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1. AMAG

Bu politikanrn amacr T.C. Salhk Bakanhlr Bitlis
standartla

2.

n

il

SaEltk

Miidtirliiiii ve

baElr tesisleri iCin yedekleme

nr belirlemek iEin olusturulmu$tu r.

KAPSAM
Saflrk tesislerinde bulunan, HBYS programlarrntn yedeklerinin nastl altnaca[tnt kapsar.

3.

YEDEKLEME YAPAN SiSTEM YONETiCitERiNiN SORUMTUTUKTARI

Kurum bi.inyesindeki belirlenen biitiin yedekleme islemlerinden, yetkilendirilmiS sistem ydneticileri ve Birim
yetkilileri sorumludur3.1. Birim yedeklemeleri a5afrdaki gekitde yaprlacaktrr ve HBYS database haftahk tam sistem yedekleri haftantn

Cumartesi veya Pazar g0nii alrnacak olup takip eden haftantn ilk i9

gi]n

ahnan yede[in bir kopyasr

tutanaklahastane idaresine teslim edilecektir.

3.2.Sistem yoneticileri dahilinde yedeEinin a|nmasr gereken

ti]m veriler ve yedekleme konusunda yetkili

qahganlar da bu politikanrn kapsamtnda yer almaktadtr.

3.3. Bilgi sistemlerinde olu5abilecek beklenmedik durumlar kargrsrnda, sistemlerin kesinti si.irelerini ve olast veri

kayrplarrnr

en az diizeye indirmek igin sistem bilgilerinin ve

kurumsal verilerin dtizenli olarak

yedeklenme lidir.
3,4, Verinin operasyonel ortamda online olarak aynr disk sisteminde farkh disk voliimlerinde ve offline olarak da
BACKUP Server ve Haricl Disk ortamlartnda yedekleri ahnacakttr.

3.5. Son Veriler offline ortamlarda srnrrslz stireyle saklanmahdrr.
3.6. Yedekleme, bilgi

giivenli!i s0regleri iginde eok onemli bir yer tutmaktadrr. Bu konuyla ilgili net sorumluluklar

tanrmlanmahdtr.
3.7. Kritik verilerin varltk envanteri erkartrlmah ve yedekleme ihtiyacr bakrmrndan stntflandtrrlarak doklimante

edilmelidir.
3.8. Olu$turulacak varhk envanterinde, hangi sistemlerde ne tUr uygulamalartn qahstlEt, yedeEi alrnacak dizin ve
dosyalar, yetkili personelve yetki seviyeleri yer almaIdrr.
3.9. Yedekleri ahnacak sistem, dosya ve veriler dikkatle belirlenmeli ve

yedefi altnacak sistemleri belirleyen bir

yedekleme listesi olugturulmaltdtr.

3.10, Yedeklenecek bilgiler defiSiklik gtisterebilecefinden yedekleme listesi periyodik olarak gozden gegirilmeli
ve

gU

ncellenmelidir.
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Yeni sistem ve uygulamalar devreye ahndrErnda yedekleme listeleri gUncellenmelidir.

3.12. Yedekleme i$lemi iein yeterli sayr ve kapasitede yedekleme medyalart temin edilmelidir. Yedekleme
kapasitesi artri gereksinimi periyodik olarak gozden gegirilmelidir.

3.13. Yedekleme medyalarr acil durumlarda kullanrlmasr gerekebilece[inden grivenilir iirtnlerden seeilmesi ve
drizenli periyotlarda test edilmesi gerekmektedir.

3.14. Geri yikleme prosed0rlerinin di.izenli olarak kontrol edilmesi ve test edilerek etkinliklerinin dofrulanmasr

ve operasyonel prosedrirlerin ongord0[ii si.lreler dahilinde tamamlanabilece!inden emin

olunmasr

gerekmektedir.

3.15. Yedekleme medyalarrnrn bulunduruldufu ortamlann fiziksel uygunlu[u ve giivenlifii saglanmalr ve bilgi
iglem odalarrndan faklt odalarda veya binalarda saklanmahdrr.

3.16. Yedekleme medyalarr herhangi bir felaket anrnda etkilenmeyecek bir ortamda bulundurulmast
gerekmektedir.

3,17, Veri Yedekleme Standardr; yedekleme srklrfir, kapsamr, gi.in iginde ne zaman yaprlacair, ne kogullarda ve
hangi agamalarla yedeklerin yUklenecefi ve y0kleme srrasrnda sorunlar grkarsa nasrl geri doniileceEi,
yedekleme ortamlannrn ne Sekilde i5aretleneceEi, yedekleme testlerinin ne 5ekilde yaprlacafr yedekleme
tutanaErnda tutulacaktrr.

4.

UYGUTAMA
4.1.Yedekleme "tam yedekleme" tipinde her pazar gtinli saat 00:01 de baglar. Diier gunler de ise saat 12:00,

saat 1"7:30 ve 00:00 da yedekleme yaprlrr. Program yedeBinin baglatrlmasr yiiklenici firmanrn gorevidir.
Firmanrn baglattr[r yedekleme i5lemi bittikten sonra, yedeklemenin yaprldr[r lokasyondan ahnrr.
4.2. Yedekleme

gtin iEinde Bilgi iSlem Sorumlusunun bizzat kendisi yada resmi olarak g6revlendirilen kiti

tarafrndan a|nrr veya sistem otomatik ahyorsa bizzat Bilgi i5lem Sorumlusu tarafrndan kontrol edilmesi
gerekir.
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