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1. AMAÇ 
 TRB sistem belgelendirme faaliyetlerinde yer alan müşteri kuruluşların denetimlerinin yerinde 
gerçekleştirilmesini etkileyen olağanüstü olayların veya koşulların yönetimine yönelik politikayı belirlemek 
üzere hazırlanmıştır. Olağanüstü durumlarla karşılaşılması halinde uygulanacak sertifikasyon faaliyetlerine 
ilişkin genel prensipleri ve kuralları belirlemek amacı ile dokümante edilmiştir.  
 

2. KAPSAM 
 Bu prosedür TRB sistem belgelendirme faaliyetlerinde yer alan müşteri kuruluşların denetimlerinin 
yerinde gerçekleştirilmesini etkileyen olağanüstü olayların veya koşulların yönetimine yönelik politikayı 
belirlemek üzere hazırlanmıştır. Olağanüstü durumlarla karşılaşılması halinde uygulanacak sertifikasyon 
faaliyetlerine ilişkin genel prensipleri ve kuralları kapsamaktadır. 

 
3. SORUMLULUK 
 3.1. Sistem belgelendirme faaliyetlerinin yerinde gerçekleştirilmesini etkileyen olağanüstü durumların 
değerlendirilmesi ve alınacak aksiyon ile yöntemin belirlenmesinden Yönetim Temsilcisi ve ISO 9001 – 
14001 – 45001 Yönetim Temsilcisi, uygulanmasından BGYS Müdürü ve ISO 9001 – 14001 – 45001 
Sertifikasyon Sorumlusu sorumludur.  
 
4. TANIMLAR 
 Olağanüstü olay veya koşullar 
Genellikle ‘mücbir sebep’ veya ‘doğal afet’ olarak adlandırılan ve organizasyonun kontrolünün dışında olan 
bir durumdur. Örneğin; savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın 
(epidemik veya pandemik), sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan eliyle 
gerçekleşen felaketlerdir. 
 

Uzaktan denetim 
Yapılan faaliyetlerin ilgili Yönetmeliklere uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için, objektif 
delillerin toplanması amacıyla elektronik iletişim araçlarının kullanılması ile yapılan görüşmedir. 
 
5. UYGULAMA 

Müşteri kuruluşun sertifikasyon talep ve faaliyetini etkileyen olağanüstü bir olay, TRB’nin yerinde 
denetim yapmasını geçici olarak engelleyebilir. Bu tür durumlar meydana geldiğinde TRB, müşteri kuruluşun 
sertifikasyon faaliyetleri kapsamında bu süreci yürütmek için bir eylem planı oluşturur.  

TRB tarafında uygulanabilecek olası eylemler arasında planlanan kontrollerin ertelenmesi veya 
uzaktan kontrol, doküman ve kayıt bazında inceleme, sahanın görsel iletişim araçları ile incelenmesi vb. 
alternatif kontrol tekniklerinin kullanılması yer almaktadır. 

TRB olağanüstü durumlardan etkilenme düzeyini risk değerlendirmesi yaparak analiz eder. Risk 
değerlendirmesi sonucunda sertifikasyon faaliyetinin mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi durumunda 
risk değerlendirme faaliyeti yapılır.  

Yapılacak risk değerlendirmesi asgari olarak aşağıdakileri içermelidir: 
- Etkilenen sertifikasyon faaliyeti, lokasyonu ve ilgili faaliyetin devam edip etmediği, 
- Sertifikasyona esas standart veya ilgili dokümanlardan sapma olup olmadığı, 
- Riskli bulunan süreçler için kaplamın değerlendirilmesi 
- Müşteri kuruluşun faaliyet planı (sürecin nasıl yönetildiği ve risk mevcutsa ne zaman kabul 

edilebilir hale geleceği) 
Müşteri kuruluşun yerinde denetim yapılamadığı durumlarda, TRB uzaktan kontrol sonuçlarına göre 

sertifikasyon faaliyeti gerçekleştirebilir.  
 TRB Uzaktan Denetim gerçekleştirdiği hallerde, müşteri kuruluşun bir sonraki denetim periyodunda 
yer alacak denetim ekibi üyelerine bir önceki yıl gerçekleştirilen uzaktan denetim faaliyeti hakkında bilgi 
vererek kontrol etkinliğinin sürdürülmesini sağlar.  
Uzaktan denetim aşağıdaki süreç kontrolleri sağlanmış ve sonuçları uygun ise planlanabilir: 

 Uzaktan denetim gerçekleştirmek için müşteri kuruluşun ilk belgelendirme periyodu haricinde, 
kabul edilebilir periyod (gözetim, yeniden belgelendirme, olağanüstü denetim, takip, saha 
denetiminde tamamlanamayan kısmi denetim vb.) içerisinde yer alması, 
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 Uzaktan denetim için müşteri kuruluşun bulunduğu lokasyonda TRB’nin yerleşik denetçisinin 
bulunmaması, özel araç / uçak ile ulaşımın mümkün olmadığı haller, 

 TRB’nin müşteri kuruluş lokasyonunda yerleşik ve / veya özel araç / uçak ile ulaşım 
sağlayabilecek lokasyonda denetim ekibi bulunmasına rağmen söz konusu denetim ekibi 
üyelerinin temaslı / hasta olması ve sağlık kayıtları ile müşteri kuruluşa beyan edilebilmesi,  

 Salgın hastalık durumunda müşteri kuruluşta temaslı / hasta kişi bulunduğunun beyan edilmesi ve 
sağlık kayıtlarının TRB’ye beyan edilebilmesi,  

 TRB’nin yurt dışı faaliyetleri kapsamında müsterinin denetim ekibi ile aynı dilde iletişim kurabilen 
bir temsilci sağlayamaması, 

 Müşteri kuruluş lokasyonun kısıtlamalar kapsamında ulaşıma kapalı olması,  
 Müşteri kuruluşun yönetsel / idari uygulamalar kapsamında lokasyon dahilinde ziyaretçi / denetim 

ekibi üyesi kabul edemiyor olması ve bunun gerekli tüm objektif delilleri ile birlikte TRB’ye beyan 
edilebiliyor olması, 

 Müşteri kuruluşun teknik altyapısının uzaktan denetim uygulaması için yeterli olması, 
 Uzaktan denetim planlanması halinde toplam denetim süresinde doğabilecek değişiklikleri müşteri 

kuruluşun kabul edebiliyor olması, 
 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında kuruluşun bir önceki 

denetiminde Fiziksel Çevresel Güvenlik uygulamaları başta olmak üzere yerinde doğrulama 
gerektiren minör / majör bir uygunsuzluk tespit edilmemiş olması,  

 Kuruluşun faaliyetlerinin kapsamında (EA kodunu, ürün standardını, üretim prosesini, bilgi işlem 
altyapısını etkileyen)önemli bir değişiklik olmadığı hallerde,  

 
Uzaktan kontrol faaliyetleri aşağıdaki şekilde uygulanır: 

1. Uzaktan kontrole ilişkin gerekçeler bilgi ve belge ile tespit edilerek, ilgili müşteri dosyasında 
kayıt altına alınır. 

2. Uzaktan kontrolün gerçekleştirilebilmesi için müşteri kuruluşun uzaktan kontrol hakkında 
bilgilendirilmiş olduğuna, kontrolün uzaktan gerçekleştirilebileceğine ve olağanüstü durumun 
ortadan kalkmasından itibaren müşteri kuruluşun risk seviyesi değerlendirilerek, gerekli 
hallerde en geç 6 ay içerisinde kontrolün yerinde doğrulanacağına dair onayı alınır.  

3. Müşteri kuruluşun uzaktan denetime ilişkin talebinin bulunması esastır. 
4. Kontrol süreci kaydının (görüntü ve ses ) gerçekleştirilebileceğine ilişkin müşteri Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu gereği açık rıza beyanı alır. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi için uzaktan denetim faaliyeti gerçekleştirilmesi halinde, müşteri sistem 
belgelendirme faaliyetine esas konunun bilgi güvenliği olması nedeni ile kayıdın kendileri 
tarafından tutulacağını beyan etmesi halinde TRB kabul etmekle birlikte, planlanacak her 
sertifikasyon döngüsünde denetim ekibinde yer almasa dahi sürecin yeterli, uygun ve gerekli 
şekilde gerçekleştirildiğinin doğrulanabilmesi için BGYS Müdürü’nün uzaktan denetim 
süresince eşlik etmesi esastır. 

5. Uzaktan denetim yapılacak müşteri kuruluş yetkilileri ile temasa geçilip, ses ve görüntü kaydı 
ile ilgili alt yapı oluşturulur. TRB, bu süreçte Cisco Webex, Microsoft Teams, Zoom gibi teknik 
altyapıları kullanır.  

6. Tercihen ilgili müşteri kuruluş için bir önceki yerinde kontrolü gerçekleştirmiş veya daha önce 
kontrolünü gerçekleştirmiş bir denetim ekibi oluşturulur. 

7. Müşteri kuruluş için “online denetim seti” oluşturularak ilgili paylaşımın TRB ile yapılması 
sağlanır.  

8. Uzaktan kontrolün yapılacağı tarihte özellikle bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında olan 
fiziksel çevresel güvenlik önlemleri ile ilgili konular başta olmak üzere görsel kontrol gerektiren 
konular görüntüleme yöntemi ile kontrol edilir. 
 

Uzaktan kontrol sonucunda, sertifikasyon faaliyeti aşağıdaki şekilde yürütülür: 
1. Uzaktan kontrol ile gerçekleştirilen sertifikasyon faaliyetleri, salgın hastalığın sona ermesinden 

itibaren en geç 6 ay içerisinde risk değerlendirmeleri yapılarak risk seviyesine göre, yerinde 
denetimleri yapılır. Uzaktan denetimlerde müşteri kuruluş tarafından gönderilen bilgi, belge, 
rapor ve dokümanların kontrolleri ve objektif delillerle uygunluğu doğrulanır.  
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2. Bu prosedürün uygulanmasına yönelik olarak ülke genelinde veya münferit il/ilçelerde salgın 
sürecinin devam ettiği veya salgının sona erdiği TRB tarafından takip edilir, gerektiğinde 
Bakanlık salgının sona erdiğini veya devam ettiğini bildirir. 

3. Risk analizi sonucunda habersiz kontrol yapılması gerektiren özel durumlar dışında habersiz 
kontroller salgının sona ermesini müteakip gerçekleştirilir. 

 


