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Yeni bir standart: ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Sistemi: Gereksinimler

Kurumların en etkin bir şekilde yönetmesi gereken 
süreçlerden birisi de iş sürekliliğidir. Bir hizmet 
kesintisi yaşanmadığında önemi fark edilmeyen bu 

süreç, eksikliğinde veya iyi yönetilmediğinde kurumların 
yok olmasına kadar gidebilecek büyük etkiye sahiptir. 
Aslında iş sürekliliği sadece kurumların değil, bireylerin 
dahi yaşamlarını sürdürürken önem vermeleri gereken bir 
husustur. Günlük hayatımızda bankacılık işlemleri veya 
uçak yolculuğu öncesi mobil check-in gibi birçok iş cep 
telefonlarına aktarılmış durumdadır. Aslında teknolojinin 
sunduğu bu imkânlardan faydalanırken yaşanabilecek 
muhtemel sorunları düşünmek gerekir. Örneğin; yurt dışına 
gitmek üzere pasaport kontrolünden geçtikten sonra cep 
telefonumuzun pilinin bitmesinden dolayı telefonda bulunan 
uçak biniş kartını yetkililere sunamadığımızı düşünürsek, 
yaşayacağımız sıkıntının büyüklüğü bu sürecin ne kadar 

önemli olduğu göstermektedir. Bu derece yaşamımızı 
etkileyen husus kurumların devamlılığı ve etkinliği 

için de aynı derecede hayati öneme sahiptir. 
Bu yazımızda iş sürekliliği süreci hakkında 

kısa açıklamalar yapıldıktan sonra Mayıs 
ayında yayımlanan ve uluslararası 

kabul edilen iş sürekliliği yönetim 
sistemi standardı hakkında 

bilgi verilecektir.

Dr. İzzet Gökhan 
Özbilgin
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İş sürekliliği nedir?
İş sürekliliği kavramına ilişkin çok çeşitli 
tanımlar bulunabilir. Bu tanımların hepsi 
sürecin farklı bir yerine önem göstermekle 
birlikte, iş sürekliliği kısaca “önceden 
belirlenmiş, kabul edilebilir seviyelerde işlerin 
devam edebilmesine yönelik olarak kurumun 
karşılaştığı kesintilere kurumun cevap 
verebilme becerisi” şeklinde tanımlanabilir. 
Bir başka tanımda ise “iş sürekliliği, büyük 
ya da küçük organizasyonların işlerinin 
aksamasına neden olan kesintilere karşılık 
vermesini sağlayacak süreç, karar, kural ve 
etkinliklerin tümü” şeklinde ele alınmıştır. 
Organizasyonun iş süreçlerinin ne kadar 
kesintiyi kaldırabildiği, bu süre zarfında tekrar 
süreci çalıştırılabilir konuma getirmek için 
neler yapılması ve bu yapılacakları ne kadar 
bir sürede yapması gerektiği iş sürekliliği 
çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. 
Bu sayede iş sürekliliği, organizasyonlara 
iş kesintileri halinde hayata geçirmeleri için 
önceden tanımlanmış, kabul edilebilir düzeyde 
yol gösterici uygulamalar sunar. 
  
Yukarıdaki tanımlarda geçen ve gene birçok 
iş sürekliliği ile ilgili tanım ve çalışmalarda 
geçmekte olan “kesintiler” kavramını ayrıca 
değerlendirmek gerekir. Çoğu zaman bu 
kavram sadece “felaketler veya kurumun 
kontrolü dışında yaşananlar” olarak ele 
alınmaktadır. Hâlbuki kurumların bilgisi veya 
kontrolü dâhilinde yaşanan çalışmalar dahi 
kurumlarda kesintiler yaratabilecektir. 

Örneğin bir ağ altyapı değişikliği, hizmet 
verilen yer değişikliği veya yeni sürdüğünüz 
bir ürüne karşı beklediğinizden çok daha 
fazla talep oluşması kurumlarda işlerin 
belirlenen düzeyinde devam etmesini 
etkileyebilir. Bu bakımdan sadece negatif 
değil, pozitif durumların bir başka deyişle 
kurumun çalışmalarını iyileştirmeye yönelik 
faaliyetlerin dahi iş sürekliliği kapsamında 
değerlendirilmelidir. 

İş sürekliliği vs felaket 
kurtarma 
İş sürekliliği ile birlikte her zaman dile 
getirilen bir diğer önemli konu ise felaket 
kurtarma olup, çoğu zaman bu iki süreç 
arasındaki ilişki karıştırılmaktadır. Buradaki 
en önemli husus bu tanımların net olarak 
yapılması gereğidir. Felaket kurtarma planı, 
kısaca bir felaket gerçekleştiğinde alınacak 
aksiyonları ele alırken, iş sürekliliği planı 
ise sadece felaket anı için değil, yukarıda 
da açıklandığı gibi, işin gerekliliği gereği, 
plan dâhilinde yapılacak kesilmelerde 
veya kuruma yönelik pozitif değişimlerde 
yaşanacak kesintiler dahi neler yapılacağını 
belirlemektedir. İş sürekliği daha çok 
“önleyici” stratejileri içerirken, felaketten 
kurtarma “düzeltici” kontrol ve aksiyonlardan 
yola çıkmaktadır. Bir başka deyişle, felaket 

kurtarma planı iş sürekliliği planının bir 
alt süreci olarak değerlendirilmeli ve daha 
çok bilgi işlem, bilgi teknolojileri birimlerini 
ile ilişkilendirilmelidir. Ama her ikisi de bir 
km taşı veya varılacak hedef değil, sürekli 
geliştirilecek ve işletilecek süreçlerdir.

İş Sürekliliği yönetiminde 
kritik başarı faktörleri 
İş sürekliliği yönetiminde organizasyon farkı 
İş sürekliliği yönetiminde, organizasyon farkı 
gözetmeksizin ele alınması gereken temel 
hususlar bulunmaktadır. Aşağıda kısaca 
açıklanmaya çalışılan bu faktörlerin çoğu 
aslında sadece iş sürekliliği değil, her yönetim 
sisteminde ele alınması ve uygulanması 
beklenmektedir. 

Üst Yönetim Desteği: İş sürekliliği 
çalışmalarına başlanırken öncelikle üst 
yönetim seviyesinde onay alınmalı, sistemin 
oluşturulması ve yaşatılması aşamasında üst 
yönetimin desteğinin sağlanması gereklidir. 
Bu süreçler boyunca üst yönetim gerek 
raporlarla gerek toplantılarla gerekse 
tatbikatların sonuçları ile devamlı olarak 
bilgilendirilmeli, süreç içinde tutulması 
gereklidir.

Strateji Planının Bir Parçası Olma: 
İş sürekliliği kendi içinde bir süreç değil, 
stratejik hedeflere paralel olarak geliştirilerek 
stratejik planının bir parçası olmalıdır. 
Kurumun işleyişinde aksaklık çıkmaması 
için her daim güncel ve ihtiyacı karşılayan bir 
durumda olmalıdır. 
İş sürekliliği organizasyonu ve 
koordinasyonu: İş sürekliliği kurumun 
birçok bölümünü ilgilendiren bir çalışmadır. 
Bu nedenle çalışma grupları oluşturulmalı, 
doğru kişiler doğru çalışma gruplarına dâhil 
edilmelidir. 
Risk analizi ve iş etki analizi: İş etki 
analizi bir iş kesintisinin iş üzerinde yaratacağı 
etkinin analiz edilme uğraşıdır. İş sürekliliği, 
bu çabanın çıktılarına göre oluşturulmalıdır. 
Bu analizin doğru yapılması iş sürekliliğinin 
olabildiğince doğru olmasını sağlayacaktır. 
Analiz sırasında kabul edilebilir kesinti 
süreleri, maksimum kesinti süreleri ve 
süreçlerin kurum için kritikliği açık bir şekilde 
belirlenmelidir. Risk ve iş etki analizine göre 
iş sürekliliği stratejileri belirlenmeli ve bu 
analizler şartlar değiştiğinde yenilenerek 
güncel tutulmalıdır.
Finansal yeterlilik sağlanması: 
İş sürekliliği oluşturulurken bütçe iyi 
belirlenmeli ve planlanmalıdır.
Altyapı: Gelişen teknoloji ile günümüzde 
çoğu kurum bilgi teknolojilerine yüksek 
derecede bağımlı hale gelmiştir. Bunun 
sonucunda bilgi sistemleri altyapısının iş 
sürekliliği ihtiyaçlarını karşılaması ayrı bir 
önem kazanmıştır. 
Dokümantasyon: Kurumun iş sürekliliği 

http://www.bilisimdergisi.org/s144http://www.bilisimdergisi.org/s144



2012 NİSAN100 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 101

planının, iş sürekliliği yönetim kapsamının, kriz planlarının ve olası kriz durumlarında 
uygulanacak prosedürlerinin hazır ve güncel olması kritik öneme sahiptir. 
Periyodik tatbikatlar: Kurum ve çalışanlarının her daim hazır olabilmelerini sağlamak için 
belirli zaman aralıklarında tatbikatlar düzenlenmelidir.

Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri: Kurum çapında 
eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılmalıdır.
Güncelleme: Kurumun faaliyetlerinde ve süreçlerindeki her 
değişiklik iş sürekliliği planlarına yansıtılmalı, değişen süreçlere ve 
faaliyetlere göre planlar güncellenmedir.

ISO 22301 nasıl oluştu?
İş sürekliliği ile ilgili standartların geçmişi 2003 yılında BSI (British 

Standards Intitution)  tarafından yayımlanan PAS (Publicly Avaible Specification) kuralları ile 
başladığı kabul edilebilir. Daha sonra bu rehber geri çekilerek, 2006 yılında resmi bir standart 
olan “BS 25999-1:2006 İş Sürekliliği Yönetimi: Uygulama Kuralları” yayımlanmıştır. Bu kurallar 
iş sürekliliği yönetiminin çeşitli prosedür, koşul ve politikalarının yönetimini idare etmek için 
oluşturulmuştur. İş sürekliliği yönetim sitemine ilişkin ikinci önemli standart ise Kasım 2007’de 
yayımlanmıştır. “BS 25999-2:2007 İş Sürekliliği Yönetimi-Gereksinimler” olarak adlandırılan bu 
bölümde ise iş sürekliliği yönetimi için olmazsa olmaz gereksinimler belirtilmektedir. 
Şimdiye kadar bir İngiliz standardı olan bu standart 15 Mayıs 2012 tarihi itibariyle yapılan 
değişikliklerle birlikte 156 ülke tarafından uluslararası standart olarak kabul edilmiş ve “ISO 
22301:2012 Societal Security – Business Continuity Management Systems – Requirements” 
ismiyle ISO standardı olarak yayımlanmıştır.
Benzer bir süreç, daha önce hepimizin de bildiği ve her geçen gün daha da kullanmaya başladığı 
Bilgi Güvenli Yönetim Sistemi standartlarında yaşanmıştı. BS 27999-2 olarak başlayan bilgi 
güvenliği süreci daha sonra ISO 27001 olarak hem uygulayıcı kurumların hem de belgelendirme 
kuruluşlarının portföylerinde yer almıştı. 
 

ISO 22301 vs BS 25999-2
ISO 22301, kurumu kesintiye uğratacak olaylar meydana geldiğinde kurumun hazırlıklı 
olması, cevap verebilmesi ve geri dönebilmesi için dokümante edilmiş bir yönetim sitemine 
ilişkin gereksinimleri belirler. Her tipte ve büyüklükte organizasyon için uyarlanabilir olan 
bu standart organizasyonun tanınması, yönetimin desteği, planlama, kaynak tahsisi, sürecin 
işletilmesi, performans değerlendirmesi ve iyileşme başlıklarında ana maddeler içermektedir. 
Organizasyonun anlaşılması, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerin belirlenmesi, yönetimin 
taahhüdü, iletişim ve uyarı sistemi ve son olarak izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme 
başlıkları önceki standarda göre belirtebileceğim büyük farklar…Onun dışında kapsamın 
belirlenmesi, risk değerlendirme gibi bazı süreçlerde de değişiklikler olduğu görülmektedir.

ISO 22301’e geçiş nasıl olacaktır?
ISO 22301 yaklaşık 160 ülke tarafından onaylanmış bir standart olarak yayımlandı. Daha önce 
her ne kadar tüm dünyada uygulanmakta olsa da BS 25999-2 bir İngiliz standardı idi.Kurumlar 
Kasım 2012’ye kadar ister bu yeni standardı referans alarak isterlerse mevcut BS2999-2’i 
dikkate alarak belgelenme süreçlerine devam edebilecekler. Kasım 2012’den sonra ise sadece 
ISO 22301’e göre belgelenme mümkün olabilecek.Mevcut BS25999 standardına sahip kurumlar 
ise Mayıs 2014’e kadar kurmuş oldukları sistemi bu yeni standarda göre yükseltmeleri 
gerekmektedir.

Son olarak…
Uluslararası bir standart olması ile birlikte iş sürekliliği süreci kurumlarda daha öncelikli bir 
sürece dönüşecektir. Bugün birçok kurum ve kuruluş birlikte çalışmakta, birbirleriyle ciddi veri 
alış verişinde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla organizasyonların kendi iş sürekliliği yeterli olmayıp, 
çalıştıkları organizasyonların da bir iş sürekliliği planının olması ve işlemesi gerekmektedir. 
Ancak bu şekilde yaşanacak olayların etkisini minimize edebilir.  Önümüzdeki süreçte aynı 
sektörde çalışan organizasyonların bu kapsamda çalışmalar başlatması önemlidir.
Gerek kamu veya özel sektör gerekse küçük veya büyük tüm kurumlar iş sürekliliği kavramını 
çok iyi anlamaları, kavramların içini doldurmaları ve mutlaka ortak dili oluşturmaları 
gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan tüm çalışmalar, yapılan tüm harcamalar boşa gidecek, 
büyük bir zaman ve para kaybına sebebiyet verecektir. Bu aşamada ISO 22301 gibi uluslararası 
standartların önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu standartları herkes okuyup anladığında, 
özellikle toplantılarda, seminerlerde sadece ürün bazlı değil, aynı zamanda sürecin yönetimi 
ile ilgili teknik hususlar değerlendirildiğinde veya bu standartlarda geçen kavramlar 
konuşulduğunda ortak dile kavuşmak çok kolay olacaktır. Bu kapsamda standardın biran önce 
bir Türk standardı haline getirilmesi ve Türkçe’ye çevrilmesi gerekmektedir. Hatta iş sürekliliği, 
üniversitelerimizde ders olarak dahi işlenebilecek genişlikte ve önemde bir konu olmuştur.
Son söz…Kış olmasaydı bahar bu kadar hoş, sıkıntı olmasaydı refah bu kadar güzel 
olmazdı. (If we had no winter, the spring would not be so pleasant; if we did not 
sometimes taste of adversity, prosperity would not be so welcome… Anne Bradstreet)

 İş Sürekliliği ve üç soru… 
1. Aşağıdakilerden hangisi bir organizasyondaki İş Sürekliliği Yönetimini en iyi tanımlar?
 a. Etkin bir şekilde yönetilmesi gereken iteratif bir süreçtir.
 b. Operasyonel risklerde uzman olan kişiler tarafından yönetilmelidir.
 c. İyi bir proje yönetim eşikleri gerektiren bir projedir.
 d. Bilgi güvenliği uzmanları tarafından yönetilmelidir.
2. Başarılı bir İş Sürekliliği Planı (İSP) hazırlanırken, son kullanıcının katılımı hangi aşamada 
kritiktir?
 a. İşlerin kurtarılma stratejilerinin belirlenme aşaması 
 b. Detay plan hazırlanma aşaması
 c. İş etki analizi aşaması
 d. Test ve bakım aşaması
3. Felaket Kurtarma Planı 
 a. İSP’nin teknoloji kısmını oluşturur.
 b. İSP’nin operasyonel kısmını oluşturur.
 c. İSP’nin fonksiyonel kısmını oluşturur.
 d. İSP’nin tamamının koordinasyonunu oluşturur.

CEVAPLAR: 1.a  2.c  3.a
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