart kapsam: 

- KOBİ’ler ve Orta Ölçekli İşletmeler 
için 48 saat içerisinde acil durum 
müdahale hizmeti – ücretsiz 

- İyileştirme giderleri – yazılım ve 
uygulamaların iyileştirilmesi 

- Siber suç – siber hırsızlık sonrası 
doğrudan mali kayıp 

- Ödül harcamaları 

- Telekomünikasyon dolandırıcılığı 

• Olay müdahalesi masrafları için 
ödeme yapılması 

• Esnek olay müdahalesi sağlayıcılar 

• Kötü niyetli çalışan 

• Gönüllü bildirim 

• Gönüllü kapatma 

• Ciro yoluyla: Genişletilmiş İtibari 

Zarar, Sosyal Mühendislik 

Dolandırıcılığı 

• Siber terörizm 

• Küresel kapsam 
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Yönetim Danışmanları 

Pazarlama Danışmanları  

Madencilik 

Mortgage Brokerleri 

Performans Sanatları ve 

Tiyatrolar* 

Kişisel Hizmetler 

Profesyonel Hizmetler – 

Başka Bir Şekilde 

Listelenmemiş 

Teknik Danışmanlar 

Meslek Odaları 

Taşımacılık Hizmetleri – 

Başka Bir Şekilde 

Listelenmemiş 

Muhasebeciler 

Yardımcı Sağlık Hizmeti 

Sağlayıcılar 

Varlık Yöneticileri 

Faturalandırma Hizmetleri 

Yüksekokullar ve 

Üniversiteler 

Bilgisayar Donanımı / 

Yazılımı 

Doktor/Diş Hekimi 

Muayenehaneleri 

İş ve İşçi Bulma Kurumu / 

Personel Dairesi 

Genel Müteahhitler 

Hukuk Firmaları - Kurumsal 

Kabul Edilen 

Noterler 

Bakımevi / Huzurevi 

Resmi Daire / Özel 

Bölge 

Restoranlar / 

Oteller 

Perakende 

Bireysel Tasarruf Bankası 

Menkul Kıymetler ve Emtia 

Brokerleri 

Telekomünikasyon 

Tele Pazarlama 

Hizmetleri* 

Tapu Acenteleri Kamu 

Hizmetleri 

Yardımlı Yaşam Tesisleri 

Radyo-TV* Çağrı 

Merkezleri 

Tahsilat Acenteleri Emtia 

Tüccarları Döviz Borsaları 

Mevduat 

Kuruluşları 

Finans Kuruluşları – Başka 

Bir Şekilde Listelenmemiş 

Hastaneler 

Sigorta - Kurumsal 

Branşlar 

Yatırım / Fon 

Yöneticileri 

Seçmeli 

Sigorta Şirketleri – 

Bireysel Branşlar 

Çevrim İçi Oyun 

Platformları 

Çevrim İçi Medya Akışı* 

Ödeme Kartı İşlemleri 

Bordro Hizmetleri 

Kumarhaneler 

Kritik Altyapılar  

Veri İşleme  

Doğrudan Pazarlama*  

EMR Depolama  

Faktoring Şirketleri  

Sağlık Sistemleri 

Sağlık İdame Kuruluşları / 

Öncelikli Sağlayıcı Kuruluşlar 

Fırsat Verilebilir 

Gıda Üretimi / İmalatı 

Endüstriyel İmalat 

Kâr Amacı Gütmeyen 

Basım ve Yayın* 

Ürün İmalatı 

Kamu Yönetimi Emlak 

Küçük Okullar / Okul 

Kurulu (Anaokulu - Lise) 

TV/Radyo/Film 

Prodüksiyonu* 

Toptancılar 

Reklam*  

Tarım 

Mimarlar ve Mühendisler 

Sanat Galerileri ve 

Müzeler 

Otomotiv Bayileri ve 

Benzin İstasyonları 

Kimyasallar ve Aynı 

Türden Ürünler 

İletişim*  

İnşaat  

Mühendislik ve Yönetim / 

Hizmet Üretimi 

Devlet 

Tercih Edilen 

 

 

 

 

 

 
 

İştah 

Size ve müşterinize net bilgiler sunabilmek adına aşağıdaki iştah özetini hazırladık. Bu, detaylı bir liste olmayıp, genel anlamda rehberlik sağlaması amacıyla 

hazırlanmıştır. Aşağıda belirtilmemiş olan özel risklere veya sektörlere yönelik gereksinimlerinizi görüşmek üzere sigorta ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. 
 

 

 

 
*Medya hatalar ve ihmaller kapsamı dâhil değildir 

Siber Neden 

Önemli? 

Sektörlere 

Göre 

Riskler 

Küçük İşletmeler Orta Ölçekli 

İşletmeler 

Büyük İşletmeler Satış Püf 

Noktaları 

Zarar Azaltma 

Hizmetleri 

Olay 

Müdahalesi 

Hizmetleri 

Kapsam 

Siber ERM 

İştah 

Sosyal Ağ Sitesi / Uygulaması 

Alışveriş Platformları 

İlk Dijital Para Arzı 

Veri Toplayıcılar  

Çevrim İçi Borsalar 

Yetişkin İçerik  

Havayolu Şirketleri 

Kripto Para Borsaları 

Yasaklı 



 

 

Başa dön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Daha fazla bilgi için 

Siber hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak 

için lütfen sigortacılarımızla iletişime geçin veya 

www.chubb.com/tr-tr/ adresini ziyaret edin 
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