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İş sürekliliği, bir proje değil, bir süreç, bir yönetim şekli
Kamu açısından önemli ve konuşulması gereken bir konu olan iş sürekliliğinin bir süreç olduğu 
vurgulanan oturumda, mevcut durum, standartlar, strateji ve analiz konusunda bilgi verilip 
“Kamu-BİB İş Sürekliliği Model” önerisinde bulunuldu. 

TBD Kamu Bilgi İşlem 
Merkezleri Yöneticileri 
Birliği’nin (TBD Kamu-BİB) 

ondördüncü dönem çalışmaları kapsamında, 
2. Çalışma Grubu tarafından hazırlanan rapor, 
Dr. Ahmet Sarıcan yönettiği, “İş Sürekliliği 
Yönetimi” konulu oturumda, Çalışma Grubu 
Başkanı Erman Taşkın tarafından katılımcılara 
aktarıldı. 
Oturumda iş sürekliliğinin önemi, Türkiye’de 
durum, Standartlar, Strateji ve analiz, 
Planlama, Uygulama ve Kamu-BİB İş 
Sürekliliği model önerisi açıklandı. 

“İş sürekliliği yönetimi kamu açısından ciddi 
bir öneme haiz ve üzerinde konuşulması 
gereken bir konu. İş sürekliliği, bir proje 
değil bir süreç, bir yönetim şeklidir”  diyen 
Taşkın, ekonomik etkilerinin ne olduğunun 
bilinmediği ancak fazla küçük olmadığının 
bilindiği bu konuda koordinasyonun hâlâ çok 
iyi yürümediğine işaret etti. 

“Ulusal bir standart var mı?”, “Bize özgü bir 
çalışma yapıldı mı?”, “İş sürekliliği yönetimini 
kamuda kim yapacak? ”, “Bu işin sahibi kim? ”,  
“Koordinatör bir üst kurul var mıdır?”, “O mu 
bunu yapmalı?” sorularının yanıtlarını etkinliği 
izleyenlerle bulmaya çalışıp “Kamu-BİB İş 
Sürekliliği model önerisi”ni katılımcılarla 
tartışan Taşkın, “Bu, IT biriminin işi değildir. IT 
birimi, sürecin önemli bir parçası ve lideridir 
ancak konu onu aşar” dedi. 

Son yıllarda dünyada hızla gelişen ve sıklıkla 
“İş Sürekliliği” ile karıştırılan bir kavram 
olan sürdürülebilirlik (sustainability), 
kısaca, kuruluşların, toplum önünde 
ekonomik, toplumsal ve çevresel hedeflerini 
belirlemeleri, bu hedeflere erişim durumlarını 
düzenli olarak raporlamaları ve zaman 
içinde bu hedeflerini daha da üst düzeylere 
çıkarmaları olarak tanımlanıyor.

Sürdürülebilirlik kavramını benimseyen 
kuruluşlar bu üçlü yapı içinde daha da üst 

düzeylere gelerek sahipleri, müşterileri ve toplumun gözünde 
saygınlıklarını arttırıyorlar.
Raporda iş sürekliliği, “Önceden belirlenmiş kabul edilebilir 
seviyelerde iş operasyonlarının devam edebilmesine yönelik olarak, 
olay ve iş kesintilerine tepki gösterebilme ve
planlama için organizasyonun stratejik ve taktiksel becerisi” olarak 
tanımladı. 
İş sürekliliğinin temel kavramları, metodları ve standartlarının 
açıklanıp özetlenmeye çalışıldığı raporda, konunun sadece teorik 
arka planı değil uygulamaya yönelik boyutları da ele alındı. Yaygın 
hatalara dikkat çeken raporda, uygulamada kullanılabilecek pratik 
bilgilere de yer verildi.
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İş sürekliliği yönetiminin ne olduğu, 
nasıl uygulanacağı ve örnek uygulama 
dokümanlarıyla Türkiye’de kamu ve özel 
sektör için yön gösterebilecek olan raporda, 
“Kurumların bilgisayarlaşma ve otomasyon 
seviyesinin yükselmesi ve bunun sonucunda 
birlikte çalışabilirlik ihtiyacının artması 
kurumların kendi ihtiyaçlarının yanında 
bağlı bulundukları kurum ve kuruluşların 
da iş süreçlerinin sürekliliğini doğrudan 
etkileyebilmektedir. 2000’li yılların başına 
kadar olağanüstü durumlara karşı bir yedek 
merkez ve veri yedeklemesi kapsamında 
önlemler alınması yeterli görülürken, 
günümüzde iş ve hizmet sürekliliği odaklı 
yaklaşımlar dikkate alınmaktadır. Ancak, 
özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında 
bu yaklaşım da genel olarak planlamanın 
ötesine gidememekte ve bu nedenle etkin 
olamamaktadır. Yeterli ve hiç tatbikat 
yapılmaması, sürekli iyileştirmenin 
gerçekleştirilememesi, personele yeterli 
eğitimin ve farkındalığın kazandırılamaması 
temel eksiklikler olarak göze çarpmaktadır” 
denildi.

“Kaynağı ne olursa olsun, riskleri belirleyen, 
analiz eden, etkilerini somutlaştıran ve buna 
karşı önlemler ortaya koyan etkin bir iş 
sürekliliği çalışması günümüzde tüm kurum 
ve kuruluşların kaçınılmaz önceliklerinden 
biri olacaktır” vurgusu yapılan raporda, her 
kurumun kendi özelliklerine göre farklı bir 
plan yapması; beklenmedik durumlara karşı 
hazırlıklı olmasına dikkat çekildi. 

Raporun strateji ve analiz bölümünde, “İş 
sürekliliği, kurumun stratejik hedefleri 
açısından çok önemlidir. Bir iş kesintisini 
başarıyla yönetemeyen bir kurum mevcut 
ve potansiyel müşterilerinin bir kısmını 
kaybetmeye mahkûmdur. İş sürekliliğini 
sağlayabilmek için fonksiyon bazında değil, 
süreç bazında yaklaşıp kuruma süreklilik 
kazandırmak gerekir. Bu da kurumun genelini 

etkileyen daha geniş bir çalışmayı işaret 
etmektedir. Bu bağlamda; kurumlar ve 
organizasyonlar, iş sürekliliği çalışmalarını 
daha etkin ve verimli yürütülebilmek için iş 
sürekliliği politikasına sahip olmalıdırlar” 
denildi.

“İş sürekliliği politikası” ise, “İş sürekliliği 
ilkesini ve iş sürekliliği ile ilgili yönetimin 
beklentilerini iletmek için hazırlanan uzun 
vadeli ve yaşam döngüsü odaklı yazılı bir üst 
yönetim belgesidir” şeklinde tanımlandı. Pek 
çok kuruluşun, bir organizasyon çapında 
iş sürekliliği politikası ihtiyacına şüpheci 
yaklaştığı kaydedilen raporda, kurumun iş 
süreçlerinin ne kadar kesintiye tahammül 
edebildiği ve süreçleri tekrar çalışır duruma 
getirmek için ayrıntılı mevcut durum, risk, iş 
etki analizi yapması önerildi. 

Beklenmedik durum senaryoları
Raporda konunun ele alındığı bölümde şu 
bilgiler yer aldı:

“Araştırmalara göre beklenmedik bir durumla 
karşılaşmış, firmaların her beş tanesinden 
ikisinin faaliyetlerini sürdüremediği, 
sürdürebilenlerden üç tanesinden birinin 
iki yılsonunda faaliyetini durdurduğu ortaya 
çıkmıştır. Bu tür durumlarda kaybedileni 
ölçmek zor olmaktadır.

9 ülkede toplam bin 750 BT yöneticisi ile 
yaptığı anketten oluşan bir rapora göre, hâlâ 
şirketlerin ve kamu kuruluşlarının yaklaşık 
dörtte üçü, olası bir BT krizinin ardından 
bilgisayar sistemlerini veya verilerini tam 
olarak düzenleyemeyecek durumdadır.

Araştırma, şirketlerin yüzde 74’ünün ağlarını 
tam olarak toparlayabilecekleri konusunda 
kendilerine çok güvenmediğini ortaya 
koymakta, katılımcıların yüzde 54’ü 1 yıl içinde 
veri kaybettiğini veya sistemlerinde çökme ile 
karşılaştığını kabul etmektedir.” 
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Koordinasyon konusunda “Oluşturulması 
düşünülen ülke bilgi sistemi içerisinde, kamu 
kurum ve kuruluşlarının taşra ve merkez 
birimleri arasında çevrimiçi (on-line) bilgi 
akışı sağlanmalıdır. Günlük faaliyetler içinde 
üretilen tüm bilgiler İnternet aracılığı ile 
yetkiler çerçevesinde paylaşılmalıdır. Bu veri 
paylaşımının alt yapısı güçlendirilmelidir, veri 
erişim hızları artırılmalıdır” denilen raporda, 
kurumlar arasında iletişimin gerek teknik ve 
gerekse yönetim anlamında tek bir terminoloji 
ile sağlanması önerildi.

Raporda, “İş sürekliliğinin sağlanmasında 
bilgi teknolojilerinin rolünün yüksek 
olmasından dolayı çalışmaların BT bölümü 
tarafından yapılması ve sorumluluğunun da BT 
bölümünde olması gerektiği inanıcı yaygındır” 
vurgusu yapıldı. İş sürekliliği için kurum içinde 
mümkün olduğu kadar üst seviye yönetim 
tarafından temsil edilmesi, tüm çalışma 
grupları ile birlikte çalışarak iş sürekliliğini 
sağlayacak bir ekip kurulması istendi.

Hangi standardı ve rehberi 
seçmeliyiz?
Kamu-BİB iş sürekliliği model önerisi olarak, 
raporda şu ifadeler kaydedildi:

“İş sürekliliği için oluşturulan standartlardan 
öne çıkan uluslararası kabul gören BS 25999 
standardı (ve onun devamı ve halefi olacak 
olan ISO 22301) öncelikle değerlendirmeye 
alınabilir. Bu standartların kullanımında 
rehber niteliğinde ITIL ve COBIT’in ilgili 
bölümleri kullanılabileceği gibi yine ISO 
tarafından yayınlanan ve listesi yukarda verilen 
standart ve rehberler kullanılabilir. 

İş sürekliliği göreceli olarak yeni bir alan olup 
sektördeki gelişmelere paralel olarak özellikle 
son 20 yıl içerisinde gelişmeler göstermiş 
ve standartlar oluşmaya başlamıştır. Diğer 
alanlarda olduğu gibi iş sürekliliği konusunda 
da başlangıçta ülkeler kendi standartlarını 
ve en iyi uygulamalarını içeren kılavuzlarını 

oluşturmuşlardır. 
BS 25999 bunlar 
arasında öne çıkan ve 
kendini kabul ettiren 
standart olarak göze 
çarpmaktadır.”

Raporun sonuç 
bölümünde ise şöyle 
denildi:

“Süreklilik sadece 
felaketlere odaklanan 
bir konu değildir. 
Felaket öncesi, felaket 
sırasında yapılacaklar 
ve felaket sonrası 
yapılacakları kapsayan 
bir disiplindir. 
Literatürde konu 
ele alınırken felaket öncesi sistem tasarımı 
erişilebilirlik süreci, kapasite yönetimi 
süreci, bilgi güvenliği yönetimi süreci dikkate 
alınmadan doğrudan kesinti durumlarına 
odaklanılmaktadır. Kesinti olduktan sonra 
veya felaket yaşandıktan sonra yapılacaklar 
genelde kurum için en pahalı yöntemleri içerir. 
Genellikle kesinti öncesi sağlam ve kesintiye 
dayanıklı sistem kurma maliyeti kesinti 
sonrası kurtarma, kesinti sonrası maliyetler ve 
prestij faktörleri dikkate alındığında çok daha 
kolay ve düşük maliyetlidir.

Süreklilik bir proje değildir. İş sürekliliği 
sistemi kurmak için yapılan çalışmalar ilk 
başta proje olarak başlayabilse de devamında 
bunun kritik bir iş süreci olarak üst yönetimin 
önemli işlerinden biri haline gelmesi 
gerekmektedir.

Bu süreç, tasarım süreçlerinin yanı sıra 
zorunlu olarak olay yönetimi, problem 
yönetimi, değişim yönetimi, konfigürasyon 
yönetimi ve sürüm yönetimi süreçlerinin 
desteğini gerektirir. Bu operasyon süreçlerinin 
verimli ve etkili olarak çalışmadığı kurumlarda 

her küçük kesinti felaket riskini taşır. 
Bu kurumlarda her kontrolsüz değişiklik 
sürekliliği ve yapılan süreklilik yatırımlarını 
tehdit eder. Her başarısız geçiş/sürüm felaket 
boyutuna varabilecek olayları da beraberinde 
getirir. Konfigürasyonun yönetilmediği 
sistemlerde ise iş sürekliliği planları ve 
uygulaması, dayanacağı kararlı sürüm 
hakkında bilgi sahibi olunmaması halinde işe 
yaramaz birer dokümana dönüşecektir.
Süreklilik bir ürün ya da yedeklilikle ilgili bir 
teknoloji değildir. Bu ve benzeri teknolojilerin 
yüksek erişilebilirlik için doğru ve verimli 
kullanımını da içinde barındıran başlı başına 
bir yönetsel konu (finans, satış, üretim vb.) 
olarak ele alınmalıdır. Altyapı yatırımları 
doğru bir risk ve iş etki analizi olmadan 
istenilen sonuçları veremez. Bu anlamda iş 
sürekliliği yönetim sistemi kurulmadan ve 
gerekli süreçler kurulup işletilmeden altyapı 
yatırımları yapılarak oluşturulmuş felaket 
kurtarma merkezleri atıl yatırımlar olma 
riskini barındırırlar.

Süreklilik bir alt süreç değildir. 
Diğer bütün tasarım ve operasyon 
süreçleriyle koordineli çalışması 
gereken ve üst yönetimin doğrudan 
kontrolünde yürütülen bir 
‘yönetim sistemi’dir.  Süreklilik 
plan dokümanından ibaret bir 
dokümantasyon çalışması değildir. 

Kurumlarda sıkça rastlanan bir diğer 
yanlış uygulama da, senaryo bazlı 
planların dokümante edilmesinin iş 
sürekliliği olarak ele alınmasıdır. Bu 
dokümantasyon bir yönetim sistemi 
olarak kurulan iş sürekliliğinin faydalı 
ve gerekli bir parçası da olsa onlarca 
faaliyetten sadece birini oluşturur. 
Danışmanlık ve belgelendirme 
kurumlarının odaklandığı deliller 
genellikle doküman düzeyinde 
olduğundan kurumlarda iş sürekliliği 
zaman içersinde dokümantasyon 
çalışmasına dönüşme riski taşır.”
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