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P19 BİLGİ SİSTEMLERİ YEDEKLEME POLİTİKASI 
 
1.1 Amaç 
Bilgi Sistemlerinde oluşabilecek hatalar karşısında sistemlerin kesinti sürelerini ve olası 
bilgi kayıplarını en az düzeye indirmek için sistemler üzerindeki konfigürasyon, sistem 
bilgilerinin ve kurumsal verilerin düzenli olarak yedeklenmesi gerekir. Bu politika 
yedekleme kurallarını tanımlamaktadır. 
 
1.2 Kapsam 
Tüm kritik bilgi sistemleri ve bilgi sistemlerinin işletilmesinden sorumlu personel bu 
politikanın kapsamında yer almaktadır. 
 
1.3 Politika 
Bilgi sistemleri yedekleme politikası aşağıdaki gibidir. 

a) Bilgi sistemlerinde oluşabilecek hatalar karşısında; sistemlerin kesinti sürelerini 

ve olası bilgi kayıplarını en az düzeye indirmek için, sistemler üzerindeki 

konfigürasyon, sistem bilgilerinin ve kurumsal verilerin düzenli olarak 

yedeklenmesi gerekmektedir. 

b) Verinin operasyonel ortamda kritikliğine göre online veya offline yedekleri 

alınmalıdır. Taşınabilir ortamlar fiziksel olarak bilgi işlem odalarından farklı 

odalarda ve güvenli bir şekilde saklanmalıdır.  

c) Kurumsal kritik verilerin saklandığı sistemler ile sistem kesintisinin kritik olduğu 

sistemlerin bir varlık envanteri çıkartılmalı ve yedekleme yapısı dokümante 

edilmelidir. 

d) Yedekleme konusu bilgi güvenliği süreçleri içinde çok önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu konuyla ilgili sorumluluklar tanımlanmalı ve atamalar 

yapılmalıdır. 

e) Yedekleri alınacak sistem, dosya ve veriler dikkatle belirlenmeli ve yedeği 

alınacak sistemleri belirleyen bir yedekleme listesi oluşturulmalıdır. 

f) Yedeklenecek bilgiler değişiklik gösterebileceğinden yedekleme listesi periyodik 

olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. 

g) Yeni sistem ve uygulamalar devreye alındığında yedekleme listeleri 

güncellenmelidir. 

h) Yedekleme işlemi için geçerli sayı ve kapasitede yedek üniteler seçilmeli ve 

temin edilmelidir. Yedekleme kapasitesi artış gereksinimi periyodik olarak 

gözden geçirilmelidir. 
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i) Yedekleme ortamlarının düzenli periyotlarda test edilmesi ve acil durumlarda 

kullanılması gerektiğinde güvenilir olması sağlanmalıdır. 

j) Geri yükleme prosedürlerinin düzenli olarak kontrol ve test edilerek 

etkinliklerinin doğrulanması ve operasyonel prosedürlerin öngördüğü süreler 

dahilinde tamamlanabileceğinden emin olunması gerekir. 

k) Yedek ünitelerin saklanacağı ortamların fiziksel uygunluğu ve güvenliği 

sağlanmalıdır. 

l) Yedekleme standardı ile doğru ve eksiksiz yedek kayıt kopyalarının bir felaket 

anında etkilenmeyecek bir ortamda bulundurulması gerekmektedir. 

m) Veri Yedekleme Standardı; yedekleme sıklığı, kapsamı, gün içinde ne zaman 

yapılacağı, ne koşullarda ve hangi aşamalarla yedeklerin yükleneceği 

belirlenmelidir. 

 


