
Yeniden 

belgelendirmenin 

onaylanması ve 

belgelendirme 

dokümanlarının 

yayınlanması

Denetim programının ve uygun takip denetiminin ve ara kontrol faaliyetlerinin, frekansları ve süreleri de dahil olmak üzere onaylanması veya 

belirlenmesi. Özel denetimler de dikkate alınmalıdır.

Müşteri ve 

belgelendirme 

kuruluşu 

arasında 

belgelendirme 

için resmi 

sözleşme 

yapılması
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Ara kontrol denetiminin 

sonuçlandırılması

Belgelendirmenin bağımsız 

olarak gözden geçirilmesi 

(gerekli ise)

Yeniden belgelendirme 

denetiminin 

gerçekleştirilmesi ( açılış 

ve kapanış toplantıları 

dahil)

Yeniden belgelendirme 

denetim bulgularının 

çözüme kavuşturulması                        

( uygulanabilir ise)

Yeniden belgelendirme 

denetiminin 

sonuçlandırılması

Yeniden belgelendirme kararı

İlk 

belgelendirmenin 

onaylanması ve 

belgelendirme 

dokümanlarının 

yayınlanması

Ara kontrol denetiminin 

gerçekleştirilmesi ( açılış ve 

kapanış toplantıları dahil)

Ara kontrol denetim 

bulgularının çözüme 

kavuşturulması ( 

uygulanabilir ise)

2. aşama 

denetim(ler)in 

planlanması

2. aşama 

denetim(ler)in 

gerçekleştirilmesi 

(açılış ve kapanış 

toplantıları dahil)

2. aşama denetim 

bulgularının 

çözüme 

kavuşturulması 

(uygulanabilir ise)

Yeniden belgelendirme 

denetiminin planlanması

Denetim programının onaylanması ve müşteriye duyurulması

Yetkin denetim ekibinin onaylanması / atanması

Ara kontrol denetiminin 

planlanması

Yeniden belgelendirme 

denetiminin planlanması

İlk belgelendirme 

denetiminin 

sonuçlandırılması

İlk belgelendirme kararı

Yetkin 1. aşama 

denetim ekibinin 

seçimi ve atanması

1. aşama 

denetimin 

planlanması

1. aşama 

denetimin 

gerçekleştirilmesi    

( açılış ve kapanış 

toplantıları dahil )

1. aşama denetim 

bulgularının 

çözüme 

kavuşturulması 

(uygulanabilir ise)

Yetkin 2. aşama 

denetim ekibinin 

onaylanması / 

atanması

Faaliyet alanının 

ve ilave bilgi 

taleplerinin 

tanımlanması 

(Uygulanabilir 

ise)

Belgelendirme 

başvurusunun 

gözden 

geçirilmesi

Denetim 

programının 

oluşturulması

Belgelendirme 

teklifi ve 

denetim 

programının 

onaylanması

İlk belgelendirme

Ara kontrol denetimleri                                                           

İlk ara kontrol denetimi 2. aşama 

denetiminden sonra 12 ay içinde 

gerçekleştirilmeli ve en azından yıllık olarak 

devam etmeli

Yeniden belgelendirme                                               

Yeniden belgelendirme faaliyetleri, 

belgelendirmenin bitiminden önce 

tamamlanmalıdır

Belgelendirmenin bitimi

Müşteri ve 

belgelendirme 

kuruluşu 

arasında bilgi 

paylaşımı

İlk belgelendirme kararı / 

yeniden belgelendirme kararı Üç (3) yıllık belgelendirme döngüsü

Devam eden ara kontrol faaaliyetleri

Müşterinin ilk belgelendirme için 

başvurusu

Müşteri ve belgelendirme kuruluşu arasında bilgi paylaşımı (örn: kapsam değişikliği); denetim 

programında değişiklik gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi


