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SUNU PLANI

• Giriş

– İş Sürekliliği

– İş Sürekliliğinin Tarihi Gelişimi

• Dünyadaki ve Ülkemizdeki Durum

• İSYS Kurulumu

• İş Sürekliliğinde Hatalı Yaklaşımlar

• İş Sürekliliği Kritik Başarı Faktörleri

• Sonuç



Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ
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Altyapı
Binalar

Ekipmanlar

Bilgi Teknolojileri

Kayıtlar
Elektronik

Kağıt

Tedarik zinciri Operasyon

Çalışanlar Nakit Akışı

MüşterilerÜretim
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Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠNĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ
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Zorunlulukİsteğe bağlı

2000’ler

İş sürekliliği

Kritik iş süreçlerini 
etkileyen her türlü risk

İş sürekliliği planı

90’lar

İş kurtarma

Yerleşkenin çalışmaz 
duruma gelmesi 

(veri merkezi + ofis ortamları)

İş kurtarma planı

70’ler, 80’ler

Felaket Kurtarma

Veri merkezinin çalışmaz 
duruma gelmesi

Felaketten kurtarma 
planı

Kavram

İlgi odağı



DÜNYADA DURUM
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• ABD’de ve Kanada’da bulunan orta ve büyük 
ölçekli 261 kurum üzerinde yapılan bir araştırma 
sonucuna göre;
– Kurumların %52’si iş sürekliliği planına sahip

– Bu kurumlardan %26’sı planını kurum çapında 
yaygınlaştıramamış veya güncellemiyor.

– Kurumların sadece %39’u planı uygun biçimde 
işletiyor.

International Foundation of Employee Benefits Plans, 2006



ÜLKEMĠZDE DURUM

• 2005 yılında e-Dönüşüm Türkiye Projesi 33 numaralı eylem 
kapsamında  37 kamu kurumu ile çalışılmıştır.

• Kurumların %24’ü iş sürekliliği planına sahiptir.

• İş sürekliliği planına sahip olan kurumların yaklaşık yarısı, planın 
test, güncelleme ve eğitim çalışmalarını yapmamaktadır. 
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ĠSYS KURULUMU – UEKAE YALAġIMI

• Faz 1: Proje BaĢlangıç AĢaması

– Üst yönetimin bilinçlendirmesi

– ĠSYS grubunun oluĢturulması

– Proje Planının hazırlanması

• Faz 2: Risk Analizi ve ĠĢ Etki Analizi

– Risk Analizi

– ĠĢ Etki Analizi (BIA)

• Faz 3: ĠĢ Sürekliliği Yönetim Sistemi Kurulumu

– ĠĢ Sürekliliği Organizasyonunun OluĢturulması

– ĠĢ Sürekliliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonu

• Faz 4: ĠĢ Sürekliliği Yönetim Sisteminin Hayata 

Geçirilmesi

– ĠĢ Sürekliliği Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

– ĠĢ Sürekliliği Tatbikatları
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FAZ 1 – PROJE BAġLANGIÇ AġAMASI

• Üst yönetimin bilinçlendirilmesi için kısa 

süreli bir eğitim / bilinçlendirme etkinliği

– İSYS’nin önemini ve gerekliliğini vurgulamak 

için yapılır.

– Birim yöneticileri ve birim yöneticilerinin 

raporladıkları yönetim kademelerinden 

temsilciler katılmalıdır.

– Niçin iş sürekliliği planlamasına ihtiyaç vardır, 

iş sürekliliği planlaması ne kazandırır gibi 

soruların yanıtları verilir.
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FAZ 1 – PROJE BAġLANGIÇ AġAMASI

• ISYS grubunun oluşturulması 

– Gruba iş sürekliliği eğitimi verilmesi (2  veya 3 

gün)

– Bu grup İSYS’nin işletmede hayata geçirilmesi 

için gerekli çalışmaları gerçekleştirir. 

Koordinasyonu sağlar.

– En önemli işlerinden birisi risk analizi ve iş etki 

analizi çalışmalarını yapmak ve üst yönetimi 

sürekli olarak bilgilendirmektir.
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FAZ 1 – PROJE BAġLANGIÇ AġAMASI

• Proje Planının hazırlanması

– İSYS kurulum planı hazırlanır ve üst yönetimin 

onayına sunulur.

• ISYS kurulum projesinin tüm faaliyetleri 

tanımlanmalıdır.

– Genel kabul görmüş proje yönetim 

tekniklerinden birisi kullanılmalı (PERT vb)

• Faaliyetler arası ilişkiler ve başlangıç-bitiş 

öncelikleri belirlenir.

• Ağ diyagramı çizilir.

• Her faaliyete gerekli zaman ve sorumlu atanır.

• Ağ üzerindeki en uzun süreli yol (kritik yol) 

hesaplanır.
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FAZ 2 – Ġġ ETKĠ ANALĠZĠ VE RĠSK ANALĠZĠ

• İEA modelinin belirlenmesi

• İEA modeline göre süreçlerin 

önceliklendirilmesi

• RTO ve MTPoD değerlerinin belirlenmesi

• ....

• İş sürekliliği risklerinin belirlenmesi

• ….

• İş sürekliliği stratejilerinin belirlenmesi
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FAZ 3 – ĠSYS KURULUMU 

• ĠĢ Sürekliliği Organizasyonunun 

OluĢturulması

• İş sürekliliği takımlarının oluşturulması.

• İş sürekliliği takım sorumluklarının belirlenmesi.

• Acil durum merkezinin/masasının oluşturulması.

• İş sürekliliği takım sorumluluklarının belirlenmesi

• İş sürekliliği organizasyonunun dokümante edilmesi
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FAZ 3 – ĠSYS KURULUMU 

• Dokümantasyon

– Gerekli planların ve prosedürlerin 

hazırlanması

– İSYS acil durum yanıtının geliştirilmesi

– Aktivasyon durumları

– Senaryolar

– Kurtarma prosedürlerine referanslar 

– Kriz durumu haberleşme ihtiyaçları

– …

• Sürekli üst yönetime raporlanmalı, onay 

alınmalıdır.
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FAZ 4 - ĠSYS’NĠN HAYATA GEÇĠRĠLMESĠ

• İş Sürekliliği Eğitim ve Bilinçlendirme 

Faaliyetleri

– İşletme çapında iş sürekliliği kültürünün 

benimsenmesi

– İSYS kapsamında görev alan personelin 

kendi görevlerini öğrenmesi

– Acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin 

çalışanların tamamı tarafından öğrenilmesi

• İSYS Tatbikatları

– İSYS etkinliğini ölçmek ve işletmenin gerçek 

felaket durumları için hazırlıklı olmasını 

sağlamak 
15



DETAYLI BĠLGĠ ĠÇĠN www.bilgiguvenligi.gov.tr

• Kılavuzlar altında bilgi güvenliği yönetimi dokümanları 

grubu içinde BGYS-0009 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi 

Kurulum Kılavuzu. 
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http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/bilgi-guvenligi-yonetimi-dokumanlari/uekae-bgys-0009-is-surekliligi-yonetim-sistemi-kurulum-kilavuzu.html
http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/bilgi-guvenligi-yonetimi-dokumanlari/uekae-bgys-0009-is-surekliligi-yonetim-sistemi-kurulum-kilavuzu.html
http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/bilgi-guvenligi-yonetimi-dokumanlari/uekae-bgys-0009-is-surekliligi-yonetim-sistemi-kurulum-kilavuzu.html
http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/bilgi-guvenligi-yonetimi-dokumanlari/uekae-bgys-0009-is-surekliligi-yonetim-sistemi-kurulum-kilavuzu.html
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HATALI YAKLAġIMLAR

• İş sürekliliğinin bir ürün, teknoloji veya servis 

olarak görülmesi

• Başlangıcı ve sonu belirli olan bir proje olarak 

düşünülmesi

• Sadece dokümantasyondan oluştuğu varsayımı

• BT bölümünün işi olduğunun düşünülmesi
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Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ

• Üst yönetim desteği 

• Stratejik iş planın parçası olma

• İş sürekliliği koordinasyonu 

• Risk analizi ve iş etki analizi 

• Yeterli bütçe ayrılması 

• Yeterli bilgi teknolojileri altyapısı

• Dokümantasyon 

• Periyodik tatbikatlar

• Eğitim ve bilinçlendirme

• Plan bakım ve güncelleme



ÜST YÖNETĠM DESTEĞĠ

• En üst seviyede yönetim onayı  ve desteği

– Kapsamın, anahtar ürün ve servislerin 

belirlenmesi (BS 25999-1:2006 – madde 4.4)

– Üst yönetimin İSY sürecine dahil olması 

(BS 25999-1:2006 – madde 5)

– İş Sürekliliği konusundaki risklerin kabulü   

(BS 25999-1:2006 madde 6.6.3)

– İş sürekliliği stratejilerinin belirlenmesi…

• Üst yönetim adına bir temsilci atanması 

(sponsor)
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STRATEJĠK Ġġ PLANININ BĠR PARÇASI OLMA

• Stratejik hedeflerdeki değişiklikler gerekli 

önlemler alınmadığı durumda iş 

kesintilerine neden olabilir.

– Yeni hizmetler

– Ciro ve karlılık hedefleri

– Geniş çapta değişim içeren yapısal 

değişiklikler

• İSYS kurumun devamlılığı ve yasal 

zorunlulukların yerine getirilmesi için her 

zaman iş hedeflerine uygun olmalıdır.
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Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ KOORDĠNASYONU

• İş sürekliliği bir grubun 

veya tek bir kişinin yerine 

getirebileceği bir faaliyet 

değildir.

• Kurumun birçok 

bölümünün içinde 

bulunduğu ve kişilerin 

farklı görevler aldığı bir 

çalışmadır.

• Üst yönetimden son 

kullanıcıya kadar herkese 

düşen görevler vardır.

• Bu detayda bir kurum 

kültürü oluşturulmadıkça 

sürecin işletilmesi zordur.
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RĠSK ANALĠZĠ VE Ġġ ETKĠ ANALĠZĠ

• İSYS’nin sağlam temeller üzerine oturması 

için doğru yapılmalıdır.

• İlgili bölümlerden faaliyetlere hakim kişiler 

çalışmalarda yer almalıdır.
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YETERLĠ BÜTÇENĠN AYRILMASI

• İSYS’nin hem kurulum hem de işletimi 

sırasında bir takım giderleri vardır.

– Tatbikatlar

– Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri

– Süreklilik için uygulanacak kontroller

– Personel gücü
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BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ ALTYAPISI

• Birçok iş sürecinin BT bağımlılığı yüksektir

• İhtiyacı karşılayan bir BT altyapısı 

olmaksızın kabul edilebilir kesinti sürelerini 

karşılamak çok zordur.
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DOKÜMANTASYON

• Dokümantasyon İSYS’nin büyük bir 

parçasıdır. 

• Her zaman 

– Güncel

– İhtiyaca yanıt verir

– Gerektiğinde erişilebilir olmalıdır. 

• BS 25999-1:2006 madde 5.5
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TATBĠKATLAR

• BS 25999-1:2006 madde 9.3

• İSYS tatbikatı

– Dokümantasyon

• Plan dokümanının üzerinden geçerek

– Bir sürecin veya planın bir parçasının tatbikatı

– Planın tamamının uçtan uca tatbikatı
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EĞĠTĠM VE BĠLĠNÇLENDĠRME

• BS 25999-1:2006 madde 10.2, 10.3

• Amaç

– Acil durumlara hazırlık

– Kurum kültürünün oluşturulması

– İSYS çalışmalarının ilgililere aktarılması
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BAKIM VE GÜNCELLEME

• İSYS kurulduktan sonra sürekli 

gerçekleştirilmesi gereken aktiviteler 

vardır.

• BS 25999-1:2006 madde 5.4.2, 9.4

• Kurum süreçlerinde gerçekleşecek 

değişiklikler planın güncellenmesini 

gerektirebilir !!!

• Plan her daim güncel ve erişilebilir 

tutulmalıdır
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SONUÇ

• İSYS’nin yaşayan bir süreç olduğu 

unutulmamalıdır.

• Geçmişte iş sürekliliğine yaklaşımda 

sergilenen hatalardan ders alınmalıdır.

• ISYS’nin kurulumu ve yaşatılmasında kritik 

başarı faktörlerine dikkat edilmelidir.
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DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDERĠM

SORULARINIZ


