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1 Amaç 

İş sürekliliği politikasının temel amacı, Borsa İstanbul A.Ş.’nin kurumsal stratejisi ile uyumlu, 

iş süreçleri ile bütünleşik olarak, etkili biçimde yürütülen bir İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin 

kurulması ve yönetilmesi hususunda üst yönetimin bağlılığını ve taahhüdünü ifade etmektir.  

İş sürekliliği yönetim sistemi; 

• Öncelikle insan hayatının korunması ve güvenliğinin sağlanmasını, 

• Borsanın stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için hizmetlerini olabilecek en az kesinti 

ile sürdürülmesini, 

• İş etki analizi ile tespit edilmiş kritik iş süreçlerinin hedeflenen kurtarma zamanları 

içerisinde tekrar işlevsel hale getirilmesini, 

• Olağanüstü durumda kritik kararların alınması için geçecek zamanın en aza 

indirilmesini, 

• İş sürekliliğini olumsuz etkileyecek risklerin yönetilmesini, 

• Olağanüstü durumda iç ve dış iletişimin, medya ile olan ilişkilerin yönetilmesini 

 

sağlamayı hedefler. 

2 Kapsam 

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi: Borsanın Genel Müdürlüğünün yer aldığı İstinye Yerleşkesini, 

Yenibosna Yerleşkesindeki ofisi ve Olağanüstü Durum Operasyon Merkezini, Ankara 

Olağanüstü Durum Merkezi lokasyonlarındaki Borsanın tüm ürün ve hizmetleri ile bu ürün ve 

hizmetleri destekleyen tüm süreçleri, paydaşları ve tüm çalışanlarını kapsar. 

Borsa iş süreçlerinin yürütülmesi için iş ortağı ve tedarikçiler tarafından sağlanan ve iş 

sürekliliği yönetim sistemi için kritik önem taşıyan ana süreçler aşağıda yer almaktadır. 

İş Ortakları sorumluluğunda olan iş süreçleri: 

• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. sorumluluğunda işletilen faaliyetler,  

• İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. sorumluluğunda işletilen faaliyetlerdir.  

Tedarikçiler tarafından sağlanan hizmetler, bilişim sistemleri ve altyapılarının işletilmesi 

kapsamında olan hizmetler ile lojistik ve destek kapsamında olan hizmetlerdir. 

Diğer ilgili iç ve dış taraflar da İSYS kapsamında dikkate alınmaktadır. 

3 Tanımlar ve Kısaltmalar 

Borsa, Şirket Borsa İstanbul A.Ş.’yi ifade eder. 

BT Bilgi Teknolojilerini ifade eder. 
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İş Etki Analizi Olası kesintilerin iş süreçlerine ve dolayısıyla kuruma olan etkisini 

belirleme çalışmasıdır. Bu çalışma kapsamında iş süreçleri analiz 

edilir ve süreçler ile bu süreçleri destekleyen BT bileşenleri için 

kabul edilebilir kesinti süreleri (RTO - RPO) belirlenir. 

İş Süreci Borsanın ilgili düzenlemeler ile belirlenen görev ve 

sorumluluklarının yerine getirilmesi amacıyla iş gücü, para, 

malzeme, teknoloji, vb. kaynaklar kullanılarak, sonuçta fayda, ürün, 

hizmet, bilgi vb. değerler elde etmek için gerçekleştirilen işlemler 

bütünüdür. 

İş Sürekliliği Borsa iş süreçlerinin devamlılığının korunması amacıyla daha 

önceden planlanan onarıcı ve düzeltici faaliyetlerin tamamını ifade 

eder. 

İSK İş Sürekliliği Koordinatörünü ifade eder. 

İSYK İş Sürekliliği Yönetim Komitesini ifade eder. 

İş Sürekliliği Yönetim 

Sistemi (İSYS) 

Borsa iş süreçlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla yerine 

getirilmesi gereken faaliyetlerin bir sistem çerçevesinde 

yönetilmesidir. 

Kabul Edilebilir Veri 

Kaybı, RPO (Recovery 

Point Objective) 

Bir iş süreci veya BT bileşeni için Borsanın kabul edebileceği 

maksimum veri kaybını süre olarak ifade eder. 

Kurtarma süresi hedefi, 

RTO (Recovery Time 

Objective) 

Bir olay sonrasında ürün, hizmet veya etkinliğin yeniden 

sağlanmaya başlanabilmesi için hedeflenen süredir. Bu sebeple 

kesintiye uğrayan iş sürecinin veya BT bileşeninin belirlenen RTO 

süresi içerisinde tekrar çalışır hale getirilmesi için gerekli 

planlamanın yapılması gereklidir. 

 

Olağanüstü Durum 

Merkezi (ODM) 

Kesinti süresinin ve/veya veri kaybının önceden belirlenen kabul 

edilebilir seviyeden yüksek olması durumunda etkilenen iş 

süreçlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla kullanıma hazır 

durumda bekletilen fiziki altyapıyı ifade eder. 

Üst Yönetim Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Denetim ve Gözetim 

Kurulu Başkanını ifade eder. 

Üyeler Borsa İstanbul üyeleri, sermaye piyasasında faaliyet göstermek 

üzere yetkilendirilmiş yatırım kuruluşlarından ve Kıymetli 

Madenler Piyasasında faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş 

kıymetli madenler aracı kuruluşlarından oluşmaktadır. 
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4 Roller ve Sorumluluklar 

Borsanın iş süreçlerinde oluşan kesintilerin etkilerinin en kısa sürede ortadan kaldırılması 

amacıyla yerine getirilecek faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve uygulama 

performansının değerlendirilerek sürekli iyileştirilmesi amacıyla aşağıdaki roller belirlenmiştir. 

ROL SORUMLULUK 

Çalışanlar 

İş Sürekliliği Politikası gereğince üzerine düşen görevleri yerine getirir 

ve olağanüstü duruma hazırlık amacıyla gerçekleştirilen tatbikatlara 

katılır. 

Genel Müdür 
İSYK tarafından gözden geçirilen ve doğrulanan konsolide iş etki 

analizi sonuçlarını onaylar. 

Hizmet/Süreç 

sahipleri, genel 

müdür yardımcıları, 

direktörler ve servis 

yöneticileri  

İSYS temsilcilerinin İSYS kapsamında kendilerinden beklenen 

çıktıları üretebilmesi için gereken yetki devrini yapar ve çalışanları 

yönlendirir. Gereken zaman ve insan kaynağının ayrılmasını güvence 

altına alır. İş etki analizi çıktısını gözden geçirir ve onaylar.  

İş Ortağı  

(İstanbul Takas ve 

Saklama Bankası 

A.Ş., Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş., vb.) 

Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde Borsa ile etkileşimli iş süreçleri 

bulunan kurumlardır. Borsa, iş süreçlerinin sürekliliğinin sağlanması 

amacıyla ilgili sözleşmeler/anlaşmalar çerçevesinde gerekli çalışmayı 

gerçekleştirir.  

İş Süreci Sahibi 

Borsa düzenlemeleri dâhilinde görev tanımlarında kendisine tayin 

olunan iş sürecinin amacına uygun, doğru, etkin ve mevzuata uygun 

biçimde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. İş sürekliliği 

kapsamındaki kritik iş süreçlerini belirler ve bu kapsamda gerekli 

analizleri gerçekleştirir. 

İş Sürekliliği 

Koordinatörü 

İSYS’nin tüm süreçlerinin Şirket genelinde yürütülmesini koordine 

etmek ve İSYS performansını üst yönetime raporlamaktan sorumludur.  

İş Sürekliliği 

Yönetimi Komitesi 

(İSYK) 

Borsa genelinde iş sürekliliğine ilişkin politika ve standartların 

belirlenmesi, gerekli süreçlerin ve kontrol mekanizmalarının 

oluşturulması ve sürekli iyileştirilmesi faaliyetlerine liderlik eder. 

Komitenin oluşumu ile çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenir. 

İSYS Temsilcisi  

Kendi direktörlüğünde İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin gereği olan 

süreçleri koordine eder ve tamamlar. İş etki analizi şablonunda yer alan 

kılavuzu kullanarak, iş etki analizini kendi direktörlüğünün görev ve 

sorumluluk alanına istinaden tamamlar ve İSK’ya iletir. İSK’nın geri 

bildirimi doğrultusunda güncellemeleri ve düzenli gözden geçirmeyi 

gerçekleştirir. İSYS temsilcilerinin isimleri her direktörlük bazında, 

direktörler tarafından belirlenerek İSK’ya iletilir. 



BORSA İSTANBUL A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI  

 

Bu belge Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindedir. Bu belgenin güncel versiyonu KDY’de yer almaktadır. 

  Kullanmadan önce bu dosyanın doğru versiyon olduğunu kontrol ediniz. 

6 / 7 

Risk Yönetimi, İç 

Kontrol ve Uyum 

Direktörlüğü 

Borsa genelinde İSYS’nin işletimi ve ihtiyaç halinde güncellenmesi 

amacıyla gerekli koordinasyondan sorumludur. 

Tedarikçi 

Borsa İş Süreçlerinin işletilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan hizmet 

ve/veya kaynakları sunan kişi veya kurumdur. Gerek duyulması 

halinde olağanüstü duruma hazırlık amacıyla gerçekleştirilen 

tatbikatlara katılır. 

Yönetim Kurulu 

Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi ekinde belirtilen risk iştahını 

onaylar.  

Şirket genelinde iş sürekliliği gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla 

hazırlanan bu Politikayı onaylar; bu Politika hükümleri çerçevesinde 

gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin takibi amacıyla İş Sürekliliği 

Yönetimi Komitesi’ni görevlendirir. 

5 Hedef Kitle 

Bu Politikanın hedef kitlesi, tüm Borsa çalışanları, iş ortakları, üyeler ve Borsa iş süreçlerinin 

devamlılığı için ihtiyaç duyulan hizmetleri veya kaynakları sağlayan tedarikçilerdir. 

6 İş Sürekliliği Organizasyonu 

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, Borsa Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen “İş Sürekliliği 

Yönetimi Komitesi (İSYK)” sorumluluğunda yürütülür. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile ilgili 

rol ve sorumluluklar Prosedür ile düzenlenir. 

7 İş Sürekliliği Politika Beyanı 

Borsa, iş sürekliliği yönetimine yön vermek amacıyla aşağıdaki maddeleri benimser.  

• İnsan yaşamını tehdit eden kriz ve olağan üstü durumlarda can güvenliğinin güvenceye 

alınması birincil önceliktir. 

• Sunulan hizmetlerin sürekliliği, finans sektörünün güvenilirliği için kritik önem taşır.  İş 

sürekliliği ile ilgili mevzuata ve başta yatırımcılar olmak üzere tüm paydaşların 

beklentilerinin gereklerine tam uyumun sağlanması başlıca hedeftir. 

 

Kurulan ISO/IEC 22301:2019 standardı ile uyumlu İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin temel 

prensipleri şunlardır; 

• Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk iştahı doğrultusunda iş sürekliliği 

hedeflerinin belirlenmesi, hedeflere ulaşabilmek için çalışan yetkinliği ve güncel, 

güvenilir, yedekli teknolojik alt yapı olmak üzere gereken kaynakların tahsis edilmesi, 

• Hizmet verilen piyasaların kesinti toleransının çok düşük olduğu dikkate alınarak 

gerekli analizlerin yapılması, kritik iş süreçlerinin ve hizmetlerin kesintiye uğramaması 

amacıyla risklerin erken teşhisi ve proaktif önlemlerin alınması,  
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• Olası bir krize veya olağanüstü duruma hazırlıklı olunması ve olası hizmet kesintisinin 

süresinin en aza indirilmesi için planlar oluşturulması, planların test edilmesi ve sürekli 

iyileştirilerek güncelliğinin sağlanması, 

• Kriz veya olağanüstü durum halinde kullanılacak alternatif lokasyonlarda operasyonel 

altyapıların ve organizasyonel yapıların oluşturulması, 

• Bir krizde veya olağanüstü bir durumda, Şirket veya paydaşlar açısından oluşacak 

finansal zararın asgari düzeye çekilmesi, 

• Her koşul altında temel paydaşların menfaatlerinin ve kurumun itibarının korunması, 

olası zararların asgari düzeye çekilmesi için önlemlerin alınması, 

• İş sürekliliği bilincinin şirket kültürüne yerleştirilmesi, çalışanların farkındalığının 

artırılması için eğitimler ve tatbikatlar başta olmak üzere gereken çalışmaların 

yürütülmesi,  

• İş sürekliliğinin piyasaların devamlılığının güvencesi olması gerçeğinden yola çıkarak, 

Şirket bünyesindeki tüm süreçlerin ve hizmetlerin tasarım, planlama, uygulama, gözden 

geçirme aşamalarında süreklilik ile ilgili gereksinimlerin dikkate alınması, 

• İş sürekliliği yönetim sisteminin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve denetlenmesi 

yoluyla sürekli iyileştirilmesinin sağlanması.  

Bu Politikanın, ilişkili tüm standartların ve diğer destekleyici belgeler ile eğitim faaliyetlerinin 

işlevsel sahipliği Borsa Üst Yönetimi tarafından yürütülecektir. Üst Yönetim, bu Politikanın 

tüm Borsa bünyesinde uygulanmasından, ilgili taraflara duyurulmasından sorumludur. 

Bu Politika, İş Sürekliliği Yönetimi Komitesi tarafından düzenli olarak her yıl en az bir defa, 

mevzuatta ve/veya iş sürekliliğini etkileyen diğer iç veya dış konularda değişiklikler olması 

durumunda ise periyodik güncelleme beklenmeksizin gözden geçirilir ve gerek görülmesi 

durumunda güncellenmek üzere Yönetim Kurulu’na sunulur. 

8 İstisnai Durumlar 

İş Sürekliliği Politikası kapsamının uygulanmasını engelleyici istinai durumlar İş Sürekliliği 

Yönetimi Komitesi Yönergesi’nde belirtildiği gibi İSYK toplantılarında değerlendirilir.  

9 İlgili Dokümanlar 

1. Borsa İstanbul A.Ş. İş Sürekliliği Yönetimi Komitesi Yönergesi 

2. Borsa İstanbul A.Ş. İş Sürekliliği Prosedürü 

3. Borsa İstanbul A.Ş. İş Etki Analizi Prosedürü 

10 Yürürlük  

Bu Politika Borsa Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

11 Yürütme  

Bu Politika hükümleri Genel Müdür tarafından yürütülür. 

 


