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İş Sürekliliği Nedir? 
Organizasyon, kurum ve kuruluşların değer yaratan faaliyetlerini, herhangi bir felaket, kriz ve afet durumunda önceden 
belirlenen seviyede minimum kesinti ile yürütebilme becerisidir. İş Sürekliliği herhangi bir deprem, sel, yıldırım düşmesi 
gibi doğal afetler, güç kesintisi, sunucu çökmesi gibi çevresel faktörler, terör olayları, kullanıcı hataları gibi insan 
kaynaklı hatalar durumda organizasyon, kurum ve kuruluşların kritik ürün, servis ve faaliyetlerini çok az zayiatla 
geçirmesini, kriz anına hazır bulunuşu ifade etmektedir. 
Kısaca İş Sürekliliği Merkezi (İSM), mevcut veri merkezinin bir kopyası gibi aktif (canlı) bir şekilde faaliyet gösterir ve hizmetin 
devamlılığını sağlar. 

 
Dünyada İş Sürekliliği 

 
• Dünya'da iş sürekliliğinin önemi 11 Eylül olaylarında anlaşılmıştır. Felaket Kurtarma Merkezleri(FK M)'nin İş 

Sürekliliği Merkezi(ISM)  olmaması nedeniyle önemli verilerde büyük kayıplar yaşanmıştır. 
 

• ABD'de İSM'nin öneminin üzücü şekilde fark edilmesi üzerine çıkarılan  Kanun ve yapılan çalışmalar sonucunda  
İş  Sürekliliğine ayrılan bütçe her geçen yıl artmaktadır. 
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Araştırmalar ve ABD örneği 
 

• ABD'de federal ve hükümetçe zorunlu olan İş Sürekliliği gereksinimleri sağlamak için ISO 17799 ile belirlenen 
İş Sürekliliği Yönetimi (Business Continuity Management, BCM) vardır. 

 
• IDC'nin yaptığı araştırmaya göre, tüm kurumların %25'i FKM'lerinin çalıştığını hiçbir zaman test 

etmiyorlar. 
 

• Gartner'ın FKM'ler hakkında yaptığı araştırmaya göre ise sadece %35'i başarılı veri kurtarma yapabiliyor. 
 

İş Sürekliliğinin Faydası Nedir? 
 

• İş sürekliliği merkezi, mevcut veri merkezi ile aktif/aktif çalışır. 
 

• İş süreçlerinin her zaman kesintisiz olmasını sağlar. 
 

• Veri kaybını minimuma indirger. 
 

• İş yükünün veri merkezleri arasında dağıtılmasıyla iç servislerin tek bir veri merkezindeki yoğunluğu azalmış olur. 
 

• Normal durumlarda gerçekleşebilecek operasyon, test ve bakım süreçleri sırasında da sistemin 
kapanmadan çalışmasını sağlar. 

 
• Hizmet kesintisizliği ve veri koruması sebebiyle oluşabilecek kamu zararının önüne geçilmiş olur. 

  
  
 1957 ve 1961 Ankara Büyük  
   Sel Felaketi 

• Hasar gören konut  
ve işyeri sayısı: 3.000  

 1999 Gölcük Depremi(7.5) 
• Hasar gören işyeri sayısı: 42.902  
• Hasar gören konut sayısı: 285.211 

 1999 Düzce Depremi(7.1) 
• Hasar gören işyeri sayısı: 12.939  
• Hasar gören konut sayısı:   2.450 

 
 
 
   2009 İstanbul Sel felaketi 

• Zarar gören konut ve iş yeri sayısı: 4730 
• Zarar gören fabrika sayısı: 17 
• Sigortalı işyeri oranı: %30 
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Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) 

 
Şu an için kurumların çoğunda kullanılan ya da kurumların istedikleri tasarım FKM tasarımıdır. Ancak FKM her ne 
kadar belli bir ölçüde iş sürekliliği sağlasa da tam anlamıyla bir iş sürekliliği sağlayamamaktadır. FKM tasarımlarında 
veri merkezleri aktif -pasif çalışmaktadır ve bununla beraber felaket anında tüm yapılandırmanın bir veri merkezinden 
diğer veri merkezine aktarılması gerekmektedir.  Sürekli olarak çalışabilirliği,  uygulamaların ve verilerin güncelliği 
kontrol edilmeyen FK M'lerde ise felaket anında sistemi tekrar ayağa kaldırmak çoğunlukla mümkün olamamaktadır. 

 
Yapılan araştırmalar FKM çözümlerinde kurumların FKM'leri sürekli kullanmadıkları için bu FKM'ler için yapılan 
yatırımların çoğunlukla boşa gittiği ve herhangi bir problemde bu FKM'leri ayağa kaldıramadıkları ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca  felaket anında bu tarz veri merkezlerine geçiş yapılması için kurumlarda çalışan personelin ya  da  kurumların  
çalıştığı firmaların personellerinin bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunu ortaya çıkmıştır. Bu sebeplerden dolayı İş 
Sürekliliği her ne kadar sağlanıyor gibi görünse de FKM tam anlamıyla bir iş sürekliliği çözümü değildir. 

 
Ancak tüm bu dezavantajlarına rağmen FKM çözümü uygulanması halin de FKM olarak kararlaştırılan sahada 
periyodik olarak bakım ve testler yapılarak, FKM'nin çalışılabilirliğinin sürekli olarak test edilmesi gerekmektedir. 

 
İş Sürekliliğinin FKM'den Farkı Nedir? 

 

Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) 
 

• Merkez ile aktif-pasif çalışır. 
• Olayın büyüklüğüne göre iş 

süreçleri günlerce kesintiye 
uğrar. 

• Veri kaybı büyük olabilir. 

İş Sürekliliği Merkezi 
 

• Merkez ile aktif-aktif çalışır. 
• İş süreçleri dakika gibi kısa bir sürede devam eder. 
• Veri kaybı minimum düzeydedir. 

 

 
Veri Merkezi İş Sürekliliği Merkezi 


