ACİL DURUM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI
UYGULAMA ESASI

Doküman Sahibi

Risk Yönetimi Bölümü

Yayı laya

Risk Yönetimi Bölümü

Doküman No

UE01

Versiyon

1

YK Karar Tarihi/No

30.11.2017-2017/56

Yayı la

30.11.2017

a Tarihi

İÇİNDEKİLER

1

Amaç ...................................................................................................................... 1

2

Kapsam .................................................................................................................. 1

3

Sorumluluk ............................................................................................................. 1

4

Ta ı lar ................................................................................................................. 1

5

Uygulama ............................................................................................................... 2

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
6

A il Duru ve İş Sürekliliği Yö eti i .............................................................................. 2
İş Sürekliliği Politikası ...................................................................................................... 2
Bilgi Sistem Yedekleme ................................................................................................... 3
İletişi ............................................................................................................................ 3
Revizyon ve Test ............................................................................................................. 4
Mali Ta lolar ve Kıy etli Evrakları Sakla ası ............................................................ 4
Bilgi İşle Siste leri i Deva lılığı, Yedekle esi ve Yedekleri Sakla ası ............. 4
Operasyo el Risk Değerle dir esi ................................................................................. 4
Alternatif Merkez ............................................................................................................ 4
Dışarıda Hiz et Alı ı a Ilişki Riskleri Değerle diril esi ......................................... 5
A il Duru u Karşı Tarafa Etkileri ve Faaliyetleri So a Erdirilmesi ............................. 7
A il Duru Pla ı ............................................................................................................. 7
Yürürlük ................................................................................................................. 9

7

Dokü a O ay Geç işi.......................................................................................... 9

ACİL DURUM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI UYGULAMA ESASI
1 Amaç
Bu uygula a esası ı a a ı a il ve ekle edik duru larda Burga Yatırı Me kul Değerler
A.Ş. ( Şirket veya Ara ı Kuru ) üşterileri e, yatırı kuruluşları a, piyasa katılı ıları a ve
üçü ü taraflara karşı ola yükü lülükleri i yeri e getir e koşulları ı, yö te leri i,
prosedürleri i ortaya koya ak A il Duru
ve İş Sürekliliği Pla ı ı ge el ilkeleri i
düzenlenmesidir.
2 Kapsam
Bu uygula a esası UE veya prosedür ), acil durum ve iş sürekliliği pla ı ı içeriği ile ilgili
ta ı ları, varsayı ları, a il duru a ı da dahi kesi tisiz yürütül esi gereke kritik iş süreçleri i
ve a il duru pla ı ı testi ve gü elle esiyle ilgili esasları kapsar. Tü Şirket çalışa ları u
prosedürde belirlenen kurallar çerçevesinde hareket ederler.
3 Sorumluluk
İş u UE Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe girer ve UE üzeri de yapıla ak ütü değişiklikleri
Yö eti Kurulu tarafı da o ayla ası gerek ektedir.
Acil Durum Koordinatörü acil duru pla ı ı uygula ası da soru ludur. Acil durum
koordi atörü ü ile yardı ısı ı ve koordi atöre alter atif olarak e az ir kişi i de yedek
olarak yö eti kurulu tarafı da ata ası gerek ektedir.
UE ile elirle e iş ve işle ler iş u prosedür eki olan Burgan Bank Ge el Müdürlüğü Acil Durum
Pla ına da uygu olarak gerçekleştirilir.
4 Ta ı lar
Acil Durum: Ara ı Kuru un faaliyetlerini yerine getirmesini 24 saat ya da daha uzun bir süre
e gelleye eği elli ola ve işlevleri i farklı ir ofis orta ı da gerçekleştiril esi kararı ı
veril esi i gerektire ya gı , depre , sel ve su askı ı, terörist faaliyetler, ilgi siste kesintisi
gibi önceden öngörülemeyen her türlü durumdur.
A il Duru Koordi atörü ve Yardı ısı: Acil Durum Koordinatörü Şirket Yurtiçi Satış ve Hazi e
Yö eti i Ge el Müdür Yardı ısı a il duru pla ı ı yürütül esi i sağlaya , a il duru
ekiplerini ve kritik süreç ekipleri i yö ete kişidir. A il Duru Yö eti Ko itesi’ i aşka ıdır.
A il Duru Koordi atör Yardı ısı Şirket Proje ve Süreç Yö eti i Uz a ı ise, Acil Durum
Koordi atörü e vekalet ede kişidir.
Acil Durum Yönetim Komitesi: Acil Durum Koordinatörü’ne koordinasyon ve karar alma
süre i de destek vere ko itedir. Kriz Masası oluştur ak kriz ve kurtar a aktiviteleri süresi e
üşteri ve ası ilişkileri i yürüt ek, perso el ve üşterilere iletişi desteği ver ek u
ko ite i soru luluğu dadır. Acil Durum Yönetim Komitesi, Acil Durum Koordinatörü,
Koordi atör Yardı ısı, Yurtiçi Satış ve Hazine Ge el Müdür Yardı ısı, Proje ve Süreç Yönetimi
çalışa ları, İç De eti , Risk Yönetimi ve İç Ko trol Yö eti isi de oluşur.
Kurtar a, Güve lik ve İdari İşler Eki i: Acil durumdan etkilenen ortama ilk müdahaleyi yapan;
ilk yardı da , felaketi etkisi e göre i a ı
oşaltıl ası da ve orta da ulu a tü
varlıkları ı koru ası da , idari hiz etleri yeri e getiril esi de , Bi a A il Duru Pla ı’ ı
yürütülmesinden sorumlu olan ekiptir. Bu ekip Burgan Bank A.Ş. tarafı da oluşturulup Şirkete
hizmet verir. Ay ı za a da ofis ye ile e işle leri de u eki i soru luluğu da yürütülür. Bu
çerçevede geçi i ofis orta ı ı oluşturul ası, hasar gör üş orta ı ta iri veya yeniden
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oluşturul ası, perso eli geçi i çalış a orta ı da ye i oluşturula çalış a orta ı a
aktarıl ası işle leri gerçekleştirilir.
Bilgi Teknolojileri Ekibi: A il duru da etkile e orta ı do a ı , yazılı ve diğer ilgi siste i
soru ları ı çözü ü de , yedek ofis orta ları ilgi siste leri altyapısı ı hazırla ası da
sorumlu olan ekiptir. Bu ekip SLA kapsa ı da Burga Ba k Bilgi Tek olojileri tarafı da
oluşturulur ve Şirket’e hizmet verir.
Kritik Süreçler: A il duru a ı da dahi Şirkette yürütülmesi zorunlu operasyonel faaliyetlerdir.
5 Uygulama
A il Duru ve İş Sürekliliği Pla ı, olağa operasyo ları kesi tiye uğrata ile ek olaylara yö eti
çerçevesi çiz ek a a ıyla hazırla ıştır. Pla , ufak olaylarda üyük felaketlere kadar tü a il
duru olayları da Şirketi faaliyetleri i asgari kesi ti ve zararla deva ı ı a açlar. Bu
nedenle, e ge iş kapsa da hazırla a pla ı ihtiyaç duyulduğu da yal ız a elirli ölü leri
kulla ılırke gerektiği de ta a ı ı da devreye alı ası ü kü dür. Pla iki za a fazı
kategorisi ve yö eti pla ı üzeri e kurul uştur. Bu yapı aşağıdaki şekildedir:
1) A il Duru Pla ı; Şirketi or al operasyo u a deva ı ı e gelleye olayları takip ede
ilk dakika ve saatlerde çalışa ları , fiziksel orta ı ve altyapı ı güve liğine yönelik
alı a ak a il ted irleri içer ektedir.
2) İş Sürekliliği Pla ı; Acil ve ekle edik duru
oyu a Şirketin normal operasyonel
faaliyetleri i kesi tiye uğra ası ede iyle fi a sal,
üşteri ilişkileri, ka u i
yükü lülük ve i aj açısı da ö e li zarara uğra ası a se e iyet vere ek ürü , süreç
ve hiz etleri i geri kaza ıl ası faaliyetidir
5.1 A il Duru ve İş Sürekliliği Yö eti i
A il Duru ve İş Sürekliliği Yö eti i i a a ı, gerekli/kritik operasyo ları üşteri i ka ul
ede ile eği düzeyde e kısa sürede işlevsel hale getir ektir. Bu plan en kötü durumda azami bir
gü lük faaliyetsizlik periyodu oluşa ağı ı ve olayda so ra e geç 1 ay içerisi de iste ile iş
sürekliliği düzeyi e ulaşıla ağı ı ka ul eder. Bir olayı taki e , izle e ek strateji aşağıdaki
hedefleri te el ala aktır:
•
Personeli korumak ve ede sel kayıplarla ilgile ek,
•
Olayı oyutu u değerle dir ek,
•
Tehdidi kontrol etmek,
•
Ortaya çıka soru ları ve so uçları ı değerle dir ek,
•
Geçici operasyo ları ola ildiği e hızlı aktive et ek,
•
İç ve dış iletişi i yö et ek
5.2 İş Sürekliliği Politikası
Şirketi İş Sürekliliği politikası üşterileri ihtiyaçları ı karşıla aya e olu suz koşullar altı da
dahi deva ede il ektir. Bu çerçevede operasyo ları ve hiz etleri , çalışa ları güve liği e,
halkı ve çalışa ları sağlığı a, çevre i ve ülkiyeti koru ası a e üstü değeri vererek
yürütülmesi hedeflenir.
A il Duru ve İş Sürekliliği pla ı ı uygula ası da , gü elliği i sağla ası da , testleri i
gerçekleştiril esi de ve diğer her türlü hazırlıkları koordi asyo u da Yö eti Kurulu Kararı
ile atanan Acil Durum Koordinatörü soru ludur. Yedeği Proje ve Süreç Yönetimi Bölümü
Uz a ı olarak elirle iştir.
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Bu pla ı a a üshası A il Duru Koordinatörü tarafı da sakla ır. Pla , tü perso eli ilgi ve
ulaşı ı a açılır. İş Sürekliliği çerçevesi deki tü pla ve prosedürler ile eğiti e dö ük diğer
döküman ve ilgiler ilgili iri ve ekiplerle paylaşılır.
Yö eti Kurulu tarafı da o ayla a
tarafı da sahiple ilir.

u pla , şirketi yö eti

kade eleri deki tü

perso el

Şirketi iş sürekliliği i sağla ası a yö elik olarak gerçekleştirile tü işle verileri, diğer
ihtiyaç duyulan veriler ve gerekli sistemler Burgan Bank Bilgi Teknolojileri Birimince yedeklenir
ve ir felaket duru u da devreye sokul ak a a ıyla Ankara’da bulunan ODTÜ Teknokent
içerisindeki ODM Merkezi sunucuları da hazır ekletilir.
5.3 Bilgi Sistem Yedekleme
Acil bir durumda Şirketi ilgi siste leri altyapısı ı ve uygula aları ı çalışır kıl ak a a ıyla
alternatif merkez olarak gerekli alt yapıya sahip Burga Ba k’ı A kara’da bulunan yedekleme
erkezi kulla ılır. Yedekle e erkezi gerekli ihtiyaçları içere ek şekilde düze li olarak e az
yılda 1 defa olmak üzere Burgan Bank Bilgi Teknolojileri Eki i tarafı da ko trol edilir. Şirket
sistem yedekleri T-1 gecesi Burgan Bank Bilgi Teknolojileri Biri i tarafı da çalıştırılır. T gü ü
sa ahı T gününün verileri günlük olarak Burgan Bank’ı Ankara ODM Merkezi’ndeki sunucuya
replike edilir.
5.4 İletişi
Burga Yatırı ’ı
üşteri ve çalışa larıyla alter atif iletişi ka alları da dahil ol ak üzere tü
uzak ağla tıları içi gerekli iletişi hatları kurulur ve u ları çalışırlığı test edilir, sürekliliği
sağla ır. Bu a açla, Şirket
üşterileri, Genel Müdürlük’e ve/veya Online Platformlara
ulaşa adıkları duru da Burga Bank Göktürk Alter atif Yerleşi Yeri’nde kurulan yedek
telefo hatları üzeri de iletişi kura ilirler. Şirket alter atif ofis iletişi
ilgileri kuru sal
i ter et sitesi de yayı la ıştır.
5.4.1 Resmi ve Düzenleyici Kurumlarla ile İletişi
İş Sürekliliği i kesi tiye uğra ası ve iş sürekliliği pla ları ı devreye alı ası durumunda BIST,
MKK, Takas a k ve u a e zer kuru ları ilgile diril esi ve iletişi i sağla ası Acil Durum
Koordinatörünün soru luluğu dadır. A il duru a ları da A il Duru Koordinatörü Sermaye
Piyasası Kurulu’nun alı a ö le ler hakkı da ilgile diril esi i ve ruti zoru lu ildiri leri de
yapıl ası ı sağlar. Yapıla
ildiri ler, iş sürekliliği i sağla ası a yö elik aksiyo ları, iş
kesi tisi i
uhte el so uçları ı ve geri dö üşe ilişki yapıla pla la aları kapsar. Bildiri
öncelikli olarak e-posta yolu ile yapılır. Eğer u i ka
ulu azsa telefo ile gerekli
bilgilendirme ve iletişi sağla ır.
5.4.2 Müşteriler ile İletişi
İş Sürekliği i kesi tiye uğra ası ve iş sürekliliği pla ları ı devreye alı ası duru u da
üşterileri
ilgile diril esi ve iletişi i
sağla ası Şirket Müşteri Te sil ileri i
soru luluğu dadır. Müşterilere yapıla ildiri lerde işle leri e şekilde deva ettirile eği,
alter atif lokasyo a erişi ve iletişi
ilgileri v . yer alır.
5.4.3 Burgan Bank ile İletişi
Şirketi İş Sürekliliği kapsa ı da çalış aya aşlaya ağı Burga Ba k A.Ş. üst yönetimine Şirket
üst yöneti i tarafı da
ü kü se e-posta, ü kü değilse telefo ile ilgile dir e yapılır.
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5.5 Revizyon ve Test
A il Duru ve İş Sürekliliği Pla ı Bilgi Tek olojileri ve iş iri leri i katılı ıyla gerçekleştirile
periyodik testler ile güncel tutulur. Acil Durum Ekipleri yılda ir kez pla lı olarak a il duru
testleri i yaparlar ve so uçları hakkı da Acil Durum Yönetim Komitesini bilgilendirirler. Pla ı
testine yönelik tatbikatları düze li olarak gerçekleştiril esi sağla ır.
5.6 Mali Tablolar ve Kıy etli Evrakları Sakla ası
Mali ta lolar ve ev ut evzuat uyarı a tut akla yükü lü olu a her türlü kayıt ile kıy etli
evrak, asılı olarak Genel Müdürlükte güvenli dolaplarda ve/veya elektronik ortamda
sakla aktadır. Elektro ik orta da kayda alı a evraklar ODM merkezindeki sunucularda
güve li orta da sakla aktadır. Arşive gö deril eye evraklar ise Şirket içi de uhafaza
edilmektedir.
5.7 Bilgi İşle Sistemlerinin Deva lılığı, Yedeklenmesi ve Yedeklerin Sakla ası
Şirketi a a ve kritik süreçleri i destekleye ilgi işle siste leri i ir yedeği iş sürekliği i
sağla ak üzere farklı ir lokasyo da ulu durul aktadır. Mev ut ilgi işle siste leri i
kesi tiye uğra ası duru u da faaliyetleri yedek siste ler üzeri de deva lılığı sağla a aktır.
Faaliyetleri aralıksız sürdürüle il esi e yö elik olarak kritik ilgi işle
siste leri i
deva lılığı ı sağla ası a a ıyla, Şirket kayıtları Burga Yatırı Me kul Değerler A.Ş.’ i , İş
Sürekliliği pla ı çerçevesi de düze lediği sakla a esasları a göre uhafaza edilmekte ve
elektro ik kayıt yedekleri yasal sürelere uygu şekilde sakla aktadır.
ODM Merkezi kulla ı ı da Burgan Bank A.Ş. ve iştiraki ola Burga Yatırı Me kul Değerler
A.Ş. birlikte hareket etmektedir. Yedek sunucular Ankara’da Burgan Bank’ı ODM’deki kabinleri
içi de yer al aktadır. ODM erkezi e eriş ek içi kulla ıla bilgisayarlar Göktürk Alternatif
Yerleşi Yeri içerisi de ayrı ir ölü dedir. Gü lük işleyiş içi veri sağlayı ılar tesis edil iş ve
faaliyetlerimizin sürdürülmesi içi gerekli tü ofis progra ları ile ilgi erişi siste leri
yükle iştir. İşle leri sürekliliği içi gereke telefo , faks, yazı ı v. . tek ik ihazlar ve tesisler
kulla ı a hazır duru da ulu aktadır. Kritik siste ve uygula aları verileri yedekle ekte
ve kesi tiye ede ola ay ı Acil Duru da etkile eye ek yeterli uzaklığa sahip güve li ve
koru alı ir orta da sakla aktadır.
5.8 Operasyonel Risk Değerle dir esi
Acil Durum Yönetim Komitesi ali ve ilgi iletişi altyapısı dahil ol ak üzere operasyo el risk
değerle dir esi yaparak kritik siste ve uygula aları tespit eder. Kritik Süreçler, a il duru
a ı da dahi yürütül esi zoru lu operasyo el faaliyetler olarak değerle diril iş ve Operasyo ,
Yurt İçi Satış ve Hazi e, Uygulama Yönetimi ve Muhasebe bölümleri kritik süreçler olarak İş
Sürekliliği pla ı a dâhil edil iştir.
Şirketi sigorta yaptırıla ile ek varlıkları, elirle e te i atlar doğrultusu da karşılaşıla
hasarlar için geri ödeme taahhüt ede ek şekilde sigortala ıştır.
5.9 Alternatif Merkez
Burgan Bank Bilgi Teknolojileri A il Duru
Pla ı da kritik siste
ve uygula aları
kurtarıla il esi e ilişki ha gi verileri yedekle diği ve kesi tiye ede ola ile ek a il ir
duru da asıl devreye alı a ağı ve Olağa üstü Duru Merkezi’ i asıl ayağa kaldırıla ağı
detaylı olarak ele alı ıştır. Bu a açla Burga Ba k’ı Ankara ODM yedekleme merkezi
4

kulla ıl akta ve Burga Bank’ı Göktürk’teki Alternatif Çalış a Lokasyo u aktif olarak hazır
halde beklemektedir.
Alter atif Çalış a Lokasyo u da çalışıl ası a gerektire acil durumlarda görevli personel
imka ları elverdiği kadar hızlı ir şekilde Göktürk’te bulunan alternatif Çalış a Lokasyonuna
giderler.
5.10 Dışarıda Hiz et Alı ı a Ilişki Riskleri Değerle diril esi
Destek hiz eti alı ı pla la dığı da gerçekleştirile ek risk değerle dir eleri i ;
1. Destek hiz eti alı asıyla destek hiz eti alı a kuru u değişe risk profili,
2. Destek alı a kuru u te el faaliyetleri e ve i sa kay akları a etkisi,
3. Söz ko usu destek hiz eti i
üşterileri e dolaylı ve dolaysız etkileri,
4. İş sürekliliği pla ları,
5. Verileri sakla a ağı verita a ları ı güve liği, üşteri ilgileri i gizliliği ve
6. Hiz eti kalite ve evzuat yö ü de de eti i a a ıyla tesis edile ek süreçler
a a aşlıkları ı kapsa ası gerek ektedir.
Açıkla a

Risk
Ta ı

Uyum riski yasalara, mevzuata, kurallara ve standartlara uyulmaması
nedeniyle ortaya çıkan risktir.
Destek Hizmeti alınan destek hizmeti kuruluşu u süreç ve sistemleri,
uyum ve yasalar yönünden herhangi bir denetime tabi değil veya
destek hizmeti kuruluşunun faaliyetleri Burga Yatırı ’ı politika ve
uygulama usulleri ile tutarlı değilse uyum riski artmaktadır.

Uyum RiskiYasal Riskler

Destek
Hizmetleri
Nedeniyle
Maruz Kalı a
Risk

Maruz kalınan uyum riskini artıran diğer etkenler de kurum ve üşteri
gizli bilgilerinin korunamaması müşteri gizliliğinin sağlanama ası
durumlarıdır Kurumun veya destek hizmeti kuruluşunun faaliyetlerine
uygun bir bilgi güvenliği programını bulunmaması uyum riskini
artırmaktadır.
Destek hizmetleri, kamu denetimi risklerini artırıcı unsurlar da içerebilir.
Yurtdışı destek hizmeti kuruluşlarını bulundukları ülke mevzuatı, yerel
kamu otoritesine destek hizmeti hakkında bilgi aktarımını ve dolayısıyla
yerel kamu otoritesinin gerekli incelemeleri yapmasını engelleyebilir.

Ta ı

İşle leri zamanında ve öngörüldüğü gibi gerçekleştirile e esi riskidir.
Destek hizmeti ile ilişkili ürün veya hizmetin icrasında yaşanan
problemlerden dolayı kurum maddi ve itibari kayba uğrayabilir.

İşlem Riski

Destek
hizmetleri
nedeniyle
aruz kalı a
risk

İşle
riskini artıran bir diğer unsur da destek hizmeti kuruluşu
ara ılığı ile sunulan ürün ve hizmetlerin, dağıtım kanalları ve süreçlerin
Kurumun sistemine, stratejik hedeflerine ve
üşteri beklentilerine
uygun olmamasıdır. Destek hizmetinin müşteri beklentilerine dolaylı ve
dolaysız etkilerinin ortaya çıkardığı riskleri azaltıcı unsurları tesis
edemeyen Kurumlar, işle riskine daha çok maruz kalır.
Destek hizmeti kuruluşunun teknoloji arızası, dolandırıcılık, hata veya
kapasite yetersizliği gibi nedenlerden dolayı hizmet verememesi
durumları ve bu gibi durumlarda iş süreçlerini ayağa kaldırma ve acil
durum planlarının bulu a ası işle riskini artırmaktadır.

Ta ı

Yanlış strateji ve yatırım kararlarını alınması ve uygulanması riskidir.
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Strateji
RiskiYatırı
Riski

Destek
hizmetleri
nedeniyle
aruz kalı a
risk
Ta ı

İti ar riski

Destek
hizmetleri
nedeniyle
aruz kalı a
risk

Ta ı
Bağı lılık
riski

Yoğunlaş a
RiskiSistemik Risk

Destek hizmeti kuruluşunun örgütlenmesi, iş yapış tarzı ve uygulama
usulleri
Kurum’un stratejik hedefleri ile tutarlı olmayabilir. Kurum’un destek
hizmetine yaptığı harcamadan dolayı yeterli gelir veya verim
sağlama ası durumu söz konusu riskin kristalleştiği bir diğer durumdur.
İşle veya itibar riskine maruz kalınmasa bile Kurum’un destek hizmeti
kuruluşunun denetimini yapmak için yeterli yasal yetkiye veya süreçlerini
anlamak için yeterli uzmanlığa sahip olmaması, maruz kalı a stratejik
riski artırmaktadır.
İti ar riski, Kuru a duyulan güvenin azalması riskidir.
Destek hizmeti hakkındaki olumsuz görüşlerin oluş ası Kuru ’un itibar
riskini artırmaktadır. Zayıf hizmet, hizmetin durması, etik kurallara
aykırı eylemler, yasal temsilci, vekâlet hususlarına aykırılık, kişisel
bilgilerin gizliliği ilkesine uyulmaması, agresif ve yetkisiz pazarlama ve
satışlar, ürün hakkında gerekli bilgilerin verilmemesi, fiyatlamada müşteri
itimadına aykırı uygulamalar, uyumlu eylem (anti tröst) vb. durumlar
müşteri memnuniyetsizliğine ve olumsuz kamuoyu görüşleri i
oluşması a neden olan durumlar olarak sayılabilir.
Destek hizmeti kuruluşunun verdiği hizmetlere aşırı bağı lılık sonucu
Kurum’un makul bir sürede sözleş eye ve iş ilişkisi e so verememesi
riskidir.

Destek
hizmetleri
nedeniyle
aruz kalı a
risk

Kurum’un çeşitli faaliyetlerini uzmanlaş ış kuruluşlara devrederek
zamanla söz konusu kuruluşlara aşırı bağımlı hâle gelebilir. Diğer
risklerin kristalleşmesi durumunda bile Kurum, ilgili hizmet ile ilgili teknik
bilgi ve becerileri (insan kaynağı ı) kay et iş olması veya ay ı hizmeti
aşka bir kuruluşta
alması durumunda ortaya çıkacak yüksek
maliyetler sebebiyle destek kuruluşu ile sözleşmesine son veremez.

Ta ı

Sektörün destek hizmeti sağlayan belirli ve kısıtlı sayıda fir ada
yoğunlaşması so ucu ortaya çıkmaktadır.

Destek
hizmetleri
nedeniyle
aruz kalı a
risk

Pazar payı yüksek ve finansal durumu iyi bir destek hizmeti kuruluşunun
sunduğu hizmetlerin kesintiye uğraması siste ik risk doğurabilmektedir.
Pazarda güçlü bir konumda bulunan bir kuruluşu Kurum’un
denetimine ta i tut aları güç ol akta ve aruz kalı a sözleş e riski de
artmaktadır.

Destek Hiz eti Alı ları a İlişki Riskler:
Finansal Risk: Kurumun destek hizmetleriyle kurduğu ilişkiler, Şirketi finansal olarak olumsuz
etkile esi riski i doğura ilir.
Operasyonel Risk: Hiz et alı a fir alarla kurula ilişkiler, Şirketi iş süreçleri i , siste leri i
ve çalışa ları ı ve dolayısıyla da ti ari faaliyetleri i olu suz etkile esi riski i doğura ilir.
Uyum Riski: Destek hiz etleriyle kurula ilişkiler ka u larla, düze le elerle, etik sta dartlarla
ve evzuatla uyu kuralları ı ihlal edil esi riski i doğura ilir.
İş Sürekliliği Riski: Hiz et alı a fir alarla kurula ilişkiler ti ari faaliyetler ile iş süreç ve
operasyo ları ı sürekli olarak su ula a ası ve kesi tiye uğra ası riski i doğura ilir.
Tek oloji ve Bilgi Güve liği Riskleri: Organizasyonda bilgiye ve bilgi sistemlerine yetkisiz
erişil esi, kulla ıl ası, ifşa edil esi, ozul ası, değiştirilmesi, incelenmesi, denetlenmesi,
kaydedil esi veya yok edil esi riski i doğura ilir.
Destek hiz et alı ı a karar verilirke üst yö eti i yukarıda elirtile riskleri değerle dir esi
gerekmektedir.
Ayrı a a il duru larda kritik süreçleri sürekliliği i sağlaya ak tedarikçiler ve diğere destek
hiz et şirketleri i , a laş aları da elirtile şartlarda hiz et vere ilir duru da ol aları ı
sağlaya ak hususlara yer verilir. Dışarıda hiz et alı ı da doğa ile ek riskler ile hiz etleri
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herha gi ir surette kesi tiye uğra ası veya aksa ası duru u da uygula aya ko ula ak ir
eyle
pla ıyla irlikte u riskleri yö etil esi e ve dışarıda alı a hiz eti ika e
edile ilirliği e ilişki
ilgilere SPK’ ı ilgili düze le eleri uyarı a hazırla acak acil durum
pla ı da yer verilir.
5.11 A il Duru u Karşı Tarafa Etkileri ve Faaliyetlerin Sona Erdirilmesi
A il ve ekle edik duru
ede iyle üşterilerle iletişi i sağla a a ası veya üşteri
tali atları ı yeri e getirile e esi ede iyle
üşterilere verilen hizmetlerde kesinti
yaşa a ilir.
A il Duru ve İş Sürekliliği Pla ı, a il duru larda şirketi faaliyetleri i asgari kesinti ve zararla
deva ı ı; üşterileri ihtiyaçları ı karşıla aya e olu suz koşullar altı da dahi deva
edebilmeyi, şirket operasyo ları ı ve hiz etleri , çalışa ları güve liği e, halkı ve
çalışa ları sağlığı a, çevre i ve
ülkiyeti koru ası a e üstü değeri vererek
yürütülmesini amaçlar.
Alı a tü
u ö le ler ve kurula altyapı sayesi de Şirket faaliyetleri i deva lılığı
pla la ıştır. A ak alı a aksiyo lara rağ e Yö eti Kurulu’nca, acil ve beklenmedik durum
ede iyle Şirketi faaliyeti e deva ede eye eği yö ü de karar alı ası duru u da,
üşteriler u duru da ha erdar edilir ve üşteri varlıkları ı tra sferi içi gerekli işle ler
üşteri tali atı ile gerçekleştirilir.
5.12 Acil Durum Pla ı
5.12.1 Genel Prensipler
Şirketi or al operasyo u a deva ı ı e gelleye olayları takip ede ilk dakika ve saatlerde
çalışa ları , fiziksel orta ı ve altyapı ı güve liği e yö elik alı a ak a il ted irleri
içer ektedir. Bu kapsa da aşağıdaki aksiyo lar alı ır:
 Tahliye
 A il servisleri çağırıl ası
 Lokasyo u kapatıl ası
 Güve liği i sağla ası
 Hasar tespiti
 İlk yardı sağla ası
 Ulaşı ı sağla ası
 İletişi
Ya gı , depre , o a tehdidi, kaçırıl a ve terörist saldırılar, fırtı a/sel/kar, halk hareketi ve iş
yeri şiddeti, i aları işgal edil esi, e erji kesi tisi, posta yolu ile yapıla saldırılar gi i tehditler
a il eyle pla ı ı aktive edil e ede idir.
Acil Durum Pla ı ı te el a a ı üdahaleyi gerektire olaylarda ö elikle perso eli a
güve liği i sağlayı ı ted irleri al aktır. Şirket a il ir duru a ı da ya da so rası da
gerekebilecek ilk yardı sağlık do a ı ı ı hazır ulu durur. Burgan Bank A.Ş. Güvenlik, Lojistik
ve İdari İşler Eki i ilk yardı faaliyetleri i sağla ası da soru lu olup perso eli ko u ile
ilgili eğiti al aları sağla ır. Burgan Bank bünyesinde Bilgi Teknolojileri A il Duru ve İş
Sürekliliği Pla ı içerisi de Bilgi Sistemleri Ekibi ile Kritik Süreçler Soru luları yer al aktadır. Bu
ekip a il ir duru
eyda a gel esi duru u da oluşa felaketi ve Şirkete olan etkilerini ilk
olarak değerle dire ve A il Duru
Koordi atörü’ne rapor eden ekiptir. Acil Durum
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Koordinatörü de durumu Şirket ha erleş e zi iri vasıtasıyla Şirket personeline duyurur. Tehdit
u suru u duru u a göre perso eli tahliyesi sağla ır ve profesyo el ilk yardı ekipleri olay
yeri e ulaşı aya kadar şirket ü yesi deki te el ilk yardı
alze eleri ile gerekli ola
perso ele ilk yardı uygula ası yapılır.
Tü şirket perso eli olası duru larda A il Duru Koordinatörünün direktiflerine uymakla
soru ludurlar. Olay yeri i güve liği sağla dıkta so ra A il Duru Koordinatörü genel bir
duru
değerle dir esi yaparak gü lük operasyo ları olay
ahali de deva
edip
ede eye eği e dair görüşü ü ilgililere ildirir ve gerektiği de A il Duru Yö eti Ko itesi ile
koordi asyo u sağlar. Üst Yö eti gerçekleşe olayı üyüklüğü ü dikkate alarak Alter atif
Lokasyo a gidilerek gü lük işle lere deva edil esi yö ü de karar ala ilir.
5.12.2 BT Acil Durum Pla ı
Bilgi Teknolojileri Sistemleri’ i çalış ası ı doğruda ya da dolaylı olarak etkileye ve ilgisayar
siste leri i alter atif ir lokasyo da geri yükle esi kararıyla so uçla a , kesi tiye yol
aça ile ek herha gi ir olay, ya gı , depre , sel ve su askı ı, terörist faaliyetler ve soygun gibi
acil durumlarda, kritik süreçleri deva ı içi SLA kapsa ı da Burga Ba k Bilgi Tek olojileri
Bölümünden hiz et alı ır. Şirket perso eli ve ekipleri elirtile rol ve soru lulukları a uygu
davra ak zoru dadır.
Pla ı ve ekleri i gü el tutul ası da A il Duru Koordinatörü sorumludur. Acil Durum
Yö eti Ko itesi yılda e az ir kez ve gerekli görül esi duru u da pla ı gü el ol ası ı
sağla ak üzere topla a ilir. Gü elle e so rası da Şirket personeline bilgilendirme yapılır.
5.12.3 A il Eyle İşleyişi Ko trolü
A il Duru
ve İş Sürekliliği Koordinatörü krize dö üş e pota siyeli ulu a olaylara
üdahaleyi yö et ekle görevlidir. Bu üdahale taktik ve stratejik ir seviyede yapılır. Bu kişi
tü kararları al ak ve dışarıyla ola her türlü iletişi i sağla akta soru ludur.
A il Duru ve İş Sürekliliği Koordinatörü Şirketi i aj veya iti arı a zarar vere ek kriz
duru ları ı ve ölü ya da ağır yarala a ile so uçla a olayları yö etil esi de ve
Kuru sal ki liği te sili de soru ludur. A a i a ı kulla ıl ası a e gel teşkil ede ir
durumda veya BT sisteminde merkezi bir kesinti meydana gelmesi durumunda SLA kapsa ı da
olayları Burgan Bank’a iletiminden sorumludur. A il Duru ve İş Sürekliliği Koordinatörü;
 Kriz a ı da izle e ek İş Sürekliliği Yö eti i stratejileri i o aylar.
 Su ula raporlar ışığı da şirketi krizde etkile diği ala ları değerle dirir, iş
kurtar a aksiyo ları ı takip eder; şirketi kriz ö esi deki duru u a geri
dö e il esi içi stratejik seviyede kararları alır, uygula ası ı sağlar ve ilgili
grupları işleyişi e yö verir.
 Operasyonları, ali duru u, yö eti yapısı gi i a a ko ularda, şirket dışı da
yetkililere, üşterilere, hissedarlara ve diğer tü hak sahipleri e yapıla ak
açıkla alara o ay verir.
 Krize dö üş e pota siyeli ulu a ve şirketi
or al operasyo u a deva ı ı
engelleyen olaylara üdahaleyi yö etir, krize yö elik stratejik yö le dir e sağlar.
 İş Kurtar a Pla ları ı devreye sokula ağı za a ve kapsa ı elirler; diğer ilgili
gruplarda gerçekleştirile çalış alarla koordi asyo u sağlar.
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 Muhte el operasyo el sıkı tıları ve gereksinimleri belirleyerek çok yönlü çözüm
üretir; etkile e tü operasyo larla koordi asyo u sağlar.
 Gerekli fi a sal desteği koordi e eder; farklı lokasyo larda ulu a i kâ ları ve
kay akları kulla ıl ası ı sağlar.
5.12.4 BT A il Duru Pla ı ı Testi
Şirket lokasyo ları ı üyük ölçülü ir kesi tiye e düzeyde hazırlıklı olduğu u ve kay akları
yedek ofis orta ı da iş akışı ı sağlaya ak yeterlilikte olup ol adığı ı ölçül esi a a ıyla BT
A il Duru ve İş Sürekliliği Pla ı test edilir.
Testler pla lı olarak Acil Durum Ekibi’ i katılı ıyla gerçekleştirilir. Felaket se aryosu,
katılı ıları se aryoya ağlı olarak kurtar aya ilişki ke di rolleri i gözde geçire il eleri i
te i e testte ö e elirle ir ve açıkla ır. Se aryo, zayıf ala ları ta ı la a il esi i
sağlaya ak şekilde test süresi e izle ir ve ta ı la a zayıflıkları gideril esi i te i ede ek
ted irler alı ır. BT A il Duru Pla ı testleri SLA kapsa ı da Burga Ba k Bilgi Tek olojileri
Bölümünden hiz et alı arak e az yılda ir kez uygula ır.
5.12.5 BT A il Duru Testleri i Değerle diril esi
A il Duru Eki i test çalış aları ı he e so rası da test so uçları ı dökü a te eder. Ekip
üyeleri test so uçları ı gözde geçirerek pla daki zayıf oktaları a aliz eder. Testi etki liği, A il
Durum Yönetim Komitesi tarafı da değerle dirilir.
A il Duru Yö eti Ko itesi gözde geçir e topla tıları a katılır ve ö görüle pla
gü elle eleri i koordi e eder. Değerle dir elerde perso eli tü pla a hâki olup ol adığı
ve uygula a ak testi hedefleri i a laşılıp a laşıl adığı dikkate alı ır. Bu a açla
a) Ekip üyelerinin faaliyetleri gözlenir ve denetlenir.
Test hedefleri ve gerçekleşe leri karşılıklı değerle diril esi yapılır.
Testi güçlü ve zayıf yö leri dokü a te edilir.
6 Yürürlük
Bu dokü a yayı la dığı tarihte yürürlüğe girer.
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