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 ISO 9001 ve ISO 14001 neden değişiyor? 

Tüm uluslararası standartlar, günümüzün sürekli değişen pazarında 
güncel kalmak için düzenli olarak gözden geçirmelere tabi 
tutulmaktadır.

Mevcut ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarının gözden 

geçirilmesinin ardından, komiteler her iki standardın da 

aşağıdakileri sağlamaları amacıyla revize edilmesi gerektiği 

sonucuna varmıştır: 

• Kuruluşların çalışmakta olduğu giderek karmaşıklaşan

ortamı yansıtmak

• Kalite ve çevre yönetimini işletmelerin kalbine koyarak,

iş stratejileri ile tam anlamıyla entegre ve uyumlu hale

getirilmelerini sağlamak.

• Bir kuruluşta birden fazla yönetim sistemi

uygularken entegre etmeyi kolaylaştırmak

• Önümüzdeki 10 yıl için tutarlı bir çerçeve sağlamak

• Çalışanların, müşterilerin ve diğer paydaşların

ihtiyaçlarını daha doğru şekilde yansıtmak

• Kuruluş genelinde performansı iyileştirmek

Her iki standardın da, Eylül 2015’te olması beklenen resmi 

yayınını takiben, eski versiyona göre sertifikalı olan 

kuruluşların yeni standartlara geçiş için 3 yılları olacaktır. 
Ancak, yeni standartların faydalarını elde etmek ve iş 

performansını iyileştirmek için ne kadar erken geçiş 

çalışmalarına başlanırsa, o kadar iyi olacaktır. 
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Erken geçişin faydaları 

Standartlara geçişin erken yapılması, bir kuruluş için çok sayıda fayda sağlayabilir: 

İyileştirilmiş iş performansı 
Artık her iki yeni standart da yönetim sisteminin 

kuruluşun iş stratejileri ile tamamen uyumlu olmasını 

sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bir iş yönetim aracı 

olarak kullanıldığında bu, sağlıklı performans proseslerinin 

kuruluşta daha erken yerleştirilmesi ile performansı 

iyileştirecek ve gerçek değer sağlayacaktır. 

İyileştirilmiş risk ve fırsat yönetimi 

Risk ve fırsat yönetimi ile ilgili daha fazla vurgu yapılması, 

bir yönetim aracı ve performans arttırıcı olarak kullanımını 

pekiştirmektedir. Bu, kuruluşunuzun riskleri ve fırsatları 

daha etkin şekilde belirlemesini sağlayacak ve böylece 

operasyonel verimliliği iyileştirecek, tekrarları azaltacak ve 

hem zamandan hem paradan tasarruf ettirecektir. 

Yükselen itibar 

Yeni standartları erken benimsemek, mevcut ve aday 

müşterilerinize kalite/çevre yönetimi konusunda yönetim sistemleri 

aracılığı ile lider, yenilikçi ve proaktif bir yaklaşım izlediğiniz 

mesajını iletecektir. Bu, müşteri deneyimini ve paydaşların güvenini 

arttıracaktır. 

Geçiş sorunları riskinin azalması 

Kuruluşların çoğu yeni bir standarda başarılı şekilde geçiş 

yaparlar, ancak geçiş periyodunun sonunu beklerseniz 

problemleri çözmek için daha az vaktiniz kalacak, son dakika 

sorunlarını çözmek için daha fazla vakit harcayacaksınız. 
Geçişi tamamlamadan sertifikanızın süresinin dolması ile karşı 

karşıya kalabilirsiniz, ihaleler için sertifikaya ihtiyacınız varsa 

bu işinizi riske atabilir. 

Maliyetleri azaltmak için erken geçiş 

Zamana yayarak geçiş yapan kuruluşların, aynı anda hem eski 

hem de yeni yönetim sistemine uygunluğu sürdürmesi 

gerekecektir. Bu, kuruluş üzerine daha fazla uyum yükü ve 

uygunsuzluk riski yükleyecektir. 

Daha esnek bir yaklaşım 

Yeni standartları erken benimsemek; azalan dokümantasyon 

gibi daha az kuralcı şartlardan daha çabuk faydalanmak ve 

böylece daha esnek olmak anlamına gelecektir.

Artan katılım 

Kuruluş içerisinde istek ve değişimi teşvik etmek,  son 

dakikada yakalamaya uğraşmak yerine, erken 

uygulayıcılardan olduğunuzda daha kolay olacaktır. Bu, 

kuruluşunuzun doğru kaynakları ataması için daha fazla 

vakit sağlayacak ve mevcut sisteminizin kuruluşunuz için 

çok daha önceden daha iyi çalışmasına yardımcı olacaktır.

İyileştirilmiş entegrasyon 

Tüm yönetim sistemi standartları için ortak yeni yapı, çok fazla 

ekstra zaman ve para harcamadan birden fazla sistemi düzgün 

bir şekilde kuruluşunuza entegre etmenize olanak sağlar. 

Geçiş 
Yolculuğunuzda 
BSI’ın size nasıl 
destek olacağını 
öğrenmek için 

ziyaret edin

www.bsigroup.com/TR
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Ertelemeyin – geçiş için çalışmaya bugün başlayın

 BSI M teri Temsilcinizle g r n 

Bir BSI E itimine Kat l n 

.

Kurulu  içerisinde ileti imi sa lay n 

Bir  Proje Ekibi Olu turun 
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