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Ç�n’de başlayıp tüm dünyaya yayılan Cov�d-
19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından
pandem� olarak �lan ed�lm�şt�r. Bu salgın
dünya genel�nde �nsanların günlük yaşam
alışkanlıklarının değ�şmes�ne, �ş dünyasının
daha önce deney�mlemed�ğ� b�r sorunla karşı
karşıya kalmasına neden olmuştur. Salgının
yaşandığı her ülken�n kend� �ç�nde önlemler
almasına rağmen v�rüsün etk�s� her geçen gün
artmaktadır.Uluslararası örgütler, hükümetler,
yerel yönet�mler, ş�rketler, s�v�l toplum
kuruluşları bu salgının en hızlı ve en az
hasarla geç�r�lmes� �ç�n eller�nden gelen�
yapmaya çalışmaktadırlar. Menşe� neres�
olursa olsun, neden� ne olursa olsun her kr�z
muhataplarına az ya da çok zarar
vermekted�r. Ş�rketler Cov�d-19 salgınının
get�rd�ğ� kr�z ortamını sağlıklı b�r şek�lde
yöneteb�ld�kler� ölçüde bu süreçten daha az
zararla çıkacaklardır.  Bu sürec�n yönet�m�ne
katkı sağlamak adına, bu güne kadar
ed�nd�ğ�m�z farklı kr�z deney�mler�m�z� bu
kılavuzda toplayarak ş�rketler�n kullanımına
sunduk.

COVİD-19 
İLE GELEN SÜRECİN 

ŞİRKETLERE ETKİLERİ

Ş�rketler�n çeş�tl� kr�z dönemler�nde
yaşadıkları kr�zden çıkab�lmeler� �ç�n �ht�yaç
duydukları alternat�f senaryoları, kr�z önces�
dönemlerde hazırlamaları hayat kurtarıcı b�r
hamle olur.

Ş�rketler açısından farklı olasılıklara göre karşılaşma �ht�mal� olan r�skler�
anal�z ed�p bu r�skler� ve oluşması durumunda olası çözümler� sıraladıkları
b�r kurumsal r�sk har�talamasını yapmalarında büyük fayda vardır. Ş�rketler
açısından kurumsal r�sk har�talaması, bell� varsayımlara dayalı olası r�skler�n
olma �ht�mal� ve gerçekleşmes� durumunda yaratacağı etk�n�n puanlanması
suret�yle b�r r�sk barometres�n�n oluşması çalışmasıdır. Bu kapsamda
sıralanan r�skler yüksekten düşüğe doğru sınıflandırılarak �zlemeye alınmış
olmaktadır.



Stratej�k R�skler;  Ş�rket�n stratej�k hedefler�n� ve dolayısıyla �ş yapma b�ç�m�n� kökten değ�ş�kl�ğe
uğratacak düzeydek� r�skler bu kategor�de değerlend�r�l�r. Stratej�k hedefler genell�kle sonucu
�t�bar�yle tüm ş�rket� �lg�lend�ren ve gen�ş kapsamlı sonuçları olan r�sklerd�r.
 

Yönetsel R�skler; Ş�rket�n yönet�msel zaf�yetler�, geç aks�yon alması, doğru kararlar alamaması
g�b� gerekçelerle oluşan r�sklerd�r. 
 

Operasyonel R�skler; Yeters�z ve başarısız �çsel süreçlerden, personel ve s�stemlerden
kaynaklanan zarar r�sk� operasyonel r�sk olarak adlandırılır. Bu kategor� �çer�s�nde yer alan
r�skler, yürütülen �şler�n personel veya s�stem kaynaklı hatalardan dolayı aksamasına neden
olur. 
 

F�nansal R�skler; Ş�rket�n f�nansal yapısına �l�şk�n oluşab�lecek sorunların heps� f�nansal r�sk
kategor�s�nde değerlend�r�l�r. Bu kategor�de l�k�d�te r�sk�, fa�z r�sk�, kur r�sk�, kred� r�sk�, ödeme
r�sk� ve tahs�lat r�sk� en öneml� r�sk türler�d�r.
 

İK R�skler�; İnsan kaynakları yapısından kaynaklana ve �nsan kaynakları süreçler�n� olması
gerekt�ğ� g�b� yönetemeyen ş�rketler açısından ortaya çıkan r�sk grubudur.
 

Hukuk� R�skler; Hukuksal süreçlere bağlı olarak kanun koyucu otor�te tarafından get�r�len yen�
düzenleme, sorun bazlı sonuçlar sonrasında ortaya çıkan r�sklerd�r.
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F�nansal R�skler İK R�skler� Hukuk� R�skler

Cov�d-19 �le gelen süreçte ş�rketler�n karşılaşma �ht�mal� olan r�skler� şöyle
sınıflandırab�l�r�z;



Stra te j ik
Konular

Yönetse l
Konular

B�r ac�l durum masası oluşturun. Daha önce yapılmış olan b�r
kurumsal r�sk har�talamanız varsa kurumsal r�sk kom�tes�n� bu
konuya odaklayın.  
Ac�l durum planı hazırlayın ve bu plana göre hareket ed�n.      
Zamanında ve hızlı karar alın ve aldığınız bu kararları
zamanında uygulamaya geç�r�n.    
Paydaşlarınızı etk�leyecek önlemler� aldığınızda bu önlemlerle
�lg�l� paydaşlarınızı b�lg�lend�r�n.
Ac�l durum planı kapsamında alacağınız kararların ş�rket�n�z�n
çatı stratej�s�ne ve kurumsal �t�bar tanımına uyumluluğunu göz
ardı etmey�n

Covid-19 Mücadele Yol Haritası

B�lg� kopukluğu oluşmaması �ç�n yönet�c�ler�n�z arasında hızlı ve
zamanında b�lg� paylaşımı yapın, güçlü b�r �let�ş�m kurun.  
İlg�l� kurumların açıklamalarını tak�p ed�n, gel�şmelere göre
poz�syonunuzu alın.
Ş�rket �ç� �let�ş�m� güçlü tutun. Ş�rket �ç� paydaşlara karşı açık ve
şeffaf olun. Güven zedeley�c� tutumlardan kaçının.
Ş�rket dışı paydaşlar �le �let�ş�m�n�z� her zamank�nden daha
güçlü tutun. Şeffaf olmaya d�kkat ed�n ve �t�bar kaybett�r�c�
davranışlardan uzak durun.

Operasyone l
Konular

Operasyonel süreçler�n�z� yen�den yapılandırın. Ş�rket �ç�nde
varsa boşa harcanan kaynakları tesp�t ed�n ve bunları s�steme
ger� kazandırın.
Tüm operasyonel alt süreçler�n�zde �ht�yaç olan düzenleme ve
düzeltmeler� hızlıca tesp�t ed�n ve hayata geç�r�n. 
Tedar�k z�nc�r�nde yaşanab�lecek sorunları öngörerek gerekl�
önlemler� planlayın.
Operasyonel süreçler�n�zde sekteye uğrayacak noktaları tesp�t
ed�n ve buna göre koruyucu önlemler alın.



Finansa l
Konular

Kr�ze bağlı olarak nak�t yaratma gücünüzde oluşab�lecek
problemlere göre alternat�f planlar hazırlayın.
Borç stoğunuzu gözden geç�r�n ve ödeme planlarıyla 

Borçlanma kr�terler�n�z� gözden geç�r�n.
Kr�z süres� boyunca koşulsuz uyacağınız b�r nak�t akış

F�nansal yükümlülükler�n�z� gözden geç�rerek gerekl�

Gereks�z harcamalardan ve borçlanmalardan uzak durun.

     �lg�l� kr�z senaryosu oluşturun.

    planı hazırlayın. Bu planı paydaşlarınızla paylaşın.

    olması durumunda muhataplarıyla sürec� rev�ze ed�n.    

İK
Konular

İnsan kaynakları pol�t�kanızı gözden geç�r�n. Yasal mevzuata
uygun önlemler�n planını yapın ve gerekl� olduğunda bu plana
göre hızlıca harekete geç�n.    
Olası b�r karant�na, genel sokağa çıkma yasağı g�b� durumlarda
alternat�f çalışma modeller� �ç�n gerekl� alt yapıyı hazırlayın.
Evden çalışma, dönüşümlü çalışma, esnek çalışma g�b�
uygulamalar �ç�n gerekl� hazırlıklarınızı yapın.
İlg�l� kurumların günlük açıklamalarını tak�p ed�n,
poz�syonunuzu ona göre alın.
Yasal gerekl�l�kler ve değ�şen günlük koşullara göre alternat�f
senaryolar oluşturun.
Pol�t�ka değ�ş�kl�kler�n�z� �lk ağızdan ve hızlıca çalışanlarınızla
paylaşın. Bu süreçte çalışanlarınıza karşı olab�ld�ğ�nce şeffaf
olun.

Covid-19 Mücadele Yol Haritası

Hukuk i  
Konular

R�sk senaryolarınıza bağlı olarak hang� hukuksal uygulama ve
mevzuatı kullanmanız gerekt�ğ�n� tak�p ed�n.
Doğab�lecek hukuksal sonuçlarla �lg�l� ne yapmanız gerekt�ğ�ne
da�r b�lg� sah�b� olun.
Hukuksal zem�ne oturmayan, daha sonra ş�rket�n�z� sorumluluk
altına sokacak kararlardan kaçının.
Hukuk� detaylarla �lg�l� olarak kamu otor�tes�n�n
b�lg�lend�rmeler�n� tak�p ed�n ve ona göre poz�syon alın.
Satın alma ve ya satış sözleşmeler�n�zden doğacak

Kr�z�n yaratacağı verg�sel, �ş hukuku ve t�caret hukuku
dayanaklı olası sonuçları ş�md�den anal�z ed�n ve poz�syon alın.

    mükellef�yetler�n�z� �y� anal�z ed�n ve gerekl� önlemler� alın.



KURUMSAL RİSK
HARİTALAMASI 
VE KRİZ YÖNETİMİ
ÇALIŞMALARIMIZ

İLETİŞİM:

Kurulduğumuz günden bu güne elde ett�ğ�m�z kr�z yönet�m�
deney�mler� ve kurumsal r�sk har�talaması çalışmalarımızla Kr�z
Yönet�m� ve Kurumsal R�sk Har�talaması Danışmanlığı bölümümüz
sorunlarınızın çözümünde yanınızdadır. 
Bu kapsamda kr�z yönet�m�, f�nansal planlama, hukuk� süreçler�n
yürütülmes�, stratej�k r�skler�n gözden geç�r�lmes�, operasyonel
süreçler�n gözden geç�r�lmes� ve alternat�f kr�z senaryolarının
çalışılması konusunda yanınızdayız.

bulentorta@turev.com.tr  Bülent Orta - Partner Danışman, 
                                         Stratej�k Yapılandırma Danışmanı 
zaferaycan@turev.com.tr Zafer Aycan - Yetk�l� Yönet�m Danışmanı,     
                                         Organ�zasyonel ve Mal� Yapılanma 
                                         Süreç Danışmanı 
emrecak�r@turev.com.tr   Emre Çakır - Yetk�l� Yönet�m Danışmanı, 
                                         İK Süreç Danışmanı



İsmet Kaptan Mahalles�, Şa�r Eşref Bulvarı, Beşe İş Merkez�, No:34
Kat: 6 Da�re 12, Çankaya, Konak - İZMİR

0232 482 34 80

www.turev.com.tr


