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ISO 9001 standardı revize oluyor 
Dünyanın en çok kullanılan yönetim sistemi standardı olan ISO 9001 standardı 2015 yılında yayınlanmak 
üzere revize ediliyor. ISO 9001:2015 iş dünyasındaki son yönelimleri ve ihtiyaçları karşılayacak ve diğer 
yönetim sistem standartları ile (örneğin; ISO 14001) uyumlu hale gelecek şekilde hazırlanmaktadır. 

ISO 9001 standardının revizyon çalışmaları 2012 yılından beri devam etmektedir. Taslak Uluslararası 
Standart 09.05.2014 tarihinde yayınlanmış olup, standardın Eylül 2015’de yayınlanması beklenmektedir.  

ISO 9001 kalite yönetim diğer yönetim sistemi standartları ile entegre olabilmesi için “Yüksek Seviye Yapısı-
High Level Structure” üzerine kurulmakta olup, yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. 

High Level Structure nedir? 

Yeni bir ortak biçim olan bu yapı tüm yönetim sistemi standartları kullanılmak üzere geliştirilmiştir, 
birden fazla yönetim sistemi (örneğin, kalite, çevre, bilgi güvenliği) uygulayan kuruluşların daha iyi 
entegrasyonunu ve uygulama kolaylığını sağlayacaktır. 

High Level Structure” ve ortak metin kamuya açık bilgidir ve  www.iso.org/directives “Annex SL”’ web sitesi 
içinde bulunabilir.  “Annex SL” tüm ISO yönetim sistemlerinde uygun olacak bir metin oluşturmaları için 
standart geliştiricilere yönelik hazırlanmış bir kılavuzdur. 

Standardın Yeni Yapısı 

 

http://www.iso.org/directives
http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20100810090250/logopedia/images/1/14/ISO.svg
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ISO 9001 maddelerinde ne değişti? 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

0. Giriş  0. Giriş  

1. Kapsam 1. Kapsam 

2. Atıf Yapılan Standart ve/veya 

Dokümanlar 

2. Atıf Yapılan Standart ve/veya 

Dokümanlar  

3. Terimler ve Tarifler 3. Terimler ve Tarifler  

4. Kalite Yönetim Sistemi 4. Organizasyonun Kapsamı 
(İçeriği)  

5.  Yönetim Sorumluluğu 5. Liderlik  

6. Planlama  

6.  Kaynak Yönetimi 7. Destek  

7. Ürün Gerçekleştirme 8. Operasyon  

8. Ölçme, analiz ve iyileştirme 9. Performans Değerlendirme  

10. İyileştirme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2015’in Temel Özellikleri ve Yenilikler Nelerdir? 

 Hizmet sunan kuruluşlar için daha uygulanabilir yapı 

 Proses yaklaşımı ve buna ilişkin talepler daha belirgin olarak tanımlanması 

 Zorunlu şartların azaltılması (esnek yapı) 

 Risk tabanlı yaklaşım 

 Liderlik vurgusu standardın içinde daha belirgin 

 Stratejik yaklaşım  

 Yönetim temsilcisine atıf yok 

 Kalite el kitabına atıf yok 

 Hariç bırakmalar için maddelere atıf yok 

 Doküman ve kayıt kavramları yerini “dokümante edilmiş bilgi” kavramının alması 

 Uygun olmayan proses çıktıları kavramı gelmesi 

 Dış kaynak kullanımının daha netleştirilmesi 

 Tedarikçi mülkiyeti kavramı gelmesi 

 Standardın yeni yapısının diğer yönetim sistemleri ile ortak yanlar taşıması 

 Amaç, temel yönetim sistemleri için ortak terminoloji oluşturulması 

 Risk yönetimi ve önleyici yaklaşım talebi olması.  KYS için pek çok maddede risk ve fırsatların 
belirlenmesi istenmesi 

 “High Level Structure” uygulaması  

 ISO 9001:2015’in “Annex SL” kullanılarak oluşturulması 
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Standart ne zaman yayınlanacak?  

 

 

Belgeli firmalar yeni revizyona ne zaman geçiş yapacak? 

Standardın Eylül 2015 tarihinde yayınlanması beklenmektedir. Belgeli firmalar standardın yayınlanma 
tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yeni revizyona geçiş yapacaktır. 
 

 

Ne yapmalı? 

 Türk Loydu duyuru ve bilgilendirmelerinin takip edilmesi 

 Revize standartla ilgili eğitim alınması 

 Uygulanan ISO 9001 kalite yönetim sisteminin standarttaki değişiklikler esas alınarak gözden 
geçirilmesi 

 Risk tabanlı yaklaşım için temel bilgi düzeyinin geliştirilmesi 

 Proses bazlı Kalite Yönetim Sistemi eksiklerinin gözden geçirilmesi 

 Entegre edilecek diğer Yönetim Sistemleri için “High Level Structure” yapısının temel alınması 
 


