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Son birkaç hafta içerisinde, COVID-19 salgınının dünya üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu. 
Bu salgın, sermaye piyasalarını, iş planlarımızı ve  süreçlerimizi derinden etkiledi.

Coğrafya veya endüstri ayrımı yapılmaksızın, kuruluşlar 
üzerindeki kısa ve uzun vadeli sonuçlarla ilgili pek 
çok cevaplanmamış soru bulunmaktadır. Virüsün, 
ekibinizi, iş arkadaşlarınızı, müşterilerinizi ve işletmenizi 
etkileyebileceği olası senaryoları bütüncül ve iş birlikçi 
bir şekilde değerlendirmenizi öneririz.

Bu konudaki yazımızın amacı, İç Denetim liderleri için 
denetim planlarını uygulamalarına, işin nasıl yapılacağına 
ve ekiplerini yönetme konusundaki hususlara ilişkin bazı 
pratik hususları vurgulamaktır.

Aynı zamanda departman ve organizasyonel İş Sürekliliği 
Planlarını gözden geçirmenin ve gerektiğinde bu planları 
incelemek ve denetlemek için kendinizi ve ekibinizi hızlı bir 
şekilde dahil etmenin zamanıdır. Mevcut kriz yönetimi programı 
bir salgın senaryosu içermiyorsa, İç Denetim departmanının 
deneyimi, araçları ve görüşleri bu tür planların geliştirilmesinde 
çok değerli olabilir. 

Olağanüstü zamanlar olağanüstü liderlik gerektirir. İç 
Denetim liderlerinin işletmelerdeki anahtar liderlere ulaşarak 
kendi ekibinin desteğini onlara sunmaları önemlidir. Örneğin, 
kurumunuz tesislerindeki kritik operasyonları başka bir lokasyona 
kaydırıyor, ya da tedarik zincirinde bazı fazlalıklar oluşturuyor 
olabilir. Bu tip operasyonel değişikliklerde göz önünde 
bulundurulması gereken ekstra risk faktörleri olabilir. Karşılaşılan 
zorluklar neticesinde organizasyonda yapılan değişiklikler, risk 
yönetimi sürecini iyileştirmek ve geliştirmek ve bu sayede 
organizasyonu daha iyi koruyabilmek için fırsatlar yaratır.

Coronavirüs sebebiyle ortaya çıkan son zamanlardaki olaylar 
ne denetim planlarının ne de bir işi tamamlama yöntemlerinin 
durağan olmadığını hatırlatmıştır. Çevik bir düşünce tarzını 
benimseyin ve bu planların incelenmesi için zaman ayırın. 
Önemine, kanuni yükümlülüklerine ve potansiyel olarak 
karmaşık ve zorlayıcı bir çevrede ne kadar uygulanabilir 
olduğuna göre gelecek denetimleri bir önem sırasına koyun. 
Durum ilerledikçe ve seyahat kısıtlamaları değiştikçe, kurumsal 
lokasyonlara fiziki olarak erişemeden denetimlerin nasıl 
bitirileceğini göz önünde bulundurmak zorunda kalabilirsiniz.

Yakın gelecekte çalışmanızı sorumlu bir şekilde yönetmeye 
devam etmek, bir bütün olarak kuruluşunuz ve ekibiniz için 
en iyisini yapmaya devam etmek önemlidir. Virüsün yayılması 
tehdidi ile şirketlerin kriz planlarının tetiklenmesi bu durumu 
daha da zorlayıcı hale getirebilir. Ekip üyeleriniz mesleki ve 
kişisel deneyimlerine ve durumlarına göre farklı mücadelelere, 
gerginliklere ve görüş açılarına sahip olacaklardır.

Kişisel disiplin için doğru bir zamandır ve iç denetim 
liderleri bir örnek oluşturabilir. Denetim ekipleriyle açık ve 
tutarlı bir şekilde iletişimi sürdürmek, kendilerini ve ailelerini 
korumak için gereken önlemleri hatırlatmak önemlidir. 

Yersiz ve bilgiye dayanmayan korkuların yayılmasını önlemek 
için kuruluşunuzdan ve öncü sağlık kurumlarından gelen 
yönlendirmelere uymak çok önemlidir. Denetim ekibi üyelerinin 
yeri ve sağlığı ile ilgili iletişimleri sürdürmeye çalışın. KPMG gibi 
çoğu büyük kuruluşun çalışanlar için bir acil durum prosedürü 
vardır. Duruma uygun olduklarından emin olmak adına bu 
protokolleri gözden geçirmek için zaman ayırın ve ekip üyelerine 
kuruluşunuzun prosedürlerini takip etmenin önemini hatırlatın. 
Yerleşik bir süreç mevcut değilse, iç denetim lideri ekip üyelerini 
takip etmek ve uygun şekilde yardım sağlamak için geçici bir 
süreç oluşturabilir.

Burada açıklanan hizmetlerin bir kısmına veya tümüne KPMG denetim müşterileri ve bağlı kuruluşları veya ilgili kuruluşlar için izin verilmeyebilir. 
Burada yer alan bilgiler genel niteliktedir ve herhangi bir belirli bireyin veya tüzel kişiliğin koşullarına yönelik değildir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamaya çalışsak da, bu 
bilgilerin alındığı tarihten itibaren doğru olduğuna veya gelecekte doğru olmaya devam edeceğine dair bir garanti verilemez. Özel durumun kapsamlı bir incelemesinden 
sonra hiç kimse uygun profesyonel tavsiye olmadan bu tür bilgiler üzerinde hareket etmemelidir.

Kısa vadede dikkate alınacak hususlar
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Coronavirus endişeleriyle çalışırken dijital stratejilerin sadece 
üretken kalmasında değil, aynı zamanda geçmiş yıllara kıyasla 
daha çevik, yalın ve üretken bir iç denetim fonksiyonu olarak 
ortaya çıkacak iyileştirmeleri belirlerken, aşağıdaki alanlarda da 
düşünmenizi öneririz.

• Geleneksel bir saha ziyaretine gerek olmadan iç denetimleri 
gerçekleştirmek için merkezi kaynak sistemleri kullanılarak 
veri analizinin nasıl yapılabileceğine dikkat edilmelidir. 
Örneğin, analitik kullanımı, kuruluşa daha fazla risk arz 
edenlere kıyasla, tarihsel performansa dayalı olarak daha 
olgun bir kontrol ortamı sergileyen yerleri veya süreçleri 
değerlendirmeyi içerebilir.

• E-postaları okumak ve yanıtlamak için harcanan zamanı 
azaltmak için yüz yüze görüşmeleri video konferans ve proje 
yönetimi yazılımlarıyla değiştirmeyi düşünün.

• İç denetim planını gözden geçirin ve iç denetim yaklaşımını 
yeniden değerlendirin. Bir iç denetim ekibi bir sahayı fiziksel 
olarak ziyaret edemezse, yine de risk kapsamı kazanmanın 
yaratıcı yollarını düşünün. Örneğin, üretim tesislerinin video 
gözetimi varsa, iç denetim, kritik fiziksel kontrollerin hala 
çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bu kaynakları 
kullanabilir mi?

• Özellikle birden fazla ülke ve lokasyonda faaliyet gösteren 
organizasyonlarda merkezi denetim ekiplerinin seyahat 
etmesine ihtiyaç duyulmayacak şekilde ilgili coğrafyada 
yerinde inceleme çalışmaları yapabilecek profesyonel 
ekiplerin kullanımını düşünebilirsiniz.

• Sanal ekip oluşturma ve sosyalleştirme faaliyetlerini ofiste 
yaptığınız gibi planlayın. Birbirinizin kişisel hayatlarını 
yakalamak için zaman ayırın. İnsanların bu aidiyet duygusuna 
ve ekibin bir parçası olmanın keyfini çıkarmasına olanak 
tanıyan, son günlerdeki deneyimleri paylaşmaktan hoşlandığı 
açık bir format oluşturun. 

Son olarak, liderler olarak, bazen böyle bir durumda kendilerini 
gösteren tüm zorlukları çözmemiz gerektiğini düşünüyoruz. 
Liderlerden beklenen ve yön vermesi ve güven yaratması 
gerekmesine rağmen, krizde ekipleri yönetmenin çekirdek 
ekibin “sahip olabileceği” başka yönleri de vardır.

İç denetim liderleri, liderlik ettikleri ekiplerin, ne yapılacağı 
söylenmesinin aksine, bir soruna çözüm geliştirmekle 
ilgilendiklerinde, son derece daha iyi performans gösteren 
becerikli profesyonellerden oluştuğunu hatırlamaktan 
faydalanacaklardır.

Uzaktan çalışan personeli, amacınızla tekrar bir bağ 
kurmasını sağlayarak bakış açılarını yeniden “kalibre 
etmek” önemli olacaktır. Bir ekibin yan yana birlikte 
çalışamaması garip bir duygu yaratır. Eğer belirli yerlerdeki ekip 
üyelerinin evden çalışması kararı alınmış ise, bu ekip üyeleri 
gerekli teknolojik kaynaklara ve bu olağan dışı zamanlarda 
nasıl davranması gerektiğine dair bazı yönlendirici prensiplere 
ihtiyaç duyarlar. Ekibinizin işletim modelinin nasıl çalıştığını 
ve görevlerinizi tamamlamak için hangi değişikliklerin gerekli 
olacağını göz önünde bulundurmanız gerekir.

Bu noktada, ekibin kendi içerisinde nasıl hareket edeceğine 
dair belirli temel kurallar belirlemek önerilebilir. Liderler 
ekibi etkileyebilecek aşağıdaki değişiklikleri göz önünde 
bulundurmalıdır:

• Sürecin olması gerektiği gibi ilerlediğinin daha sık kontrol
edilmesi gerekeceği için değişik zaman dilimleri arasında
daha fazla sanal toplantı gerçekleştirmek gerekecektir. Eğer
en başta sanal ortamda daha çok görüşüleceği hakkında
bir görüşme gerçekleştirilmiş ve bir anlayış sağlanmış
ise, ekibin yaşanan değişiklikleri istenen şekilde, yani
liderlerin ekibin verimliliğinden sorumluğu olduğu şeklinde
yorumlaması daha muhtemeldir.

• Ekip üyelerinin uzaktan çalışması, iş dışındaki
sorumluluklarını artırabilir. Evdeki yaşlılarla ilgilenilmesi,
çocukların eğitimi ya da bakımı gibi dikkat dağıtıcı faktörler
bazı zorluklar yaratabilir. İç Denetim liderleri bu zorlukları
anlamak ve gerekli desteği sağlamak için ekip üyeleri ile
iletişim halinde olmak ve piyasa ile çalışmak zorundadır.

• Ekibin zamanının en iyi nasıl kullanılacağına dair strateji
geliştirin. Bazı organizasyonlar hali hazırda seyahatlerin
durdurulmasını uygulamaktadır ve ileride daha fazlası da
uygulanabilir. Bu, ekibinizin farklı bir şekilde çalışmasını
ve düşünmesini sağlamak için muhteşem bir fırsat.
Aktivitelerin durdurulması İç Denetimi de etkileyecektir;
bu sayede ekip üyelerinin kapasitelerinde önemli bir artış
yaşanabilir. Bu süreç, iç denetçilerin henüz bitiremedikleri
işlerini tamamlamaları için önemli bir fırsat yaratmaktadır.
Hatta daha da önemlisi, yeni ve farklı yöntemler ile
organizasyonun risk yönetimi yetkinliği üzerinde daha
anlamlı bir etki yaratmaktadır.

İşletmeye daha fazla bilgi ve güven sağlamak için dijital 
olarak etkinleştirilmiş stratejileri nasıl kullanabiliriz?

Kuruluşlar müşterileri, satıcıları ve çalışanları ile bağlantı 
kurmanın yeni ve yenilikçi yollarını araştırıyor. On binlerce 
katılımcının olduğu konferanslar tamamen dijital bir formata 
geçiyor — birçok kuruluş bu geçişi birkaç haftadan daha kısa 
bir sürede bildiriyor. Liderler, aynı teknolojilerin iç denetim 
işlevlerinin nasıl değer sunduğunu nasıl geliştirebileceğini 
düşünmelidir.

Orta vadede dikkate alınacak hususlar

Burada açıklanan hizmetlerin bir kısmına veya tümüne KPMG denetim müşterileri ve bağlı kuruluşları veya ilgili kuruluşlar için izin verilmeyebilir. 
Burada yer alan bilgiler genel niteliktedir ve herhangi bir belirli bireyin veya tüzel kişiliğin koşullarına yönelik değildir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamaya çalışsak da, bu 
bilgilerin alındığı tarihten itibaren doğru olduğuna veya gelecekte doğru olmaya devam edeceğine dair bir garanti verilemez. Özel durumun kapsamlı bir incelemesinden 
sonra hiç kimse uygun profesyonel tavsiye olmadan bu tür bilgiler üzerinde hareket etmemelidir.




