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1. AMAÇ
Uzaktan Tetkikin hangi durumlarda ve nasıl uygulanabileceğine dair yöntem belirlemektir. Uzaktan
tetkik Benart’ ın akreditasyon kapsamlarındaki faaliyetler için uygulanır.
2. KAPSAM
Olağanüstü olay veya durumlar genellikle “Mücbir Sebep” veya “Doğal Afet” olarak anılırlar. Örneğin;
savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın hastalıklar, sel, deprem,
kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan yapımı felaketler gibi. Bu gibi durumlarda
Benart olarak müşteriden Uzaktan tetkik talebinde buluna bilinir.

3. TANIMLAR
Uzaktan Tetkik: Benart’ a ilgili kapsamda başvuruda bulunan kuruluşun Elektronik vasıtalar ile
kontrolü (Telefon, video konferans, Skype-posta, çevrimiçi sohbet odaları vb.). IAF ID 12: 2015'e göre
uzaktan değerlendirme “Bir Uygunluk Değerlendirme Kurumunun fiziksel olarak mevcut olandan
farklı bir konumdan değerlendirilmesinin kolaylaştırılması” olarak tanımlanmaktadır.
4. İLGİLİ DOKÜMANLAR / REFERANSLAR
•

P.14 İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Prosedürü

•

F.089 Uzaktan Tetkik Bilgi Beyan ve Taahhüt Formu

•

IAF ID 3: Akreditasyon Kuruluşlarını, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını ve
Belgelendirilmiş Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Olayların veya Durumların Yönetimi

•

IAF MD 4: Tetkik / Denetim için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanılması için IAF
zorunlu dokümanı

•

IAF ID 12: Uzaktan Denetim Prensipleri

5. UYGULAMA
•

Uzaktan tetkik teknikleri, her durumda saha denetiminin sağladığı çıktıları sağlayamaz. Bu
sebeple Benart’ ın öncelikli yaklaşımı tetkiklerin yerinde gerçekleştirilmesidir.

•

Benart yerinde tetkikin uygulanabilir olmadığına karar verirse, yerinde tetkik ile aynı amaca
ulaşmak için uzaktan tetkik tekniğini kullanabilir.
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•

Uzaktan tetkik seçeneği her bir durum için ayrı ayrı incelenerek değerlendirilir ve hangi
durumlarda uygulanacağı kararı Benart tarafından verilir. Uzaktan tetkik tekniklerinin
uygulanabilme seviyesi aşağıdakilere göre belirlenebilmektedir.

•

Uzaktan tetkik tekniklerinin uygulanabilme seviyesi;

✓Mücbir sebepler (doğal afetler, salgın hastalıklar, güvenlik endişesi vb) uzaktan tetkik
yapılmasını zorunlu kılabilir.
✓ Kuruluşun Yapısına,
✓ Kuruluş Faaliyetlerinin Riskine,
✓ Şikâyet ve İtiraz Durumlarına,
✓ Seyahat etmenin makul olmadığı zamanlar (güvenlik nedeniyle, salgın, seyahat kısıtlamaları
vb.)
✓ Bir sahanın kolayca erişilemediği durumlarda
✓ Acil bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğu
✓ Tıbbi acil durumlar-karantinalar, pandemi gibi olağanüstü durumlarda
•

Uzaktan tetkik aşağıdaki durumlarda saha tetkikleri yerine geçemez.
✓ Bir önceki yerinde yapılan saha tetkikinde majör bir uygunsuzluk söz konusu ve doğrulama
takibi yerinde yapılması söz konusu ise,
✓ Uzun süredir yerinde tetkik gerçekleştirilmediğinde (müteakip saha tetkiklerinin arasındaki
süre 24 ayı geçemez.)
✓ Kuruluşun faaliyetlerinin yerinde kapsamında önemli bir değişiklik var ise

•

Uzaktan Denetim Yöntemleri;
Telefon, video konferans, Skype-posta, çevrimiçi sohbet odaları vb. gibi bir veya birkaç teknoloji
yer alabilir.

•

Uzaktan Denetimin Planlanması ve Programlanması;

BASILI KÂĞIT ÇIKTISI KONTROLSÜZ KOPYADIR.

PROSEDÜR

Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No

:
:
:
:
:

P.26
01.06.2020
00
……………...
4/5

UZAKTAN TETKİK
✓ Benart, uzaktan tetkik gerçekleştirmenin ne zaman uygun olacağını aşağıdaki şekilde
tanımlamıştır.
✓ Uzaktan değerlendirme yapmak için kabul edilebilir periyod (ilk belgelendirme, gözetim,
belgenin uzatılması, olağanüstü tetkik, takip, saha tetkikinde tamamlanamayan kısmi tetkik,
soruşturmalar vb).
✓ Uzaktan tetkikin uygun kullanımı için kriterler
✓ Müşterinin uzaktan tetkik için uygunluğu (örneğin, tesis sözleşmeye bağlı olarak zorunlu
olabilir program sahada değerlendirmeyi gerektirebilir).
✓ TÜRK AKREDİTASYON KURUMU, T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI/Sanayi Genel
Müdürlüğünün uzaktan değerlendirme faaliyetine izin verip vermediği veya uzaktan
değerlendirme faaliyetine uyum sağlanıp sağlanamadığı (yani, elektronik biçimde veya belge
okuyucuda kayıtların kullanılabilirliği).
✓ Uzaktan değerlendirilen taraflarla çıkar çatışması olup olmadığı.
✓ Müşterinin tetkik ekibi ile aynı dilde iletişim kurabilen bir temsilci sağlayıp sağlayamayacağı.
✓ Uzaktan değerlendirmeye dahil edilecek faaliyetler, alanlar, bilgiler ve personelin bir listesinin
mevcut olup olmadığı.
•

Uzaktan erişim için oturum ve teknoloji planlaması aşağıdakileri içermektedir;
✓Müşteri kuruluş ve Benart arasında tetkik içeren platformun tanımlanması,
✓Tetkik yapacak ilgili personele güvenlik garantisi ve/veya profil erişiminin verilmesi,
✓Tetkikten önce tetkikçi ile müşteri arasında platformun uygunluğunun test edilmesi,
✓Bir olayın fiziksel değerlendirmesi istendiğinde veya gerekli olduğunda web kameralarının,
kameraların vb.
Kullanımını teşvik etmek ve dikkate almak.
Uzaktan tetkik faaliyeti, Benart tarafından uygun bulunan yöntem kullanılarak gerçekleştirilir.
Benart, hizmet verdiği kuruluşun rızası alınarak tetkik sürecinin kaydı (görüntü ve ses)
gerçekleştirilebilir. Benart ‘in tetkik ekibi ve firma uzaktan tetkiki (video ve ses) kaydedemez.
Tetkikte kullanılacak alt yapıya ilişkin bilgiler uzaktan tetkikten önce Benart tarafından firma ve
tetkik ekibi ile paylaşılır ve kullanılabilirliği konusunda tarafların teyitleri alınır. Uzaktan tetkik
tekniği ile değerlendirilecek müşteri, “F. 089 Uzaktan Tetkik Bilgi Beyan ve Taahhüt Formu’ nu
imzalayarak tetkikten önce Benart’ a göndermesi gerekir.
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Onaylanmış Kuruluş amaçlı yapılan uzaktan tetkik faaliyetlerinde ilgili Teknik Uzman yerinde
yapılan saha tetkiklerinde kullandığı tüm Benart akreditasyon dokümanlarını uzaktan tetkik
faaliyetlerinde de uygular.
6. KAYITLAR
-

F. 089 Uzaktan Tetkik Bilgi Beyan ve Taahhüt Formu
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