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Zinciri ve 

Global Ticaret

• Tedarik Zinciri
• Üçüncü Taraf Hizmet 

Sağlayıcılar

Sigorta ve 
Finansal 

Toparlanma

• İş Kesintileri
• Tedarik Zinciri Hasarları
• İptaller, ertelemeler
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Güvenliği
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• Jeopolitik Riskler
• Ülke Riskleri
• Düzenleme Değişiklikleri
• Kamu Politikaları
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• Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
• Kamu Sağlık Bilgileri(Sağlık Bakanlığı, 

CDC, WHO)
• Etkilenen Çalışanlar için Destek

Çalışan 
Sağlığı ve 

İyiliği

• Güvenlik-odaklı Müşteri 
Deneyimi

• Tüketici ve ePerakende
yönlendirmeleri

• Paketleme ve Tedarik 
inovasyonu

Müşteri 
Güvenliği ve 

Marka 
Koruma

Yetenek ve 
İşgücü

• Çalışan ilişkileri
• Yetenek programları
• İş seyahatleri

Risk
• Kurumsal Risk Planlama
• Risk Tespiti
• Senaryo Planlaması
• Süreklilik ve Kurtarma
• Yanıt Verme ve İzleme

• Yasal kurumlar / Yatırımcı İlişkileri
• Yatırımcı güveni
• Likidite/Kredi/Sermaye
• Veri stratejileri

Finans ve
Yatırımcı 
YÖnetimi

Kurumsal Dayanıklılık



3 Kurumunuz yanıt vermeye ne kadar hazır?

Küresel kesinti sırasında 
güven oluşturma

COVID-19 salgını, 
dünya çapında kurum 
ve markalara olan 
güveni erozyona 
uğratmaya ve 
müşterilerin 
deneyimlerini 
etkilemeye başladı.

Başarılı kurum ve 
markalar, salgından 
kaynaklı riskleri 
azaltmak amacıyla 
proaktif olarak müşteri 
deneyimlerini 
güçlendirmek için 
adımlar atıyor.

Müşteri ve marka 
riski

Çalışan ve insan 
kaynağı riski

Regülatör riski

Tedarikçi kesintisi 
riski

Müşteriler

Çalışanlar

Yatırımcılar ve 
Sermaye Piyasaları

Düzenleyiciler ve dış 
kuruluşlar

3. Partiler

Teknoloji Ekosistemi
Teknoloji 

kullanılabilirliği ve BT 
riski

Verileri ve 
analizleri hizalama

Risklerin ve etkilerin 
sınıflandırılması

Paydaş Etkisinin 
Tanımlanması

Müşteri talebindeki 
değişim

Çalışanların sağlığ ve 
güvenliği üzerindeki 

etkileri

Finansal ve vergi 
etkileri

Gümrük ve ticaret 
uyumu

Mal ve hizmet 
aksamaları

Teknoloji 
kullanılabilirliği ve 

siber tehditler

Kesintinin 
Tanımlanması

Önceliklendir Görüntüle Yanıt Ver

Konsantrasyon riski 
ve likidite

Değerlendir

Müşteri güvenliği ve 
marka bilgileri

İşletme sermayesi 
kredi vergisi ve 

sigortası

Dünya Sağlık Örgütü 
ve yerel otorite 

yayınları

Üçüncü taraf anket 
bilgileri

Teknoloji altyapısı ve 
siber esneklik

Konsantrasyon riski

Müşteri iletişimi

Çalışan güvenliği ve 
farkındalığı eğitimi

Düzenleyici kontrol 
ve koordinasyon

Üçüncü taraf risk 
değerlendirmesi ve 

kontrolü

Uzaktan çalışma 
kapasitesi ve BT 

esnekliği

Kontrol ve politika 
uygulanması

Önle

Finansal risk izleme

PlanlaTanımla Uygula

Tespit Et Tedavi Et

• Sağlık ve güvenlik endişelerine karşı firmanın 
yanıtını iletin

• Etkilenen çalışanların yoğunluğunun 
belirlenmesine çalışın

• Likidite, sermaye ve kredi üzerindeki etkileri 
izleyin

• Mali ve vergi teşviklerine cevap verin

• Dış partilerle iletişim kurun ve önerilen 
politikalara uyumu onaylayın

• Düzenleme etkilerini ve uyumluluğu izleyin

• Tedarikçilerle iletişime geçin ve hizmet seviyesi 
anlaşma boşluklarını belirleyin

• Üçüncü taraf hizmet aksamaları için beklenmedik 
durum planları tanımlayın

• Uzaktan çalışma BT programlarını etkinleştirin
• Değişikliklerin siber güvenliğe etkisini değerlendirin
• BT Süreklilik programını işletin

• Müşteri pazarlama planı oluşturun
• Marka etkilerine yanıt verin

Salgın Döneminde Sürekliliğin 
Sağlanması

Marka, pazarlama ve iletişim stratejisi

Kurtar

Salgın Döneminde Süreklilik – Genel Görünüm
Küresel olaylar sırasında risk belirleme ve dayanıklılık sağlama
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Salgın Döneminde Süreklilik
Kurumsal Süreklilik Çerçevesi

Firmaların eylemleri
• Çalışanlar, müşteriler ve toplum sağlığı ve güvenliği üzerindeki 

potansiyel etkinin değerlendirilmesi
• Uluslararası ve yurtiçi seyahatlerde katı kurallar

• Büyük toplantılar ve buluşmalardaki kısıtlamalar

• Küresel ve bölgesel kriz yönetimi protokollerini ve iletişimini aktive 
etmek
• Çalışan, müşteri ve toplum güvenliğine öncelik verme

• Otorite ve düzenleyicileri belirli eylemler, varsayımlar ve planlar hakkında 
güncellenme

• Tedarikçilerden kriz ve eylem planı sunmalarını istemek

• Kritik hizmetlerin sürekliliğini korurken güvenlik ve sağlığa öncelik 
vermek için (uygun olduğunda) işgücü stratejisi ve alternatif 
beklenmedik durum planlarının değerlendirilmesi ve yürütülmesi

• Ülke riskine maruz kalmanın etkisi ve sektör yoğunluğu da dahil olmak 
üzere, kredi ve hisse senedi piyasası oynaklığının firma ve müşterileri 
üzerindeki mevcut ve potansiyel etkilerinin ölçülmesi

• Değişen senaryolara yanıt vermek için yetkinliklerin hızlı testi (örn.% 
100 uzaktan işgücü gerektiren belirli alanlarda salgın, kilit 
tedarikçilerin eksikliği, gerekli iş alternatifleri)

• Uzun vadeli etki ve gerekli eylemleri değerlendirme

Senaryolar belirli yanıtlar ve eylemler gerektirmekle beraber, firmalar kurumsal risklerini 
belirleyen kurumsal dayanıklılık çerçevesini kullanarak ve düzenleyici beklentileriyle 
uyumlu olarak ilgili riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve bunlara yanıt vermek 
istemelidir.

İzleme ve raporlama (ör. KPI'lar / KRI'lar)

İyileştirme yönetimi ve sürekli iyileştirme

Eğitim ve test (ör. BCP, DR, CM)

Süreç ve kontroller (süreklilik planlarının, yeteneklerinin ve prosedürlerinin sürekli bakımı için)

Teknolojiİş ve Operasyonlar

Yönetişim
Kurul ve Komite

Süreklilik politikası ve standartları (risk iştahına uyum dahil)

Operasyonel 
Kapasiteler

Strateji ve 
Planlama

İyileştirilmiş Risk Yönetimi

Savunma Hatları Gömülü Kontroller (1.Hat) İç Kontrol / Bağımsız İnceleme                      
(2. Hat)

Bağımsız Denetim ve Doğrulama                           
(3. Hat)

İş Sürekliliği Planlama

İlgili Taraflar ve 
Beklenmedik Olaylar

Olağanüstü Durum 
Planlama

Beklenmedik Olay 
Sermaye Planlama

Kriz Yönetim ve İletişim 
Planlama

Beklenmedik Olay 
Fonlama Planlama

Siber Devamlılık 
Planlama

Kurtarma ve Geri Dönüş 
Planlama

Varlık Haritalandırma ve Önceliklendirme

Kriz Yönetimi Tepkisi

Siber Risk Yönetimi

Hizmet Çerçevesi

3. Parti Risk Yönetimi

Veri Gizliliği ve Kurtarma

Kimlik ve Erişim Yönetimi

İş Etki Analizi

Risk Analizi (tek bir hata noktası dahil)

Veri Kurtarma ve Kontroller

Teknoloji ve Siber Operasyonlar

EY Kurumsal Süreklilik Çerçevesi

İzleme ve 
Değerlendirme
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Teknoloji Sürekliliği
Devamlılığı arttırmak, bulut kullanımı ve ağı yeniden keşfetmek

Öngörülemeyen iş zorluklarına ve kesintilerine yanıt olarak iş çevikliğini artırmak için teknik dirence odaklanmak

• Aşırı işgücü hareketliliği ve uzaktan 
kullanıcı erişimi, olağandışı ve 
öngörülemeyen ağ trafiği veya
hizmetlerin aksaması.

• Üçüncü taraf iş ortakları ve hizmet 
sağlayıcılar olarak çeşitli teknoloji 
ürünlerinin, hizmetlerinin ve 
lisanslarının yetersizliği, çalışmaya 
devam edememesi veya talebi 
karşılayamaması.

• Yardım masası, son kullanıcı talepleri 
ve ekipman / donanım destek 
ihtiyaçlarının artması ve diğer 
ihtiyaçlar nedeniyle teknolojik 
operasyon desteğinde kesinti.

• Altyapı temel hizmetlerinin (ör. ağ, 
sistemler) yetenek ve iş yükü 
performans değerlendirilmesi

• Talep artışı odaklı ölçeklenebilirliği 
ve çevikliği desteklemek için 
altyapı gereksinimi tanımı ve 
stratejinin yeniden tasarımı

• Kritik teknoloji bağımlılığı
eşleştirilmesi ve analizi

• Yazılım tanımlı ve katmanlı
otomasyon ve düzenleme 
teknolojisi etkinleştirmesi

• Açıklar için tamamlayıcı teknoloji
kaynağı ve üçüncü taraf tedarikçi 
temini

• Üçüncü taraf teknoloji 
tedarikçileri için devamlılık / 
süreklilik değerlendirmeleri

• Talep Tetiklemeli Ölçeklenebilirlik  
Ölçeklendirmek için inşa edilen 
altyapı, ağ ve işlem gücünde talep 
edilen ani artışlara hitap edecektir.

• İş Odaklı Çeviklik                                           
Yazılım-tanımlı (software-defined)
ve katmanlı düzenleme 
teknolojilerinden yararlanmak, 
altyapının kuruluşun iş 
önceliklerine göre yeniden 
şekillendirilmesine olanak 
tanınmasına imkan verecektir.

• Süreç Otomasyonu                                   
Altyapı ve genel BT 
operasyonlarına manuel 
müdahaleyi en aza indirerek
kuruluşlar, azalan BT iş gücünü
yönetebilmek için alternatiflere 
sahip olacabileceklerdir.

Bir kriz sırasında bile 
müşterilerin teknoloji ürün 
ve hizmetlerine erişim 
beklentileri hızla 
artmaktadır. 
Kullanıcı merkezli, mobil, 
çevik ve veri odaklı 
özellikler her kuruluş için 
minimum gereksinimlerdir.
Kesintiler meydana
geldiğinde teknoloji, 
şirketinizin sürekliliği, 
iyileşmesi ve hayatta 
kalması için önemli bir 
olanak sağlar.

Teknoloji nasıl etkilenebilir? Teknoloji devamlılığı 
çözümleri EY Yaklaşımı
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Salgınlar benzersiz olaylardır; bir kuruluşun güvenli operasyonları, iletişimi, üretkenliği ve devamlılığı sürdürme yeteneği bu dönemde kritiktir.

Genişletilmiş / gelişmiş kimlik ve erişim yönetimi (IAM)
Yetkilendirme, kimlik doğrulama ve erişim denetimleri, işgücünü 
alternatif lokasyonlarda barındıracak şekilde tesis dışındaki 
yerlere güvenli bir şekilde genişletilebilir.

Uyarlanabilir SOC ve olay yanıtı
Bir salgın sırasında güvenlik operasyon merkezi (SOC) kaynakları 
sınırlı olacaktır. Sonuç olarak kurumlar, alışılmadık ortamlarda, 
altyapılarda, insanlarda ve süreçlerde karşılaşılan yeni sorunlara 
yanıt vermek için farklı SOC yapılarına (farklı bölgelerde) 
güvenmek zorunda kalabilir.

3. Parti Süreklilği
Üçüncü taraf hizmetleri engellenebilir, sınırlandırılabilir veya 
devre dışı bırakılabilir. Bu nedenle, coğrafi olarak dağınık 
bölgelerde hizmet sağlayıcıların olması gerekebilir. Kritik 
hizmetler için, birden fazla / yedekli tedarikçi tercih 
edilebilecektir.

Sürekli veri ihlali riski
Depolanan veya taşıma sürecinde verileri uygun şekilde 
korumayan ya da hiç önlem almayan kurumların dışarıda çalışan 
işgücü nedeniyle veri ihlali ya da kaybına maruz kalma olasılığı 
artar. Personel ve kaynak azaltımı nedeniyle bu tür olayların 
büyüklüğü ve etkisi artabilir.

Zafiyetli veya Sınırlı Altyapı
Siber tehdit aktörleri, savunmasız olarak algılanan ve beklenmedik 
koşullar altında kendilerini savunamayan hedeflerden 
yararlanmaya çalışır. Bu, çalınan fikri mülkiyet, hassas verilerin 
ele geçirilmesi veya kritik altyapının sabote edilmesi ile 
sonuçlanabilir.

Dünyadaki kurumların 

%80’i

salgın tipi bir olay 
olması durumunda iş 
sürekliliği için 
hazırlıksızdır
Basex

Çok uluslu şirketlerin 

%72’si

henüz bir salgın 
krizine 
hazırlanmadı.
Continuity Central

Bir salgın, olası 
personel 
devamsızlığını 
uzun dönemde  

%40
artırabilir.
Gartner

Bir salgın tek seferlik bir 
olay değildir ve hastalık 
dönemleri 3 ila 12 ay arayla 
2 veya 3 dalga halinde 
gelebilir. 

Bir salgının toplam süresinin 
12 ila 18 ay olması 
muhtemeldir.
Canadian Centre for
Occupational Health and 
Safety

Veriler düzenli olarak ve güvenli bir şekilde tesis dışında 
yedeklenmeli ve birincil sisteme, zamanında, doğru ve güvenli bir 
şekilde geri yüklenebilmelidir.

Acil durum döneminde iletişim erişimini ve politika uyumunu 
sürdürmek için ağlar, erişim ve yetklendirme sistemleri, uygulamalar, 
veri kaybını önleme sistemleri, güvenlik duvarları ve saldırı tespit ve 
önleme sistemleri gibi altyapı sağlam ve yedekli olmalıdır.

Bir ihlal veya tehdit tespit edildiğinde, uygun kontroller tehditin  
kısıtlanmasını, bertaraf edilmesini ve kurumun harekete geçmesini 
sağlamalıdır.

Yönetim, politikaların, kaynakların, 
altyapının ve kontrollerin yeterince 
korunduğunu ve baskı sırasında 
sürdülebilir olduğundan emin olmalıdır.

Kuruluşlar, çalışanlardan, üçüncü 
taraflardan, tehdit aktörlerinden ve 
diğer anormalliklerden gelen olayları 
algılama ve izleme yeteneğine sahip 
olmalıdır.

Pandemic 
resiliency

Siber Devamlılık: Salgın kaynaklı endişeler
Bir salgın krizinde hazırlanma, izleme, harekete geçme, sürdürme ve iyileştirme

Çalışma sahaları / uzak çalışma ortamları
İşgücünü şirket içi bir modelden uzak bir modele kaydırmak yeni 
tehditler ve zorluklar getirir. Bir altyapının artan trafik yükünü 
kaldıramaması önemli bir husustur. Ayrıca, yeterince güvenli 
olmayan ev bilgisayarları, kurumsal ağda risklere neden 
olabilecektir.
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About EY
EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. 
The insights and quality services we deliver help build trust and 
confidence in the capital markets and in economies the world over. We 
develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of 
our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better 
working world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the 
member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a 
separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company 
limited by guarantee, does not provide services to clients. Information 
about how EY collects and uses personal data and a description of the 
rights individuals have under data protection legislation are available via 
ey.com/privacy. For more information about our organization, please 
visit ey.com.
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