
Kimleri ilgilendirir? 

 
ISO 22301, her sektörden bü-
yük küçük tüm kuruluşlar için 
uygundur. Finans, telekomüni-
kasyon, ulaşım ve kamu sektö-
rü gibi yüksek risk içeren or-
tamlarda faaliyet gösteren ve 
faaliyetleri sürdürmenin kuru-
luşun kendisi, müşterileri ve 
hissedarları için hayati önem 

taşıyan kuruluşlar için özellikle 
gereklidir. 

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi 

ISO 22301:2012 

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği 
Yönetim Sistemi, kuruluşların, iş 
sürekliliğini sağlamaları için ge-
rekli planları oluşturmaları,, uy-
gulamaları, işletmeleri, izlemele-
ri, incelemeleri, sürdürmeleri ve 
riskleri azaltmak için hazırlanma-
ları, yıkıcı olaylardan kurtarmak 
için belgelenmiş bir yönetim 
sistemini geliştirmek için gereksi-
nimleri belirtir. 

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği 
Yönetim Sistemi standardında 

belirtilen şartlar, farklı sektördeki 
kuruluşlar için genel, sektörden, 
çalışan sayısından bağımsız tüm 
organizasyonlarda, organizasyo-
nun tamamına veya belirli bir 
bölümüne kısmen uygulanabilir 
şartları taşımaktadır Bu şartların 
uygulama kapsamı, kuruluşun 
çalışma ortamı ve karmaşıklığına 
bağlıdır. 

Standart, daha önce yayınlanan 
BS 25999 İş Sürekliliği Standar-
dının, ISO standardı olarak çıka-
rılan, gelişmiş bir en iyi uygula-
madır. 

Firmamız bilgi teknolojileri ve iş 
sürekliliği çalışmaları kapsamın-
da, ISO 22301 İş Sürekliliği Yö-
netim Sistemi denetim ve belge-

lendirmesi yapmaktadır. 

ISO 22301 aşağıdaki gerek-
lilikleri tanımlar: 

- İşletmenizi etkileyen önemli 
faktörleri belirleyin. 

- İşletmenizin ihtiyaçlarını ve 
amaçlarını anlayın. 

- İş Sürekliliği Yönetim Sistemi-
nizi, kurun, uygulayın ve koru-
yun. 

- Beklenmeyen olaylara karşı 
işletmenizin tüm kapasitesini 
ölçün. 

- İş Sürekliliği Yönetimi Politika-
sı ile aradaki tutarlılığı garanti 
edin. 

Eğer beklenmedik iş kesintileri 
sizin işletmenize göre değil ise, 
ISO 22301 uygulamak sizin için 
en iyi seçenek olacaktır. Stan-
dart, en beklenmedik durumlar-
da dahi iş fonksiyonlarınızın 
devamlılığını sağlamak amacıyla 
özel olarak tasarlanmıştır. 

ISO 22301 İş Sürekliliği 
Yönetim Sistemi Sistemi 
Mevcut Durum Analizi (GAP 
Analizi): 

İş sürekliliği yönetim sisteminin 
kurulum aşamasında, sistemde-
ki önemli revizyonlardan sonra, 
taşınma, personel değişimi vb. 

sebeplerden dolayı yönetim 
sistemlerinin etkinliği ve bütün-
lüğü tehlikeye girer. 

Bununla birlikte ISO 22301 
standartlarını referans almayan 
kuruluşlarda bile, zaman içinde 
geliştirilmiş ve dokümante edil-
miş bir yönetim sistemi mevcut-
tur. Kimi zaman mevcut uygula-
malar, ISO 22301 şartlarını da 
karşılamaktadır. 

Bu durumdaki kuruluşlar, mev-
cut durumlarının standart şart-

larını ne oranda karşıladığını 
belirleyerek, eksikliklerini kolay-
ca giderebilir ve ISO 22301 
standartları ile uyumlu hale 
gelebilir. 

Bu hizmet kapsamında, kurulu-
şunuzda ISO 22301 standartları 
referans alınarak bir inceleme 
gerçekleştirilir, standart şartları-
nı karşılayan/karşılamayan nok-
talar ile bu şartları karşılamak 
amacıyla yapılması gereken 
faaliyetlere ilişkin öneriler kuru-
luşunuza raporlanır. 
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ISO 22301, İş Sürekliliği Yö-
netimi (İSY) konusundaki 
temel noktaları tanımlıyor ve 
işletmenize İş Sürekliliği Yö-
netimi temelleri konusunda 
rehber olmaya hazırlanıyor. 
Bu standart, paydaşlarınız 
nezdinde işletmenizin tam 
anlamıyla hazır olduğunu 
garanti etmenizin yanı sıra, 
gerek iç ve gerekse de dış 
müşterilere karşı beklentileri 
karşılayabileceğinize dair 
kesin güven sağlamaktadır.  
CMI yıllık değerlendirme an-
keti sonuçlarına göre, son 12 
ayda işletmelerinde iş sürek-
liliği gerekliliklerini hayata 
geçiren yöneticilerin % 81’i , 
sorunların etkin bir şekilde 
azaldığını söylediler. Özetle, 
İş Sürekliliği işe yaramakta-
dır. 

BvA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd. Şti. olarak, ISO 22301 İş Sürekliliği Yö-
netim Sisteminizi temsilcisi olduğumuz Cerftification Europe firması üzerin-

den  belgelendirmekteyiz. 
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