
ALTERNATİFBANK A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ & ACİL VE 
BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİLGİLENDİRME NOTU 

Bankamızın iş süreçlerinde, deprem, yangın, fırtına, sel, bombalama, sabotaj, donanım ve 

yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintisi gibi önceden tahmin edilebilen ya da 

edilemeyen iç veya dış faktörlerden ötürü kesintiler ve/veya aksaklıklar söz konusu olduğunda; 

 Müşteri hizmetlerimizde devamlılığı sağlamak, 
 

 Yasal ve üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmek, 
 

 İş akışlarımızda karmaşıklığa/kesintiye sebebiyet vermeyerek, felaketlerin finansal 

durumumuza olan etkilerini azaltmak, 
 

 Felaket anında çalışan ve müşterilerimizin can kayıplarını asgariye indirmek, 
 

 Beklenmedik durumlarda varlıklarımızı en iyi şekilde korumaya almak 
 

amacıyla kritik iş süreçlerine odaklı, risk bazlı, işlevsel bir İş Sürekliliği Planı’na sahip olmak, 

bankamızın varlık ve itibarını korumak açısından büyük öneme sahiptir. 

 

Bankamız İş Sürekliliği Planı bu doğrultuda oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. 

 
1. Bankamıza ait mevcut resmi defterler basılı olarak Bankamız merkezinde ve Banka dışında 

bulunan arşiv merkezinde güvenlikli koşullarda kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır. 

 

2. Bankamız tarafından kullanılan uygulamalar ve ait veriler, risklere karşı faaliyetinin aralıksız 

sürdürülebilmesi için yedeklenmekte, elektronik medyada 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 

 

3. Bankamız faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin 

devamlılığının sağlanması, yedeklerinin alınması konusunda, otomatik yedekleme üniteleri 

kullanılarak kritik dataların her gün yedekleri gün sonunda alınmaktadır. Yedeklerin bir 

kopyası ayrıca şirket dışında güvenli korunmaktadır. Aynı zamanda ODM’de (Olağan Üstü 

Durum Merkezi) Disaster Recovery (Felaketten Kurtarma) için altyapı hazırlanmıştır. 
 

Mali ve bilgi iletişim altyapısı dahil olmak üzere operasyonel risk değerlendirmesi konusunda;            
Deprem, yangın, fırtına, sel, bombalama, sabotaj, donanım ve yazılım hatası, elektrik ve 
telekomünikasyon kesintisi başlıca risk konularını teşkil etmektedir. 

 
a. Elektrik Kesintisi: Elektrik kesintisine karşı gerekli önlemler alınmıştır. Kesinti anında 

jeneratör çalışmaya başlayana kadar UPS devreye girmektedir. Herhangi bir soruna 
karşı çift yedekli UPS ve çift jeneratör mevcuttur. 

b. İnternet Hattı Problemleri: Kesintisiz internet erişimi için 2 farklı hat üzerinden bağlantı 
sağlanmıştır. Herhangi birinde problem olması durumunda, diğeri otomatik olarak 
bütün trafiği üstlenir. Her iki hattın birden kesilmesi durumunda ise emirler, 

Borsa İstanbul’da bulunan Bankamıza ait telefonlarla yetkililerimiz tarafından yerine 
getirilmektedir. 

c. Firewall’da Oluşabilecek Problemler: Firewall donanımı yedekli bir şekilde 
çalışmaktadır. Sunuculardan herhangi birisinin arızası durumunda diğer node hizmeti 
üzerine alıp devam edecektir. 

d. Web sunucularında Oluşabilecek Problemler: Web sunucularında olası arızalar için 
sistem yedekleri alınmaktadır. 

e. Database Sunucularında Oluşabilecek Problemler; Database sunucuları merkezde 2 
sunucu üzerinde "cluster" olarak çalışmaktadır. Sunuculardan herhangi birinde sorun 
yaşandığında diğeri database'leri çalıştırmaya devam edecektir. Ankara ODM'de de 
database sunucusu kurulu durumdadır. Bu sunucu merkezdeki database'lerle 



senkronize durumdadır. Merkezdeki her 2 sunucuda da sorun yaşanması durumunda, 
Ankara ODM'de kurulu database sunucusu devreye alınacaktır. Ayrıca Database'lerin 
hergün yedeği alınmaktadır. Gerekli olması durumunda yedekten geri 
dönülebilmektedir. 

f. Virüs Problemleri: Virüs tehlikesine karşı kullanılan bütün yazılımlar lisanslı ve 
orijinaldir. Bilgi sistemleri haricinde program yüklenmesine izin verilmemektedir. Anti 
virüs sistemi bütün makinelerde (server ve Workstationlar) mevcuttur. Saatlik olarak 
virüs listesi otomatik update edilerek sürekli güncel tutulmaktadır. 

g. Klima Problemleri: Sistem odalarında bulunan klimalar herhangi biri arızalanırsa 
soğutma kapasitesine sahip diğer yedek çalışacak durumda hazır edilmiştir. 

 
4. Banka ve çalışanlarıyla alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması için 

gereken kritik personel listesine Alternatif Bank İş Sürekliliği Planı’nda ve her bölüm için ayrı 

ayrı oluşturulmuş olan Bölüm Acil ve Beklenmedik Durum Talimatları’nda yer verilmiştir. 

 

5. Alternatif Bank İş Sürekliliği Planı ve buna ilişkin prosedürler, yasal mevzuatta yapılabilecek 

değişiklikler, teknolojideki gelişim ve değişim doğrultusunda değiştirilebilir. Bu değişiklikler 

banka üst yönetimi tarafından onaylandıktan sonra devreye girer. Alternatif Bank İş Sürekliliği 

Planı’ndan sorumlu kişiler banka üst yönetimi tarafından atanır. 

 

6. Bankaca faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda, bu durum, tüm 

müşterilerimize yazılı olarak bildirilir. 
 

7. Alternatif Bank İş Sürekliliği Planı’nın uygulanmasından İş Sürekliliği Yönetim Komitesi 
sorumludur. Acil ve beklenmedik durumun müşteriye etkilerinin minimum düzeyde olması 
için Bankamız müşterilerinin ulaşabileceği telefon numaraları aşağıda belirtmiştir. 

 

8. İşbu "Bilgilendirme Notu”, Alternatif Bank A.Ş’ de hesap açan her müşteriye, acil ve 
beklenmedik durumlarda, iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve uygulama prosedürleri 
hakkında özet bilgi vermek amacıyla oluşturulmuş olup, Alternatif Bank A.Ş. resmi internet 
sitesinde yer almaktadır. 

 
İletişim Noktası Telefon Adres 

Santral 0212 315 65 00 Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mah.Cendere Cad. 
No:109M 2D Blok 34485 Sarıyer İstanbul 

 


