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Üst yönetim, yönetim kurullarý ve denetim komitelerine
yönetiþim ile ilgili konularda özet bilgiler

KRÝZE DAYANIKLILIK: ÝLETÝÞÝM KOPUKLUÐU,
YERSÝZ ÖZGÜVEN
Çoðu yönetim kurulu, kurumlarýnýn kriz durumlarýyla
etkili bir biçimde baþa çýkabileceðine inanmaktadýr.
Büyük bir ihtimalle de yanýlmaktadýrlar. Neden
yanýldýklarýný ve bu konuda neler yapýlabileceðini
inceledik.
Yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri olarak yönettiðimiz
kurumlarýn eskisine göre daha etkili krizlerle karþý karþýya
olduðunu içgüdüsel olarak biliyoruz. Þantaj
ürünlerinizin taklit edilmesi jeopolitik geliþmeler
siber gasplar Artýk daha farklý nitelikte kýrýlma
noktalarýyla karþý karþýyayýz. Kiþiler tarafýndan
gerçekleþtirilen saldýrýlar artmakta ve çalýþma
ortamlarýmýz baþ döndürücü bir hýzda evrilmektedir.
Hepimiz, kurumlarýmýzý, itibarýmýzý ve geçimimizi tehdit
eden irili ufaklý pek çok krizle karþýlaþmaktayýz.
Elbette ki çoðumuz da önümüzdeki zorluklara hazýrlýklý
olduðumuzu düþünüyoruz. Deloitte Touche Tohmatsu
Limited ve Forbes Insights tarafýndan 2016 yýlýnda
ortaklaþa gerçekleþtirilen bir çalýþmanýn sonuçlarýna
göre, çalýþmaya katýlan yönetim kurulu üyelerinin dörtte üçünden fazlasý yarýn bir kriz çýksa kendi kurumlarýnýn
bu krizi etkili bir biçimde yöneteceðine emindir. Ancak katýlýmcýlarýn pek çoðu kurumlarýnýn kriz yönetimine
hazýr olduðuna emin olsa da büyük bir ihtimalle yanýlmaktadýrlar.
Deloitte ile Forbes tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþma, yöneticilerin kriz yönetimi konusunda yüksek özgüven
sahibi olduklarýný göstermektedir. Fakat bu yüksek özgüven cilasýnýn altýnda gizlenen can sýkýcý istatistikler
sorunlarý göz önüne sermektedir: Araþtýrmaya katýlan 300den fazla yönetim kurulu üyesinden yalnýzca
yarýsý kadarý kurum yöneticileriyle krizlerin önlenmesi konusunda toplantýlar yaptýklarýný ya da krize hazýrlýk
için yapýlan çalýþmalarý anlamak için yönetimle beraber çalýþtýklarýný belirtmiþtir. Daha azý ise gelecekte
karþýlaþýlabilecek sorunlarý izlediklerini ya da muhtemel kriz senaryolarý için taktik planlarý olduðunu
belirtmiþtir.
Diðer bir deyiþle, yönetim kurulu üyelerinin çoðunluðu bir kriz durumunda iþlerin yolunda gideceðine
emindir, ancak bunlarýn yarýsý kurum yöneticilerinin kriz durumlarýna yönelik yaptýðý planlar konusunda
bilgi sahibi deðildir. Genelde de kurum yönetiminin herhangi bir planý olup olmadýðýndan da haberdar
deðillerdir.
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Deloittenin yönetim kurulu üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirdiði çalýþmaya
göre, karþý karþýya olunan tehditler hakkýnda farkýndalýk ile bu tehditleri
yönetmek için yapýlmasý gereken hazýrlýklar arasýnda büyük bir tehlikeye
maruz kalma açýðý bulunmaktadýr. Krize hazýrlýk konusunun tartýþýlmadýðý
kurumlarda ise bu açýk yönetim kurulu üyelerinin fark ettiðinden çok daha
fazladýr. Yakýnlarda gerçekleþtirilen kriz riskleri hakkýndaki bir webinara
katýlan yaklaþýk 1.500 iç denetçinin üçte birinden azý (%31) çalýþtýklarý
kurumda açýk ve net kriz yönetimi prosedürleri olduðunu belirtmiþtir.
Katýlýmcýlarýn bir kýsmý da herhangi bir kriz yönetimi prosedürleri olmadýðýný,
daha da vahimi ise %15i kriz yönetimine iliþkin prosedürlerin olup
olmadýðýndan haberdar olmadýklarýný belirtmiþtir.
Yukarýda bahsedilen iki çalýþma da, yönetim kurulu üyelerinin algýlarý ile
gerçekler arasýnda önemli farklar olduðunu göstermektedir. Ve de maalesef,
krize dayanýklýlýk söz konusu olduðunda bilmediðimiz þeylerin bize büyük
zararý dokunabilir. Deloitte ile Forbesin araþtýrmasýna katýlan yönetim
kurulu üyeleri arasýndan kurumlarý bir kriz ile karþýlaþmýþ olanlarýnýn üçte
birinden azý, kurumsal itibarýn bir yýl sonra toparlanabildiðini düþündüðünü
ifade etmiþtir.
Bu kurumlarýn çoðu risk yönetimi için muhtemelen önemli miktarda zaman
ve kaynak ayýrmýþ olmasýna raðmen, kriz ile karþý karþýya kalýndýðýnda krize
dayanýklýlýk konusunda aðýr dersler almýþlardýr. Olasý tehditlerin farkýnda
olmak ile bu tehditlere karþý hazýr ve dayanýklý olmak iki farklý þeydir.

Ýþ Sürekliliði Planýnýn Ötesinde: Krize
Dayanýklý Bir Kurum Ýnþa Etmek
Gerçek bir kriz durumunda, dinamik liderlik önemlidir. Ancak liderlik tek
baþýna yeterli deðildir: Bir kriz çýktýðýnda bilgi sistemleri eriþilmez durumda
olabilir. Kilit çalýþanlara ulaþýlamayabilir ve bu nedenle de yönetim hiyerarþisi
bozulabilir. Paydaþlarýn beklentileri üst üste yýðýlýrken, kamuoyunun
dikkatleri de iyiden iyiye kuruma yönelebilir. Durum kötüleþtikçe kurumsal
çaresizlikten ve zaman baskýsýndan dolayý bilgisizce verilen kararlar
toparlanma çabalarýna da zarar verebilir.
Gelecek asla tam olarak tahmin edilemeyeceðinden, kriz hazýrlýklarý her
zaman esnek olmalýdýr. Ancak, her ne kadar bir sonraki büyük krizin ne
olacaðýný tam olarak bilemesek bile, genelde hangi tür krizlerle karþýlaþýlacaðý
sezilebilir. Tüm yapmamýz gereken, veri güvenliði, yasal uyum, iþ güvenliði,
entegre risk yönetimi, sigorta kapsamý ve acil durum yönetimi konularý
üzerine eðilmektir. Kriz öncesinde esnek ve hedef odaklý bir plan oluþturmak,
felaketin ortasýnda plansýz bir biçimde doðru tepki vermekten daha kolaydýr.
Ýþ kurtarma planýna baþlamak için bir sonraki krizin gerçekleþmesini
beklemek iþe yaramaz.
Þüphesiz, iþ sürekliliði planlarýna ihtiyacýmýz bulunmaktadýr. Koordine
edilmiþ olaðanüstü durum yönetim planlarýna, iþ kurtarma planlarýna ve
iletiþim planlarýna ihtiyacýmýz vardýr. Þimdilerde çoðu uzman iþ sürekliliði
planý yerine iþ sürekliliði yönetimi tanýmýný tercih etmektedir, çünkü
planlama, iþ sürekliliðinin yalnýzca bir alt aþamasý olarak (temel bir aþama
olsa da) deðerlendirilmektedir. Gerçek kriz hazýrlýðý, iþ sürekliliðinden
daha fazlasýný icap ettirmekte, yalnýzca plan yapmaktan çok daha fazlasýný
gerektirmektedir. Kriz hazýrlýðý bir hazýr olma kültürüdür ve bu nedenle
krize dayanýklý kurumlar ayakta kalmanýn ötesinde olaðanüstü durumlarda
bile baþarýlarýyla iþlerini daha da ilerletebilir.

Kesintisiz Bir Adanmýþlýk
Açýk ve net bir biçimde hedefler tanýmlanmalý, risk
deðerlendirmesi yapýlmalý, sorumluluk atamalarý
yapýlmalý, çalýþanlar eðitilmelidir ve tüm bunlar az bir
çaba deðildir. Eylem planlarýnýn oluþturulmasýnýn
ötesinde, test edilmesi, prova edilmesi ve iþlerliðinden
emin olunmasý, çalýþma ortamýndaki deðiþikliklere göre
de güncel tutulmasý gerekmektedir. Prosedürler sürekli
olarak yeniden deðerlendirilmeli ve iyileþtirilmelidir.
Ancak, hazýrlanmak, etkili bir kriz yönetiminin anahtarý
olmakla birlikte ilk aþamasýdýr. Kurumlar krizlere karþý
koymak, tepki vermek ve krizin etkilerinden çýkmak
için hazýrlýklý olmalýdýr. Kontrollerin baþarýsýz olduðu
durumlarda durumu tamamýyla toparlamak kolay
olmayacaktýr.
Tam etkili olmak için çok farklý beceri ve yetkinlik
sahibi üyelerden oluþan acil müdahale ekipleri
oluþturulmalýdýr. Ekip üyeleri insan kaynaklarý, tesisler,
bilgi teknolojileri, hukuk, yasal uyum, iþ güvenliði,
operasyonlar, halkla iliþkiler ve diðer gerekli alanlarda
bilgi sahibi kiþilerden oluþmalýdýr. Ekipte ilave ihtiyaç
duyulabilecek uzmanlarýn da özellikli durumlara karþý
eðitim ihtiyacý doðabilir. Ayrýca, acil müdahale ekibinin
pek çok durumda yetki sahibi olmasý gerektiðinden
Genel Müdür, Mali Ýþler Yöneticisi ve Operasyon
Yöneticisi gibi üst düzey yöneticiler de genellikle ekibin
çekirdek kadrosunda yer alýrlar.
Belki de kriz yönetimi için gereken süreklilik içeren bu
çabalar, krize dayanýklýlýk hazýrlýklarýnýn göz ardý
edilmesinin ya da süresiz ertelenmesinin nedenlerinden
birisidir. Hâlihazýrda tamamlanmasý gereken
sorumluklarýn koþuþturmacasý içerisindeyken, kriz
hazýrlýðýna iliþkin konular kolayca ertelenebilmektedir.

Ýletiþimi Baþlatýn

Ancak 11 Eylül Komisyonunun iþ hazýrlýðý ve güvenlik
raporunda belirtildiði gibi, Özel sektörün hazýrlýklý olmasý
bir lüks deðil, iþ yapmanýn bir maliyetidir.
Eðer kurumunuzun krize hazýrlýk faaliyetleri ilerleme
göstermiyorsa, iþleri rayýna oturtmanýn bir yolu planlarýn
koþullara uygun biçimde en azýndan yýllýk olarak ve belki
de daha sýk aralýklarla gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
için yazýlý bir takvim oluþturmaktýr. Eðitim etkinlikleri,
farkýndalýk faaliyetleri ve tatbikatlarýn yapýlmasý bu yýllýk
plana uyulmasý durumunda daha olasýdýr.
Kriz hazýrlýðýna yönelik atýlan en küçük adýmlarýn bile
büyük getirileri olabilecektir ve atýlacak en önemli adým
ise baþlamaktýr. Yöneticiler ile yönetim kurulu son bir yýl
içerisinde kriz yönetimi konusunu masaya yatýrmadýysa,
iletiþimi baþlatmanýn zamaný gelmiþtir.

Aþaðýdaki sorular yöneticiler ile yönetim kurulu kriz yönetimi konusunu
henüz masaya yatýrmamýþsa iletiþimi baþlatmada yardýmcý olabilir.

Yönetim kuruluna düzenli olarak risk yönetimi, iþ
sürekliliði, güvenlik ve sigorta programlarý hakkýnda
raporlama yapýlmakta mýdýr?

Halkla iliþkiler ve kriz iletiþim planlarý uygun biçimde
mesajlarý kontrol etmekte ve itibar ve markaya yönelik
tehditleri azaltmakta mýdýr?

Kriz liderliði planlarý, olay yönetimi planlarý ve diðer
ilgili politika ve prosedürler açýk ve net midir?

Kurumda çalýþanlarýn ve paydaþlarýn kriz yönetimi
planlarý ve ilgili faaliyetlerden haberdar olmasýný
saðlayan farkýndalýk programý var mýdýr?

Geçtiðimiz yýlda planlar gözden geçirilmiþ, test edilmiþ
ve güncellenmiþ midir?
Planlar ekip üyelerinin rollerini ve sorumluluklarýný
tanýmlýyor, takým yetki sýnýrlarýný belirliyor ve her bir
özellikli durumda krize tepki eylemleri için kriterler
sunarak bu eylemlerin nasýl yapýlacaðýný içeriyor mudur?

Yönetim, kriz hazýrlýklarýný herhangi bir genel kabul
görmüþ krize dayanýklýlýk standardý ya da çerçevesi ile
karþýlaþtýrmýþ ve durumu incelemiþ midir?
Tüm çalýþanlar kriz yönetimi, risk ile ilgili hassas konular
ve olaylar ile ilgili meseleleri yetkililere nasýl
raporlayacaðýný biliyor mudur?
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Krize Dayanýklýlýða Güvence Vermek
Yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri için krize dayanýklýlýk çalýþmalarýnýn
yeterli olup olmadýðýný bilmek her zaman kolay deðildir. Krize dayanýklýlýk
çalýþmalarýný deðerlendirmenin en iyi yollarýndan biri kabul görmüþ standartlar,
modeller ve þablonlarla karþýlaþtýrmaktýr. Krize dayanýklýlýðý deðerlendirmek
için en iyi bilinen standart Uluslararasý Standartlaþtýrma Örgütünün ISO
22316:2017, Güvenlik ve Dayanýklýlýk Kurumsal Dayanýklýlýk Ýlkeler ve
Nitelikler. standardýdýr. Bu standart, dünya genelinde uzmanlarýn mutabýk
olduðu anahtar ilkeleri, nitelikleri ve faaliyetleri ayrýntýlandýrmaktadýr.
Atýlabilecek diðer bir mantýklý adým ise tahmin edilebilir olaylara hazýrlanmak
için kriz tatbikatlarý yapmaktýr. Davranýþ bazlý rol yapma çalýþmalarý yönetime
ve yönetim kuruluna planlarýn gerçekçiliðinin, uygunluðunun, pratikliðinin
ve güncelliðinin güvencesini saðlamada yardýmcý olabilir.
Her iki yöntem de kurumun temel deðerlerine uyumlu þekilde olumlu
sonuçlar saðlayabilir. Ayrýca bu iki yöntem, bir kriz gerçekleþmeden önce
kriz hazýrlýklarýndaki yanlýþ adýmlarý ve eksiklikleri tespit edebilir.

Hýzlý Anket Sorusu
Kurumunuzda açýk, net ve
güncel kriz yönetimi
prosedürleri var mýdýr?

Ýç denetçiler, risk yönetimi uzmanlarý ve diðer güvence uzmanlarý yönetim
kurullarýnýn, yöneticilerin ve çalýþanlarýn kriz durumlarýna hazýrlanmasýna
yardýmcý olabilir, hazýrlýk durumu ile ilgili güvence verebilir ve krize
dayanýklýlýk kültürünü aþýlayabilir. Ýç kaynaklarýn sýnýrlý olduðu durumlarda,
dýþ kaynak olarak çeþitli firmalardan ihtiyaçlara göre özelleþtirilmiþ
danýþmanlýk hizmeti ve deðerlendirmeye yönelik teknik araçlar edinilebilir.

 Evet kurumumuzda yazýlý açýk,
net ve güncel kriz yönetimi
prosedürleri bulunmaktadýr.

Kriz durumlarýnda daha da önemli hale gelen ihtimam sorumluluklarý
üstlenmiþ durumdayýz ve kriz hazýrlýðý sorumluluklarýný arka planda býrakmak
gibi bir seçeneðe sahip deðiliz. Krize dayanýklý olmak tesadüflere baðlý
deðildir: sýký ve kesintisiz bir adanmýþlýk gerektirir. Ancak yönetim kurulu
üyeleri ve yöneticiler olarak daha da önemli bir rolümüz vardýr. Bütün
eylemlerimizin amacý en nihayetinde kurumlarýmýzý geleceðe hazýrlamak
olmalýdýr ve bu gelecek ise yalnýzca en iyi hazýrlanmýþ kurumlarýn hayatta
kalabileceði gerçeðine dönük artmakta olan risk ve belirsizlikler içermektedir.
Ralph Waldo Emersonun sözleriyle ifade etmek gerekirse, Gelecek hazýrlýklý
olanlarýndýr.

 Birkaç resmi kriz yönetimi
prosedürümüz bulunmaktadýr
/ Herhangi bir kriz yönetimi
prosedürümüz yoktur.

 Kriz yönetimi prosedürlerimiz
bulunmaktadýr ancak bunlarýn
geliþtirilmesi ve güncellenmesi
gerekmektedir.

 Bilgi sahibi deðilim, bir
araþtýrayým.
Cevaplamak için aþaðýdaki
sayfayý ziyaret ediniz ve
diðerlerinin cevaplarýný görünüz.
www.theiia.org/tone

Hýzlý Anket Sonuçlarý:
Ýç denetim departmanýnýz faaliyetlerinde
YZden ne düzeyde faydalanmaktadýr?

Hiç faydalanmamaktadýr

Asgari
düzeyde

Orta
seviyede

Geniþ
kapsamda

Tamamýyle

Tone at the Top Aralýk 2017 anketi. Yuvarlama nedeniyle sonuçlar 100e eþit deðildir.
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