
 
 

• COVID-19 salgını nedeniyle planlanan saha denetiminin gerçekleşmesi mümkün olmayan 

durumlar için kuruluşun prosedürlerinin ve yönetim proseslerinin yerinde olması ve bu tip 

olağan dışı durumlarda sistemin nasıl sürdürüldüğünün takibi amaçlanmıştır. 

• Uzaktan Değerlendirme Kontrol listesi sadece IFS sertifikalı firmalar için geçerlidir. 

• IFS Database üzerinde belgelendirme kuruluşlarının uzaktan değerlendirmeyle ilişkin tüm 

belgeleri kaydetmek ve mevcut durumu özetlemek adına seçilebilecek onay kutucuğu 

eklenmiştir.   

• Bu kontrol ile şirketlerin mevcut Korona krizinde nasıl faaliyet gösterdiğine genel bir bakış ve 

son IFS Denetiminden bu yana yönetim süreçlerinin doğrulanması sağlanır. 

• Bu kontrolün sadece bir "anlık kontrol" olması nedeniyle, ISO / IEC 17065: 2012 uyarınca 

gelecekteki IFS Sertifikasyon denetimleri için uzaktan değerlendirmenin sonucu dikkate 

alınamaz. 

• Uzaktan değerlendirme asla yeniden sertifikalandırma denetiminin yerini almak için 

kullanılamaz ve yeniden sertifikalandırma denetiminin süresini hiçbir şekilde azaltmak için 

kullanılamaz. 

• Uzaktan değerlendirme sahaya özgü olarak yapılır. (COID) 

• Son sertifikasyon denetimini gerçekleştiren belgelendirme kuruluşu bu kontrolü yapabilir. 

• Son sertifikasyon denetimini gerçekleştiren denetçi tarafından değerlendirmenin yapılması 

tercih edilir. 

• Doküman/ soru listesinin gözden geçirme süresi 8 saat= 1 gündür. 8 saat ardışık iki güne 

bölünerek de tamamlanabilir. 

• Sadece devam eden uzaktan değerlendirme sırasında denetçiye sunulan kayıtlar ve belgeler 

veya uzaktan değerlendirme öncesinde gönderilen belgeler kanıt olarak kabul edilebilir. 

• Değerlendirme esnasında takip edilecek kanıtlar aşağıdaki konu başlıkları ile bağlantılı 

olacaktır. 

▪ HACCP/ değişiklikler ve doğrulama faaliyetleri (temizlik, haşere kontrol, eğitim, 

düzeltici faaliyet) 

▪ Mevcut durum nedeniyle olası hammadde sıkıntısı / tedarik zinciri zorlukları riski artmış 

bir ürün kullanarak izlenebilirlik kontrolü 

▪ Kriz yönetimi, yönetim sorumluluğu, geri çekme ve geri çağırma dokümantasyonu 

▪ Şikayet yönetimi 

▪ Program dahilinde diğer gereklilikler 

• Skorlama, 

▪ “OK” 

▪ “Not OK” 

▪ Major (as defined in the Standard/Program) 

▪ KO = “not OK” KO gereklilikleri için 

  

• Eğer uygunsuzluklar sadece “Not OK” ise, belgelendirme kuruluşu “Geçti” sonucunu açıkça 

belirten tamamlanmış düzeltici eylem planını kabul ettikten sonra “Uzaktan Değerlendirme 

Sonucu” uygunluk mektubu verilir. 



 
 

• Eğer uygunsuzluklar Major / KO içeriyorsa, “Başarısız” sonucunu açıkça belirten “Uzaktan 

Değerlendirme Sonucu” mektubu açıkça verilir. Sertifikasyon kuruluşu hala tamamlanmış 

düzeltici faaliyet planını gözden geçirmeli ve kabul etmelidir. Tamamlanan düzeltici faaliyet 

planı kabul edildikten sonra, şirket uzaktan değerlendirme için yeni bir tarih talep edebilir. Yeni 

tarih, bir önceki uzaktan değerlendirme tarihinden sonra en erken dört (4) hafta içinde 

olmalıdır. Şirketin gerçekleştirdiği düzeltici faaliyetlerin en geç bir sonraki IFS Sertifikasyon 

denetimi sırasında doğrulanması gerekir. 

• Değerlendirme sonucu herhangi bir yüzde puan sonucu verilmez, sadece “Geçti” yada 

“Başarısız” sonuçları yer alır. 

• “Uzaktan Değerlendirme Sonucu” mektubu maksimum 6 ay geçerliliğe sahip olacaktır. IFS 

sertifikasyon denetimi gerçekleşebilecek en yakın tarihte yapılmalıdır. Sertifikasyon sonrası 

ilgili mektubun geçerliliği sona ermektedir. 

• Değerlendirme gün bedeline ilaveten IFS database üzerine yapılan her yükleme için 100 Eur 

database ücreti kesilmektedir. 

 


