
2018 versiyonu genel değişiklikler nelerdir? 
•ISO 9001 (Kalite Yönetimi) veya ISO 27001 (Bilgi 
Güvenliği Yönetimi) gibi çeşitli standartlara uymayı 
kolaylaştıran, diğer yönetim sistemi standartlarına uygun 
yeni bir üst düzey belge yapısı (ANNEX_SL yapısı) 
oluşturulmuştur. 
•Terimler ve tanımlar, yönetim sistemi standartlarına özel 
şartları içerecek şekilde revize edilmiştir. ISO / IEC 
20000-10’da verilen terimlere ve tanımlara bir referans 
eklenmiştir. Detaylı açıklamalar ISO / IEC 20000-10 
standardında yer almaktadır. 
•Kuruluşların gereksinimleri karşılamada daha fazla 
esneklik sağlamak için bazı detaylar kaldırılmıştır. 
•“PDCA” (“Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al)” 
metodolojisine yapılan atıflar silinmiştir. 
•Kuruluşun bağlamı için yeni gereksinimler ve riskleri ve 
fırsatları ele almak için maddeler eklenmiştir. 
•Dokümante edilmiş bilgi, kaynaklar, yeterlilik ve 
farkındalık için gereksinimler güncellenmiştir. 
•Servis planlama, bilgi, varlık yönetimi, talep yönetimi ve 
hizmet sunumu için ek gereksinimler eklenmiştir. 
•Olay yönetimi ve hizmet isteği yönetimi için 
gereksinimler iki gereksinim setine ayrılmıştır. 

BTHYS Nedir? 

ISO 20000 Bilgi 
teknolojileri hizmet 
yönetimi sistemi (BTHYS) 
en iyi uygulamalarının ve 
yönetim süreçlerinin 
tanımlandığı ve 
açıklandığı ITIL (Information 
Technology Infrastructure 
Library – Bilgi Teknolojisi 
Altyapı Kütüphanesi ) 
çalışmalarına dayanan bir 
standarttır.    

ISO 20000-1:2018 

ISO / IEC 20000-1 
standardının yeni sürümü 
15 Eylül 2018’de yayınlandı. 
ISO / IEC 20000-1:2018 
güncellemesi, kuruluşların, 
kullanıcıların talepleri 
doğrultusunda gelişmeye 
devam eden tutarlı ve 
sağlam hizmetler sunmasına 
yardımcı olmak için net bir 
en iyi uygulamaların 
şartlarını sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
HİZMET YÖNETİMİ

ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
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ISO 20000-1 Yaraları Nelerdir? 

•Artan hizmet kalitesi ve daha 
güvenir kurumsal destek, 
•IT yeteneklerinin net olarak 
görülebilmesi, 
•Var olan hizmetler hakkında daha 
net bir bilgi, 
•Yeteneklerin doğru analizi ve iş 
tatmini ile daha motive çalışanlar, 
•Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlama 
ve doğru hizmet ve destek ile 
müşteri tatminin sağlanması, 
•Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat 
ve erişilebilirlikte artış, 
•BT yönetim ve işletim maliyetlerinin 
düşürülmesi, 
•Etkin kaynak yönetimi ve 
kaynakların verimli kullanımı, 
Sertifika Alma 

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri 
Hizmet Yönetim Sistemi ISO 
(Uluslararası Standart enstitüsü) 
tarafından yayınlanmıştır ve bütün 
dünya üzerinde geçerli bir 
standarttır. 

Bütün yönetim sistemleri 
standartlarında olduğu gibi ISO 
20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet 
Yönetim Sistemi belgesi atanmış ve 
yetkin denetçilere sahip 
belgelendirme kuruluşları tarafından 
verilmektedir.  

Uluslararası Akreditasyona sahip bir 
belgelendirme kuruluşundan alınan 
belgenin geçerliliği bütün dünya 
ülkeleri üzerinde olacaktır. 

Akademi Belgelendirme 

Akademi belgelendirme 2005 yılında bu sektörün ik 
uzmanlarından olan Metin Şimşit ve Dr. Yılmaz Sezer 
tarafından kurulmuştur. Genel faaliyet alanları olarak 
belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri 
vermektedir.  

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek 
Cumhuriyeti menşeili  ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim 
sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini 
vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, 
ISO 10002, ISO 31000, ISO 50001 ve ISO 37001 gibi yönetim 
sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim 
faaliyetleri yürütmektedir.  

Temsilcisi olduğu Almanya menşeili  ‘Primara’ firması ile Ürün 
belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi 
hizmetlerini yürütmektedir. 

Akademi belgelendirme tescilli markası olan  İNTER-NOVA  ile 
yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve 
belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları 
konularında sertifikalı temel, farkındalık, mentör ve iç denetçi 
eğitimleri vermektedir. 
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