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Gündem

• BSI Eurasia Şirket Profili

• BS 25999‟un Belgelendirme Süreci

• Belgelendirme ihtiyacının nedenleri?

• BSI‟ın BS 25999 güncel bilgileri 





• 1901‟de kuruldu.

• Dünya‟nın en büyük standardizasyon ve belgelendirme 
kurumudur.

• Dünya çapında tetkik, belgelendirme ve eğitim hizmetleri 
sunar.

• 129 ülkede 68.000 organizasyon BSI tarafından belgelidir.

• 20 akreditasyona sahiptir.

BSI kimdir?



Pazar lideridir- çünkü 6 temel yönetim sistemi standardı
BSI tarafından yazılmıştır:

 1979 BS5750- ISO 9001 – Kalite
 1992 BS7750- ISO 14001 – Çevre
 1995 BS7799- ISO 27001 – Bilgi Güvenliği
 1996 BS8800- OHSAS 18001 – İş Sağlığı ve Güvenliği
 2000 BS8600- ISO 10002 – Müşteri Memnuniyeti
 2002 BS15000- ISO 20000 – BT Hizmet Yönetimi
 2006 BS25999- İş Sürekliliği Yönetimi

BSI kimdir?



BSI Ofisleri
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Washington Beijing
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• 129 ülkede 
faaliyet 
gösteriyor

• Dünya üzerinde 
54 ülkede ofisi 
bulunuyor

• 2,445 çalışanı 
var

Global Görünüm



Hizmetlerimiz

• Yönetim sistemi standartları ile ilgili tarafsız tetkik, 
belgelendirme ve eğitim

• Ürün testi

• Ulusal, uluslararası ve özel standartların geliştirilmesi 
ve satışı

• Standartlar hakkında bilgi ve rehberlik

• İletişim ve paylaşım günleri

• İkinci & Üçüncü taraf tetkik ve doğrulama

“Tüm dünyada, her gün, insanlar BSI tarafından denetlenmiş, test 

edilmiş ve belgelendirilmiş ürünlere ya da hizmetlere itibar gösterir ve 

güven duygusuyla bu ürünleri ya da hizmetleri satın alırlar.”



BSI Group Müşteri Profili
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BSI Kuruluşlara Nasıl Yardımcı 
Olmaktadır?

Sosyal ve çevresel konularda sürdürülebilir bir başarı ve liderlik

Etkin bir risk yönetimi ile risklerin azaltılması ya da bölünmesi

Performansınızı artırarak rakiplerinize karşı avantaj



Ürünlerimiz
Performans

• Kalite ISO 9001

• Otomotiv ISO/TS 16949

• Havacılık ve Uzay AS9100

• Telekomunikasyon TL 9000

• IT Hizmet Yönetimi ISO/IEC 20000

• Petrol & Gaz ISO 29001

• Müşteri Memnuniyeti ISO 10002

• Entegre Yönetim PAS 99

• BSI Kıyaslama

Sürdürülebilirlik

• Çevre ISO 14001

• Sera Gazı Etkileri GHGE

• Sosyal Sorumluluk SA 8000

• Kurumsal Sosyal Sorumluluk

• Sürdürülebilir Gelişme BS 8900

Risk

• İş Sağlığı, Güvenliği OHSAS 18001

• Bilgi Güvenliği ISO/IEC 27001

• Gıda Güvenliği

- ISO 22000

- Dutch HACCP 

- BRC Global Standard – Gıda

- BRC Paketleme

- Codex HACCP

• Tüketici Ürünleri

- BRC Tüketici Ürünleri

• İş SürekliliğiYönetimi BS 25999

• Tıbbi Cihazlar ISO 13485



BSI Yönetim Sistemlerinin Faydaları
Etkin bir yönetim sistemi, kuruluşunuzda:

• Sosyal, çevresel ve finansal risklerinizi yönetir

• İş verimliliğini artırır, meydana gelebilecek olumsuzluklarda 
zaman ve para kaybını en aza indirger

• Maliyetleri azaltır

• Müşteri ve paydaşların memnuniyetini artırır

• Markanızı ve ününüzü korur

• Sürekli iyileşme sağlar

• Yenilikçilik sağlar

• Ticari engelleri kaldırır

• Pazarda açıklık getirir



Değerlerimiz

• Standartlarda öncü olmak

• Müşteri temsilcilerimiz/ Tetkikçilerimiz

-Yapıcı

-Eğitimli 

-Kaliteli

• Global olmak

• Satış sonrası hizmetler/ Müşteri memnuniyeti 
sağlamak



BSI Akreditasyonları
Tüm Dünyadaki Akreditasyonlar

SCC (Canada)

ANAB (USA) JAB (Japan)

EMA (Mexico) ENAC (Spain)

SAC (Singapore)INMETRO (Brazil)

RvA* (Netherlands)

UKAS* (UK)

KAB (Korea)

TAF (Taiwan)

CNAB (China)

NABCB (India)

HKCAS (Hong Kong)

TGA / VDA (Germany)
Automotive

SAI
Social Accountability

itSMF
IT Service Management

IATF – Automotive

Aynı zamanda uluslararası 
bir kuruluş olan “IIOC” 
üyesiyiz.

JAS-ANZ (Australia)

JIPDEC (Japan)
Information Security
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BSI Türkiye Ofisi

• BSI, Türkiye‟de 2001 yılında kendi ofisini açmıştır.

• Merkezi İstanbul‟da bulunan BSI ofisi, profesyonel ekibi  
ve planlama yeteneği ile tüm Türkiye‟de kuruluşlara 
hizmet verebilmektedir.

• BSI Türkiye; belgelendirme, denetim ve eğitim hizmetleri 
sunmaktadır.

• Müşteri portfoyümüzü Türkiye‟nin en çok bilinen ulusal 
markaları ile dünyaca tanınmış global kuruluşlar 
oluşturur.

• BSI Türkiye ofisi ayrıca; Kuzey Kıbrıs, İsrail, Malta, ile 
Balkan ülkelerinde belgelendirme ve eğitim hizmetlerini 
yönetmektedir.



BSI Türkiye Müşterileri
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Neden BSI?
• BSI, standardizasyon kuruluşudur, standartları 

yazan bir kuruluş olması sebebiyle yenilikler 
hakkında ilk ağızdan bilgi sahibi olmanızı sağlar.

• Üç yılda bir müşterilerimize ücretsiz olarak 
“Stratejik Gözden Geçirme Raporu” sunuyoruz. 
Bu raporda sistemin üç yıllık tablosu ortaya 
çıkarılmakta, tüm güçlü ve zayıf yönler, gözlemler ve 
tavsiylerle birlikte rapor haline getirilmektedir.

• BSI denetçi ve eğitmen kadrosu sektör tecrübeli, 
konularında uzman profesyonellerden oluşmaktadır.

• BSI‟ ın standartlar konusundaki zengin altyapısı ve 
global bilinirliği Türkiye‟de de şirketlere katma 
değer sağlamakta ve prestijlerini artırmalarına 
yardımcı olmaktadır. 
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BS 25999

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
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Sertifikasyon



BELGELENDİRME SÜRECİ

• BS 25999 belgelendirme denetimi, BS 25999-2:2007„ye 
göre yapılmaktadır (Spesifikasyonlar). 

• Diğer tüm  belgelendirilebilinir uluslararası standartlar 
gibi, BS 25999 belgelendirmeside kuruluşun standartta 
yer alan tüm unsurları uygun şekilde belgelediğinden ve 
İSYS‟nin etkili şekilde işlediğinden emin olmak için 
kapsamlı bir değerlendirme sürecini gerektirir.

• Belgelendirme denetlemeleri, akredite edilmiş üçüncü 
taraf belgelendirme kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilmelidir.



AKREDİTASYON 



BELGELENDİRİLECEK KAPSAMIN BELİRLENMESİ 

VE BAŞVURU

• Belgelendirme süreci, kuruluşun ve onun İSYS uygulamasının 
anlaşılması ile başlar. Bunu gerçekleştirebilmek için, BSI‟a 
başvurulması ve sonrasında kuruluş ile ilgili bilgilerin alınması 
ve  risklerin anlaşıldığından emin olmak için mülakat görüşmesi 
veya Bilgi Talep Formu talep edilmektedir.

• Değerlendirme sonrası gereken denetleme günleri ve ilgili 
maliyetlerle birlikte bir proje planı sunulacaktır.Belgelendirme 
süreç planı kuruluşa gönderilir ve sonrasında onaylanan plan 
ve belgelendirme başvurusu BSI‟ya sunulur. 

• Belgelendirme başvurusu yapıldıktan ve BSI tarafından 
onaylandıktan sonra, tetkik döngüsü programlanabilir ve 
gerçekleştirilebilir. 



TETKİK DÖNGÜSÜ

İş Sürekliliğinın doğası gereği, tetkik döngüsü bir 
başlangıç değerlendirmesine dayanacak, buna yıllık 
takip ziyareti ve üçüncü yılda da belge yenileme 
tetkiki ile devam edecektir. 

Sürecin dört değerlendirme tipi şöyledir: 

 Ön Değerlendirme/Boşluk Analizi

 Balgelendirme Tetkiki

 Takip Tetkikleri

 Belge Yenileme Tetkiki



Ön Değerlendirme

• Ön değerlendirme, küçük ölçekli yerinde değerlendirmedir ve birincil amacı 
da kuruluşa tam değerlendirme için durumlarıyla ilgili bir izlenim sunmaktır.

• Firma, ön değerlendirme için belirli bir denetleme planı talebinde bulunabilir. 
Bunun olmaması halinde, BSI en iyi uygulamalara ve standardın bazı kritik 
öneme sahip unsurlarının bir örneğine dayanarak ön değerlendirmeyi 
gerçekleştirir. 

• Bir ön değerlendirme tipik olarak, kuruluşun belgelendirme için belirtilen tüm 
yönleri ele aldığından emin olmak adına BS 25999-2 gereklilikler dizisinin 
tamamının kısa bir gözden geçirmesini içermektedir. Şüpheli ya da ihmâlin 
olduğu tüm alanlar, kuruluşa sunulacak bir raporda belirtilecektir.

• İş Sürekliliği profesyonelleri, sonrasında bu görevlerin tamamlanması için ne 
kadar iyileştirme çabası ve kaynak/zaman gerektiğini kesinliğe kavuşturmuş 
olacaktır. BSI, bunlar tamamlandıktan sonra denetlemenin ilk aşamalarına 
başlayacaktır. 

• Ön değerlendirme denetlemesi, belgelendirme tetkiki sırasında dikkate 
alınamaz ve standardın tüm unsurları denetçi(ler) tarafından tetkik planına 
alınacaktır. 



Belgelendirme Tetkiki(1)

Akreditasyon klavuzu olarak  ISO 17021‟in benimsenmesinden dolayı, belgelendirme

tetkiki iki aşamada yapılmaktadır.

1. Aşama Tetkik aşağıdaki unsurları kapsayacaktır: 

• Kuruluşun İSYS dokümantasyonunun gözden geçirilmesi

• Kuruluşun 2. aşama tetkikine ne derece hazır olduğunun yüksek düzeyde değerlendirilmesi

• Kuruluşun standartların şart koştuğu gereklilikleri anlama düzeyinin gözden geçirilmesi

• 2. aşama tetkiki için önerilen kapsamının anlaşılması

• 2. aşama tetkiki için ihtiyaç duyulan kaynakların gözden geçirilmesi ve onaylanması

• 2. aşama tetkikinin planlanması

• Yönetim Gözden Geçirmeleri ve denetleme/iç tetkiklerin planlandığı ve hayata geçirildiğinin 
kesinliğe kavuşturulması.

• Uygunluk dâhilinde olmadığı düşünülen tüm alanlar, uygunsuz noktalar olarak belirtilecek ve 
belgelendirme tetkikinin 2. Aşamasına geçmeden önce baş denetçi tarafından giderildiği 
onaylanacaktır. 



Belgelendirme Tetkiki(2)

• 2. aşama tetkikin amacı, etkililik dâhil olmak üzere kuruluşun İSYS‟sinin 
uygulanmasını değerlendirmektir. 

• Bu safha, “süreç denetimi” yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilir. Denetim 
yaklaşımı, bir “kontrol listesi” yaklaşımının aksine, etkililik ve tutarlılığın 
sağlanması için operasyon kapsamına dâhil edilen tüm süreçleri ve tüm 
ilgili süreçleri değerlendirir. Bu değerlendirme, karşılıklı görüşmeler, 
“objektif kanıt” (prosedürler, raporlar ve test sonuçları) toplanması ve bu 
bulguların standart karşısında değerlendirmesini içerecektir. 

• Uygunluk dâhilinde ve/veya etkili olmadığı düşünülen tüm alanlar, 
uygunsuz noktalar olarak ortaya konacaktır.Belgelendirme tavsiye 
edilmeden önce bu uygunsuzlukların giderildiği baş denetçi tarafından 
onaylanmalıdır. 



Takip Tetkikleri
İlk takip ziyareti, normal olarak 2. aşama denetiminin tarihinden sonra senede bir defa 
olmak üzere planlanır. BSI, belgeli kuruluşun İSYS‟si için periyodik takip gerçekleştirecektir. 
Bir kuruluş, alışageldiği üzere bu tür bir denetim için senede bir ziyaret edilebilir. Bu takip 
denetimlerinin amacı,belgeli kuruluşun sertifikasyon gerekliliklerine sürekli olarak 
uygunluğunu doğrulamaktır. 

Takip denetimleri genel olarak sürekli iyileştirme ve etkililiği sağlayan kritik aktiviteleri 
kapsar,bunlar: 

• Yönetim gözden geçirmeleri ve denetimler/iç tetkikler

• Önceki denetimlerden uygunluk içermeyen noktalar üzerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin 
gözden geçirilmesi

• İSYS‟nin etkililiği

• Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen planlı faaliyetlerin kaydettiği ilerlemeler

• Tüm İSYS unsurları arasında etkili etkileşimin doğrulanması

• Operasyon kontrolünün devam ettirilmesi

• Tüm değişikliklerin gözden geçirilmesi

• Kuruluş tarafından gösterilen İSYS etkililiğini devam ettirmeye olan bağlılığın doğrulanması.



Belge Yenileme Tetkiki

Belge Yenileme Tetkikinin amacı, İSYS‟nin sürekli 
uygunluluğu ve etkililiğini ve bunun belgelendirme kapsamı 
ile sürekli bağlantılı oluşu ile uygulanabilirliğini doğrulamaktır. 

Belge Yenileme Tetkiki, aşağıdaki unsurları içerecektir: 

• İSYS‟nin iç ve dış değişiklikleri ve belgelendirme kapsamına 
uygulanabilirliği ışığında bütünüyle etkililiği.

• Genel performansı artırmak amacıyla İSYS‟nin etkililiğini ve 
gelişimini devam ettirmek için gösterilen bağlılık.

• Onaylı İSYS‟nin işleyişinin kuruluş politika ve hedeflerine 
ulaşmada katkısı olup olmadığı.
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Süreç Akışı
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Neden Belgelenmeliyiz?

Rekabet avantajı Tedarik zinciri talebi

Paydaşlarımıza,

ortaklarımıza ve 
çalışanlarımıza  güven 

vermek

Maliyet avantajı 
sağlamak(sigorta 

primi, dış 
denetimler…)

İhale ve  
tekliflerinizde fiyat  
düşüşü sağlamak

Belgelendirme 
denetimin 

katmadeğeri
Mesleki İlerleme

Etkin bağımsız 
tetkikler

Lokasyonlar arası 
uyum

Personelin  
prosedürleri 

tamamlandığından 
ve uyguladığından 

emin olmak

Markanın ve 
itibarının korunması

Sürekli iyileşmenin  
sağlanması
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BSI’ın BS 25999 güncel bilgileri…..

• 53 Belgelendirme

• 14 Ülke

• 10 Sektör

• 81 Başvuru

• BSI , Asya ve İngiltere‟de BCM tetkik hizmetleri ve 
diğer servisleriyle sektörün en iyisi durumunda

• ABD‟de ASIS‟e BC standardının yazımı için destek 
veriyor.

• BCI ve üyeleriyle global ilişki içerisinde
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İletişim
BSI Türkiye Ofisi

Adres: Hüseyin Çelik sok. Nail Ergin İş Merk. No.7 
Kat.2 Kozyatağı- Kadıköy/ İstanbul

T: 0216 445 90 38

F: 0216 463 26 26

E-mail: bsieurasia@bsigroup.com

Web: www.bsi-turkey.com

mailto:bsieurasia@bsigroup.com
http://www.bsi-turkey.com/
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Teşekkür Ederiz


