
Siber Güvenlik 
Hizmetleri
Gün geçtikçe çeşitliliği ve şiddeti artan siber 
saldırılar karşısında, kuruluşların bu saldırılara 
karşı direnç göstermesi ve çevik bir biçimde yanıt 
vermesi zorlaşıyor. KPMG uçtan uça siber güvenlik 
hizmetleri ile, olası bir saldırının gerçekleşmesinden 
önce gerekli hazırlıkları yapıp, muhtemel bir olay 
karşısında hızlı ve doğru tepki verebilmeniz için 
kuruluşunuza destek olur.
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Zafiyet Yönetimi

Etkin bir siber güvenlik çerçevesi, saldırı öncesi tehditlerin 
ve zafiyetlerin farkında olunmasını ve yönetilmesini, olası 
saldırıların tespit edilebilmesi için güvenlik olaylarının 
izlenmesini ve saldırı sonrasında etkin bir siber olaylara 
müdahale sürecine sahip olunmasını gerektirir.

Ne kadar 
güvenlisiniz?



KPMG size en güncel güvenlik 
standartlarına sahip olduğunuzdan 
emin olmanız için uçtan uca siber 
güvenlik hizmetleri sunmaktadır.

KPMG size 
nasıl yardımcı 
olabilir?
Siber Olgunluk Değerlendirmesi

Kuruluşların bilgiye dayalı varlıklarını, siber saldırılara ve kuruluş içi 
tehditlere karşı koruyabilme yetkinliğini ve alınan önlemler açısından 
ne derece hazır olduğunu ölçmeye yönelik yönetişim, organizasyon 
ve teknik güvenlik boyutlarını içeren derinlemesine bir değerlendirme 
hizmetidir.

Sızma Testleri

Kuruluşların bilgi sistemlerine saldırgan öngörüsü ile güvenlik 
açıklıklarının tespit edilmesi ve zafiyetlerin kullanılması amacıyla 
sızılmaya çalışılması ve açıklıkların raporlanmasını kapsar. İç ağ, dış 
ağ, uygulama güvenliği, sosyal mühendislik, servis reddi (DOS) ve 
fiziksel penetrasyon hizmetlerini içerir.

Kaynak Kodu Analizi

Kuruluşların derinlik değerlendirmesinde bir savunmanın gerekli 
olduğu durumlarda, sızma testi uygulamasından detaylı veri elde 
edilemeyen alanlarda güvenlik garantisi verilebilmesi için kaynak 
kodunun analiz edilmesi hizmetidir.

Siber Sigorta Risk Değerlendirme

Kuruluşların siber saldırılara karşı riskin transfer edilmesi anlamındaki 
alabilecekleri aksiyonlardan biri olan siber sigorta öncesi kuruluş 
ortamının siber güvenlik riskinin değerlendirilmesi hizmetidir.

Siber Olaylara Müdahale

Kuruluşların olası bir siber saldırı vakası durumunda tespit, yanıt, 
eskalasyon, müdahale ve olay yönetimi süreçlerinin oluşturulması ve 
acil durum ve kriz yönetimi bakış açısıyla ele alınması hizmetidir.

Siber Güvenlik Suistimal İnceleme

Kuruluşlarda yaşanan siber güvenlik olayları anında, zararlı yazılım 
analizi ve tersine mühendislik yöntemleriyle, anlık olarak geriye dönük 
yapılan inceleme ve kanıt toplama vasıtası ile detaylı hasar tespiti, 
yaşanan siber güvenlik ihlali sonrasında ise delillerin profesyonel bir 
ekip tarafından toplanması ve ihlal sonucunda oluşan hasarın tespiti 
ve gerekli iyileştirmelerin belirlenmesi hizmetidir.
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