
Pandemi Döneminde Risk Yönetimi 
ve Normale Dönü ş Süreçleri 



SALGIN YÖNETİM STRATEJİSİ

• Organizasyonların değişen iş 
ortamına yanıt vermesi

• Sosyal mesafe ve uzaktan çalışma ile 
operasyonların sürekliliğini 
sağlanması

• Organizasyonların risk iştahı ve 
toleransının kısa vade için gözden 
geçirilmesi

• Geri dönüş stratejisinin oluşturulması:
• Fırsatların belirlenmesi
• Olası senaryolar için hazırlık 

yapılması. İşletim modellerini 
yeniden tasarlayabilme.

• Zayıf olan olunan alanların 
belirlenmesi ve hızlı karar alabilme: 
Bilgiye gerçek zamanlı erişim ve 
öğrenilen dersler doğrultusunda yeni 
çalışma yöntemlerinin belirlenmesi

• Son durum: Farklı işletmeler için 
özelleştirilmiş öncelikler ve stratejiler

• Proaktif kurtarma planlamasının 
yapılması

• Öğrenilen dersler üzerine 
odaklanılması ve yeni durumlara 
uyum sağlanması

Müdahale Kurtarma Geri Dönüş



SALGIN YÖNETİM STRATEJİSİ

• Pandemi müdahale değerlendirme
• Çalışan güvenliği ve kılavuzluğu
• Sabit kıymetler güvenliği ve 

kılavuzluğu
• Sigorta yönetimi
• Hasar raporlama
• İş sürekliliği
• Siber tehditler
• Risk İştahı

• Çalışan güvenliği ve kılavuzluğu
• Sigorta yeniden değerlendirme
• Pandemi sigortası
• İş sürekliliği ve tedarik zinciri 

sürekliliği yeniden tasarımı
• Siber risk dayanıklılığı
• Çevik Risk Profili

• Çalışan güvenliği ve kılavuzluğu
• Tedarik zinciri sürekliliği
• İş sürekliliği 
• Siber risk dayanıklılığı
• Sigorta ve Risk Maliyet Yönetimi
• Hasar Danışmanlığı

Müdahale Kurtarma Geri Dönüş



Kurtarma Adımlarını Gerçekleştirmek

İş Etkisi Tahmini

İşe dönü ş planı geli ştirmeİşgücü etkisi ve i şe dönü ş 
tahmini

İşleri yeniden ba şlatma planı 
geli ştirme

Coğrafyaya göre de ğişkenlik ve tedarikçilerin hazırlık durumu i ş kurtarmayı etkiler

Operasyonları Gözden Geçirme



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

“Stratejimiz nasıl etkileniyor?”
“Tüm bu dalgalanmalara stratejik olarak 
nasıl tepki verebilir ve yatırımcılarımızla 

etkili bir şekilde nasıl iletişim kurabiliriz? ”
CEO

CFO

CHRO COO
“Çalışanlarımız hastalıktan ne zaman ve ne 

ölçüde etkilenecek?”
“Çalışanlarımızı nasıl ve ne zaman güvenli 

bir şekilde geri getireceğiz?”

“Kritik tedarikçilerimiz ne zaman tekrar devreye 
girecek? ”

“ Kritik kaynaklarımızı ne zaman yeniden 
başlatırız? ”

“Kritik tedarikçi riskini azaltmak için tedarik 
zincirimizi şimdi yeniden planlamalı mıyız?”

“Finansal tablolarımız plana göre nasıl 
görünecek?”

" Yatırım ve maliyetlerden nerelerde tasarruf 
etmeliyiz?”

Fırsatların belirlenmesi ve iş faaliyetlerinin yeniden tasarlanması



Çalışanlar

Bilgi Teknolojileri / Siber Güvenlik

Binalar/Tesisler

Tedarikçiler/Üçüncü Taraflar

NORMALE DÖNÜŞ STRATEJİSİ



İŞ SÜREKLİLİĞİ AKSİYONLARI

Yetenekleri 
Geliştirmek

Çerçeveyi, yönetişim yapısını geliştirin

Test ve Egzersizler Test ve eğitim için eğitim oturumları düzenleyin

İş Etki Analizi İş etki analizi çalışmalarının güncelleyin

İş birimlerini 
hazırlamak

Yeni protokolleri ve prosedürleri güncellemek ve uygulamak için 
iş sürekliliği tarafında öğrenilenleri belirleyin



Uzaktan Çalışma için Siber Güvenlik Hazırlığı

Hızlı siber güvenlik değerlendirmesi uzaktan 
çalışma için kritik siber güvenlik denetimlerinin 
uygulama düzeyini anlamak içindir. Sonuç 
olarak, müşteriye kapsamlı bir sonuç ve 
öneriler listesi sunulmaktadır.
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