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1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, iş sürekliliğinde kesintiye sebep olabilecek durumların belirlenmesi 
ve alınabilecek önlemlerin saptanarak kesintiye uğramaksızın iş sürekliliğinin sağlanmasının 
yöntemlerini saptamaktır 

2. KAPSAM

Tüm NSL Teknoloji fiziksel ve dijital bilgi varlıklarını kapsamaktadır. 

3. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün oluşturulmasından BGYS Komitesi, uygulanmasından tüm şirket çalışanları 
sorumludur. 

4. UYGULAMA

Bu prosedürün uygulanması NSL Teknoloji iş sürekliliğinin çeşitli nedenlerle kesintiye 
uğraması kısmen veya tamamen devre dışı kalması durumuna bağlıdır. Uygulama 
aşamasında esas olan hizmetlerin sürekliliğidir. Tüm personel eğer hayati tehlike yok ise 
prosedürün uygulanmasında “hizmet sürekliliğini / kesintisizliğini” esas alarak hareket 
etmekle yükümlüdür. Alınan her türlü önleme rağmen oluşabilecek olumsuz durumlarda, 
NSL Teknoloji’nin nasıl hareket edeceği oluşturulan planlar doğrultusunda belirlenmiştir. Bu 
aşamada hizmetlerdeki kesinti aşağıdaki sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. 

 Doğal afetler (deprem, sel,)

 Salgın hastalık (Pandemi)

 Yangın

 Adli olaylar

 Donanım arızası/kaybı

 Ana ağ anahtarı

 Sunucular

 Yazılımsal hatalar

 Yazılım güncellenmesinden kaynaklanan

 Yazılım hatasından kaynaklanan

 Altyapı kaybı
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 Ana iletişim hatlarında meydana gelen arızalar

 Ara iletişim hatlarında meydana gelen arızalar

 Elektrik şebekesinden kaynaklanan arızalar

 Sistem çökmesi

 Kritik personel kaybı

Bu durumların herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda iş sürekliliğin sağlanması için 
önceden yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler aşağıda belirtilmiştir; 

 Servis kesintisine yol açabilecek tüm durumlar için ilk olarak yapılması gereken düzenli

bir biçimde sistemdeki tüm kritik yazılım ve sunucular “Yedekleme Talimatı” ‘na göre 

yedeklenir.  

 Hangi sistemlerin, ne ölçüde, kimin tarafından, hangi sıklıkla, nereye ve hangi yöntemle

yedeğinin alınacağı belirlenmiştir, yedekleme işlemi “Yedekleme Talimatı” ‘na göre yapılır 

ve alınan yedeklerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilir. 

 Donanım arızalarına karşın kritik sistemlerin donanım olarak yedekleri tutulur.

 UPS ’in düzenli bakımlarının yaptırılması için ilgili firmalarla bakım anlaşmaları yapılır.

 Bilgi sistemleri altyapısının güvenliğinin sağlanması ve kesintisiz çalışması için güvenli bir

bilişim alt yapısı yapılandırılır. 

 Yapılandırılan donanım altyapısının sürekliliği işletmemiz tarafından ilgili proses, prosedür

ve talimatlarla gerçekleştirilir. 

 Herhangi bir felaket sonucunda kullanılan binanın hasar görmesi durumunda kesinti

yaşanmaması için “Acil Eylem Planı” uygulanır. 

 Acil bir durumda yapılacak işler ve sorumlular “Acil Eylem Planı” ‘nda belirlenir.


