1. ISO 14065 MRV Doğrulama Süreci İş Akış Şeması
1. Raporlayan Kuruluş tarafından doğrulama hizmet teklifi için ilk iletişimin kurulması

2. Doğrulama hizmet talebinin ele alınması

1.1. Doğrulama Hizmeti Başvuru Formunun Raporlayan Kuruluş yetkilisine gönderilmesi

3. Doğrulama faaliyetlerinin planlanması

2.1. İlgili doğrulama talebi için dahili proje kodunun atanması

4. Tesis saha gezisinin gerçekleştirilmesi

3.1. Doğrulama sürecine ilişkin Raporlayan Kuruluş'a ait dokümanların gözden geçirilmesi
3.2. Stratejik analizin gerçekleştirilmesi

2.2. Dosya sunucusu (server) üzerinde Proje Takip Listesi'nin güncellenmesi

2.3. Dosya sunucusu (server) üzerinde Raporlayan Kuruluş tarafından gönderilen doldurulmuş Doğrulama Hizmeti Başvuru Formu'nun kayıt olarak saklanması

3.3. Risk analizlerini de içeren Doğrulama Planı'nın (DP) hazırlanması
3.4. Tesis Saha Gezisi Planı'nın (TSP) hazırlanması

2.4.1. İmzalı Tarafsızlık Beyan Formları'nın ekip üyelerinden toplanması ve çıkar çatışması değerlendirmesi sürecinin tamamlanması

4.2. Seyahat ve tesis saha gezisinin tamamlanması

4.3. Tesis saha gezisine ilişkin kayıtların ve kanıtların dosya sunucusuna yüklenmesi

3.5. DP ve TSP'nin gözden geçirilmesi ve uygun bulunursa onaylanması
2.4. Sözleşmenin gözden geçirilmesi sürecinin yürütülmesi

4.1. Tesis saha gezisi için seyahat organizasyonunun yapılması
İİY

3.6. Raporlayan Kuruluş'a TSP'nin nihai teyit için gönderilmesi ve nihai teyidin Raporlayan Kuruluştan alınması

4.4. Uygulanabilir ise ekip üyeleri tarafından tesis saha gezisi seyahatine ilişkin harcama belgelerinin gönderilmesi
Text Box
MS & GM

Dış kaynaklı
doğrulama ekip üyelerinden
faturaların
Muhasebeyapılması
Sorumlusu'na teslim edilmesi
3.7. Gerekli ise ekip üyesi değişiklik taleplerinin
değerlendirilmesi
ve gerekli gelen
ise uygun
değişikliklerin

4.4.1. Seyahate ilişkin harcama belgelerinin gönderilmesi

Text Box

2.5. Doğrulama hizmet teklifinin hazırlanması ve sunulması

3.8. Doğrulama planlama sürecine ilişkin tüm kayıtların dosya sunucusuna yüklenmesi

4.4.2. Seyahat harcamalarına ilişkin doğrulama ekip üyelerinden gelen harcama belgelerinin Muhasebe Sorumlusu'na teslim edilmesi
4.4.3. MS & GM - Seyahat harcamalarına ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi

2.6. Doğrulama hizmet sözleşmesinin hazırlanması ve müşteriye gönderilmesi
2.7. İmzalı teklif ve hizmet sözleşmesinin kayıt olarak saklanması
2.8. GM - Doğrulama hizmet sözleşmesinin şirket adına imzalanması

2.9. Satış Bildirim Formu'nun hazırlanması ve Muhasebe Sorumlusu'na teslim edilmesi
MS
2.10. MS - Raporlayan Kuruluş'a yönelik ilk faturanın düzenlenmesi ve gönderilmesi

2.10.1. MS - Raporlayan Kuruluşa yönelik ilk faturanın düzenlenmesi
2.10.2. Raporlayan Kuruluş'a ilk faturanın gönderilmesi

2.11. Dosya sunucusu (server) üzerinde ilgili doğrulama faaliyetine ilişkin proje dosyasının oluşturulması
2.12. Hizmet talebi ve sözleşme sürecine ilişkin tüm kayıtların dosya sunucusuna (server) yüklenmesi

5. Taslak doğrulama raporunun hazırlanması

6. Doğrulama raporunun nihai hale getirilmesi

7. Nihai ve diğer adımların tamamlanması

6.1. Nihai taslak raporun Bağımsız Teknik Gözden Geçirici'ye (BTG) gönderilmesi

7.1. Doğrulama ekip üyelerinin performans değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması

5.1. Doğrulama ekibi bulgularını da içeren ilk taslak doğrulama raporunun hazırlanması ve Raporlayan Kuruluş'a gönderilmesi
6.2. Bağımsız teknik gözden geçirme sürecinin yürütülmesi
5.1.1. İlk taslak raporun gönderimi hakkında Belgelendirme Müdürü'nün bilgilendirilmesi

6.3. Bağımsız teknik gözlem süreci bulgularının BTG tarafından Baş Doğrulayıcı'ya iletilmesi

5.2. İkinci taslak raporun hazırlanması ve Raporlayan Kuruluş'a gönderilmesi

7.2. Tamamlanan doğrulama faaliyetleri için müşteri geri bildirimlerinin alınması ve kayıt olarak saklanması
7.3. MS & GM - Dış kaynaklı doğrulama ekip üyelerinin ödemelerinin gerçekleştirilmesi

5.1.2. İlk taslak rapor kayıtlarının dosya sunucusuna (server) yüklenmesi

6.4. BTG bulgularından Raporlayan Kuruluş ile ilgili olanların Raporlayan Kuruluş'a iletilmesi

Text Box

6.5. Bağımsız teknik gözden geçirme süreci tamamlandığında Belgelendirme Müdürü'nün bu konuda bilgilendirilmesi
5.2.1. İkinci taslak raporun gönderimi hakkında Belgelendirme Müdürü'nün bilgilendirilmesi

6.6. Tüm bulguların kapatılması sonucu doğrulama raporunun nihai hale getirilerek Belgelendirme Müdürü bilgisi dahilinde Raporlayan Kuruluş'a gönderilmesi

5.2.2. İkinci taslak rapor kayıtlarının dosya sunucusuna (server) yüklenmesi

6.7. MS - Raporlayan Kuruluş'a yönelik ikinci ve son faturanın düzenlenmesi ve gönderilmesi

5.3.2. n.ci taslak rapor kayıtlarının dosya sunucusuna (server) yüklenmesi

5.4. Nihai taslak raporun hazırlanması

7.3.2. Dış kaynaklı doğrulama ekip üyelerinden gelen faturaların Muhasebe Sorumlusu'na teslim edilmesi
7.3.3. MS & GM - Dış kaynaklı doğrulama ekip üyelerinden gelen faturaların ödemelerinin gerçekleştirilmesi

5.3. Gerekli ise n.ci taslak raporun hazırlanması ve Raporlayan Kuruluş'a gönderilmesi
5.3.1. n.ci taslak raporun gönderimi hakkında Belgelendirme Müdürü'nün bilgilendirilmesi

7.3.1. Dış kaynaklı doğrulama ekip üyelerinin hizmete ilişkin faturalarını göndermesi
Dış kaynaklı doğrulama ekip üyelerinden gelen faturaların Muhasebe Sorumlusu'na teslim edilmesi

6.7.1. MS - Raporlayan Kuruluşa yönelik ikinci ve son faturanın düzenlenmesi
6.7.2. Raporlayan Kuruluş'a ikinci ve son faturanın gönderilmesi

6.8. Nihai doğrulama raporu ve ilgili diğer tüm kayıtların dosya sunucusuna (server) yüklenmesi
BTG sürecine ilişkin tüm kayıt ve formların dosya sunucusuna (server) yüklenmesi

6.9. BTG sürecine ilişkin tüm kayıt ve formların dosya sunucusuna (server) yüklenmesi
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