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UZAKTAN DENETİM BİLGİ BEYAN VE TAAHHÜT FORMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

REMOTE ASSESSMENT INFORMATION DECLARATION AND COMMITMENT FORM

Bu form, kuruluş uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bazılarının veya hepsinin uzaktan
denetlenmesine imkan sağlayacak bilgilerin TÜRKAK tarafından temin edilmesi amacıyla
kullanılır. Lütfen bu formu gerektiğinde destekleyici bilgiler/kanıtlar ile birlikte e-posta yoluyla
TÜRKAK’a iletiniz. / This form is used by TÜRKAK for the purpose to provide information on
some or all conformity assessment activities enabling remote assessment. Please send this
form along with supporting information / evidence, if necessary, to TÜRKAK via e-mail.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun Adı / name of the
conformity assessment body

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun Akreditasyon Dosya
Numarası / case number of the conformity assessment body
Uzaktan denetime konu olabileceği düşünülen prosesler
(test, kalibrasyon, kalite yönetim sistemi, tetkik, sınav,
numune hazırlama, muayene, doğrulama faaliyetleri vb.) /
Activities that may be subject to remote assessment / test,
calibration, quality management system, audit, exam, sample
preparation, inspection, verification etc.

Her bir uygunluk değerlendirme faaliyetinin gerçekleştirildiği
fiziksel adres ve varsa sanal ortamda gerçekleştirilen
faaliyetin açıklanması / Description of the physical address of
each conformity assessment activity and, if any, of the activity
performed in the virtual environment

Uzaktan denetimi mümkün kılabilecek kaynaklarınız / The
resources of CAB enabling the remote assessment

Uzaktan denetim süresince, denetimin koordinasyonundan
UDK adına sorumlu kişi adı, soyadı ve görevi / Name, surname
and position of the person responsible for the coordination of the
assessment on behalf of the CAB throughout the remote
assessment

UDK olarak; / As conformity assessment body, we declare that;
1.
Denetim yeterli kalitede yapılmazsa denetimin tekrarlanacağını, / The assessment will be
repeated if the assessment is not done with sufficient quality.
2.
Uzaktan denetim faaliyetinin TÜRKAK tarafından uygun yazılım ile kayıt altına alınabileceğini,
uzaktan denetimi UDK olarak kaydetmeyeceğimizi, / Remote assessment activity can be recorded by
TURKAK with a proper software but, as CAB, we will not record the remote assessment.
3.
Uygun internet erişimine ve bant genişliğine sahip olduğumuzu, veri işleme ve yönetim
sistem(ler)ine uzaktan erişim yeteneğine sahip olduğumuzu, süreci kolaylaştırmak için uygun
bilgisayarlara, görsel/ işitsel ve diğer ekipmanlara sahip olduğumuzu, / We have the appropriate
internet access and bandwidth, the ability to remotely access the data processing and management
system(s), the appropriate computers, audio/visual, and other equipment to facilitate the process, etc.
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4.
Denetim sırasında teknik bir aksaklık çıktığında ve/veya uzaktan denetim gerçekleştirilemezse
yerinde denetim yapılabileceğini, / If there is a technical malfunction during the assessment and/or if
remote assessment cannot be performed, an on-site assessment can be carried out.
5.
Yerinde denetim yapılması gerektiği halde olağanüstü durum dolayısıyla uzaktan denetim
yapılmışsa olağanüstü durum sona erdikten sonra yerinde denetim yapılacağını, / If the remote
assessment have been carried out because of extraordinary event(s) or circumstance(s), there will be
on-site assessment after those ended.
6.
Planlanan uzaktan denetim faaliyeti başarısız olursa (Bilgilerin gizliliği veya giriş kısıtlaması gibi
sebepler de dahil olmak üzere) yeni bir (uzaktan) denetim yapılacağını , / If the planned remote
assessment activity fails (due to, for example, confidentiality or access restriction issues etc.), a new
(remote) assessment will be performed.
7.
Uzaktan denetimin gerektirebileceği tüm giderleri (denetim ekibinin uygun şartlarda çalışma
ortamı temini için gerekli olabilecek toplantı odası kiralama, ulaşım, konaklama masrafları vd.)
karşılamayı kabul ettiğimizi, / we have agreed to cover all expenses (such as renting a meeting room,
transportation, accommodation of assessment team etc. ) that remote assessment may require,
8.
Denetim ekibi tarafından talep edildiğinde lojistik ve teknik yönler dâhil olmak üzere uzaktan
denetim sürecinde gerekli olabilecek tüm yetkin personelin erişilebilir olmasını sağlayacağımızı, / we
ensure that all competent personnel, including logistics and technical aspects, that may be required
during the remote assessment are accessible when requested by the assessment team,

Tablodaki bilgilerin doğruluğunu ve yukarıdaki maddelerde belirtilen şartları kabul ettiğimizi
beyan ederiz./ the information given above is correct and the conditions specified in the above
clauses are accepted.

Tarih/Date:

Yetkili Adı Soyadı ve İmzası
/ Authorized Person Name Surname and Signature:
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