
 

 

ISO 20000 Belgesi alacak bili-
şim teknoloji firmaları bu bel-
geyi alabilmesi için mutlaka 
servis sonrası hizmetlerinin 
olması gerekir.  

Aslında ISO 20000 Standardı 6-
7 Standardın bir araya getirile-
rek Bilişim firmalarının faaliyet-
lerini ve kurumsal yapısını oluş-
turmak için hazırlanmış bir 
standarttır. 

 

ISO 20000 belgesi özel olarak 
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yöne-
timi için hazırlanmış ve dünya 
çapında kullanılmaya başlanan 
ilk standarttır.  

ISO 20000 belgesi müşterilere 
daha etkin hizmet verilmesinin 
sağlanması için entegre edilmiş 
bir yönetim süreci seti tarifidir. 

 

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri 
Hizmet Yönetim Sistemi Stan-
dard serisi 2 standarttan oluş-
maktadır. Belgelendirme ISO 
20000-1 standardına göre yapıl-
makta olup ISO 20000-2 Stan-
dardı kılavuz standarttır.  

ISO 20000 Ticaret Bakanlığı‘nca 
geliştirilen ITIL (IT Infrastructu-
re Library - Bilgi Teknolojileri 
Altyapı Kütüphanesi)’da tanımla-
nan süreç yaklaşımıyla bağlantılı 
ve bu yaklaşıma tamamlayıcıdır. 

ISO 20000-1 standardın biçimsel 
özelliklerdir ve müşterilere sunu-
lan hizmetlerde kabul edilebilir 

kalite seviyesine ulaşmak için 
organizasyonlara gereken şartla-
rı belirler. 

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri 
Hizmet Yönetim Sistemi Stan-
dardı Bir Bilişim teknoloji firması 
operasyonlarını nasıl yönetir ve 
nasıl hizmet verir bununla alakalı 
bir standarttır.  

 

ISO 20000 Faydaları 

 IT yeteneklerinin net ola-
rak görülebilmesi 

 BT yönetim ve işletim 
maliyetlerinin düşürülme-
si 

Gereksiz işlerin elimine 
edilmesi 

 BT hizmetlerinin erişilebi-
lirliğinin artırılması 

 BT'nin müşteri ve iş kol-
ları ile arasındaki iletişi-
min iyileştirilmesi, bek-
lentilerin yönetilmesi 

 İşlerin/problemlerin tek-
rar tekrar ele alınmasını 
engellenmesi 

 Artan hizmet kalitesi ve 
daha güvenir kurumsal 
destek 

Müşteri, son kullanıcı ve 
iş ihtiyaçlarını karşılayan 
hizmetlerin sunulmasının 
garanti altına alınması 

 Etkin kaynak yönetimi ve 
kaynakların verimli kulla-
nımı 

 BT ekiplerinin memnuni-
yetinin artması 

 Var olan hizmetler hak-
kında daha net bir bilgi 

 
 

ISO 20000 BTHYS 
Kimleri ilgilendirir? 

 
ISO 20000, dünyanın hangi 
bölgesinden veya hangi 
sektörden olursa olsun BT 
hizmetlerine dayanan bü-
yük küçük tüm kuruluşlar 
için geçerlidir.  
 
Bu standart özellikle BT 
bölümleri gibi iç BT hizmeti 
sağlayıcıları ve BT taşeron 
kurumları gibi dış BT hizme-
ti sağlayıcıları için uygun-
dur. 
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