
 

 

Kritik durumlar meydana geldiğinde işletmenizin devamlılığının sağlanması 
 

ISO 22301’e göre İş Sürekliliği Yönetim Sistemi 
Sertifikasyonu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarar verici bir yangından tutun siyasal çalkantılara ya 

da salgın hastalıklara kadar: beklenmeyen olaylar 

sadece kendi ülkenizde değil aynı zamanda uzaktaki 

üretim ve tedarik yapılan ülkelerde de bir işletmenin 

süreçlerine ciddi şekilde zarar verebilir. 

 

Genel anlamda, yüksek finansal ve manevi kayıplar 

şirketlerde çöküşler ve iflaslarla sonuçlanabilir. 

Bunların vereceği zararları minimum seviyeye 

indirmek hayati bir önem taşımaktadır. İş Sürekliliği 

Yönetimi ciddi zararlar ve aksamalara karşı etkili 

önlemler almak için var olan bir yöntemdir. TÜV 

NORD, şirketlerin iş sürekliliği yönetim sistemlerini 

kontrol ederek işletmelerin güvenliklerine sürekli 

olarak katkıda bulunmaktadır 

 

Küresel pazarda artan riskler 

Modern işletme süreçleri gittikçe aksamalara açık bir 

hale gelmektedir. Bunun temel nedenleri, dış kaynak 

kullanımı, dışarıya iş verme, dünya genelinde çok 

fazla sayıda iş ortağı oluşturma, artan küreselleşme 

ve  uluslararasılaşma olduğu kadar, süreçlerin hızla 

artan bir şekilde IT’ye dayalı olmalısıdır. 

 

Olası aksamalar; 

 Sel baskınları ya da depremler gibi  

doğal afetler, 

 Elektrik kesintisi ve yangınlar, 

 Altyapıdaki aksamalar ve hasarlar, 

 Sosyal ve siyasal çalkantılar, 

 Salgın hastalıklar gibi bölgesel ya da küresel sağlık 

durumları, 

 Kargaşa ya da huzursuzluktan kaynaklanan kişisel ya da 

maddi kayıplardır. 

   

Hazırlıklı olun 

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, işlemlere,  aksamaların 

ardından mümkün olduğunca sürede nasıl yeniden 

başlanabileceğine dair planları belirler.  Bu, zararı tümüyle 

minimize eder ve var olan tehditlerin engellenmesine 

yardımcı olur.  Uygulanan sisteminin,  herhangi bir ihtiyaç 

olduğunda  etkili bir şekilde işleyip işlemeyeceğini kontrol 

etmek için, TÜV NORD, bu sisteminin sertifikasyonunu 

önermektedir. Firmalar, bu sayede tarafsız bir uzmandan  

acil durum planlarının güvenilirliği ve verimliliği ile ilgili 

bağımsız ve güvene dayalı fikir alırlar. Sertifikasyon 

gereklilikleri ISO 22301 tarafından belirlenir.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sertifikasyonun Faydaları 

TÜV NORD tarafından yapılan belgelendirme tüm 

sektörlerde  küçük ve orta ölçekli firmalar için tanınmakta 

olan bir belgedir. Bir yandan, kritik iş süreçleri için  istisnai 

durumlarda bile işlemlerin devamını sağlayan bir sistemin 

var olduğuna dair onay alırlarken; diğer yandan,  

denetlenen ve belgelendirilen sistem, işletmelerin sadece 

kendi emniyetlerini sağlamaz, aynı zamanda da 

müşteriler ve paydaşlar için de olumlu bir etki yaratır: bu, 

organizasyonun ciddi karışıklıklarda bile devam etmeye 

yetkin olduğunun bir göstergesidir.  Belgelendirilmiş 

işlemler etkili bir pazarlama enstrümanı olmanın faydasını 

görürken, aynı zamanda kendilerini işletmenin kritik 

alanlarında  güvenilir bir tedarikçi ya da dışardan tedarik 

eden firma olarak konumlandırırlar. 

 

Başarınız için bizim uzmanlığımız 

TÜV NORD, gözetim ve sertifikasyon hizmetlerinde 

dünya çapında iyi bilinen, köklü ve güvenilir bir iş 

ortağıdır. Uzmanlarımız ve denetçilerimiz, deneyimlerine 

dayalı olarak kapsamlı bilgiye sahiptir ve genel olarak 

daimi bir şekilde TÜV NORD tarafından istihdam edilirler. 

Bu durum, bağımsız ve tarafsız sunulan hizmetin 

garantisidir ve aynı zamanda da müşterilerimizi istikrarlı 

bir şekilde destekleyeceğimiz anlamına gelmektedir. Bu 

sayede denetçilerimiz şirketinizin gelişiminde size eşlik 

edip sizi desteklerken size objektif bir geri bildirim sunar.. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sertifikasyon Süreci 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. 

Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No: 5 Kat:4 
Odak Plaza, Kozyatağı, 34742  Kadıköy/İSTANBUL  
Tel: + 90 216 361 2995 

E-mail: tuv-nord@tuv-turkey.com 

        

 

 

 

 

Sertifikanın yayımlanması, 3 yıl geçerlidir ve izleme 
denetimleri gerçekleştirilir. 

Belgelendirme sürecinin yayımlanması 

Uygunsuzluk yönetimi (eğer uygunsa) 

Aşama 2 Denetim: Sertifikasyon denetimi 

Aşama 1: sertifikalandırılabilme tespiti, denetim 
planlaması 

 

Denetime hazırlık için saha değerlendirmesi 

Sipariş teyidi 
taleteyidi 

Sağlanan bilgiye dayanarak TÜV NORD’tan teklif 

 

 

http://www.tuv-turkey.com/
https://www.facebook.com/TUVturkey
https://twitter.com/tuvturkey
https://plus.google.com/116483730545297006241/about
https://www.linkedin.com/company/t-v-nord-t-rkiye

