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1. AMAÇ 
Bu prosedür firmamızın şikâyet ve itiraz prosesini kontrol altına almak amacıyla oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. 
 

2. KAPSAM 
Muayene faaliyetlerimizden kaynaklanan ve üçüncü taraflardan gelen her türlü şikayet ve itiraz bu prosedür şartlarına 
göre işlem görür. 
 

3. SORUMLULAR 
Organizasyon Metot Yöneticisi bu prosedürün uygulanmasından sorumludur. 
 

4. TANIMLAR 
4.1. Şikâyet: Bir kişinin veya organizasyonun, muayene kuruluşuna, kuruluşun faaliyetlerine ilişkin olarak cevap vermesi 

beklentisiyle memnuniyetsizliğini ifade etmesidir. 
 

4.2. İtiraz: Muayeneye konu olan ekipman veya tesisin kurucusu ya da sağlayıcısı tarafından, muayene kuruluşundan o 
tesis / ekipmana ait raporun / kararın yeniden değerlendirilmesinin talep edilmesidir. 

 

5. UYGULAMA 
5.1. Genel 

Firmamız muayene faaliyetlerini yürütürken üçüncü taraflardan gelecek şikâyet ve itirazları almak, değerlendirmek, 
sonuçlandırmak için bir Şikâyet ve İtiraz prosesi izler. Bu prosesin her aşamasında kimlerin görev alacağı açıkça 
belirtilir. Şikâyet ve itiraz prosesi boyunca tüm bilgilerin toplanması ve doğrulanmasından, proses aşamalarında 
alınan tüm kararlardan kuruluşumuz sorumludur. 
 
Şikâyet ve İtirazlar (FR.30) Şikâyet ve İtiraz Bildirim Formu aracılığı ile kayıt altına alınır. Bu form web sitemizde tüm 
tarafların erişimine açık olup, çevrimiçi olarak doldurulabilmektedir. Web sitesi dışında başka iletişim yolu ile alınan 
şikâyet ve itirazlar, gene aynı form kullanılarak elde doldurulur ve değerlendirilmek üzere Organizasyon Metot 
Yöneticisine iletilir. Şikâyet veya itiraz alındığı durumda, ilgili kaydın alındığı ve üzerine çalışma yapılarak en kısa 
sürede bilgi verileceği ilgili tarafa e-posta yolu ile bildirilir. Organizasyon Metot Yöneticisi, konu şikâyet veya itiraz 
faaliyeti içinde yer almayan bir çalışan ile beraber ilgili değerlendirmeleri objektif olarak yapar ve en geç 3 ay içinde 
karara bağlar. Verilen karar, şikâyet veya itiraz edene yine (FR.30) Şikâyet ve İtiraz Bildirim Formu aracılığı ile bildirilir. 
Değerlendirilen şikâyet ve itirazlar hiçbir surette ayrımcı faaliyet içeren bir karar ile sonuçlandırılmaz. 
 

5.2. Şikâyetler 
Şikâyetler genellikle aşağıdaki konularla ilgili olabilir: 
 
- Muayene taleplerinin alınması ve müşteriye geri dönüş 
- Muayene personelinin muayene sırasındaki performansı ve davranışlarının müşteri tarafından uygun 

bulunmaması 
- Ege Nisan çalışanlarının davranış biçiminin veya iletişiminin müşteri tarafından uygun bulunmaması. 
- Oluşturulan muayene raporu ve ekleri 
- Müşteri kuruluşta yerine getirilen hizmetle ilgili olarak 3. Taraflardan gelen geri bildirimler 
 
Şikâyetler müşterilerden, resmi kurumlardan veya 3. Taraflardan alınabilir. Müşterinin herhangi bir şikâyeti varsa; 
Organizasyon Metot Yöneticisi şikâyet sebeplerini şikâyet durumuna bağlı olarak, ilgili bölüm yöneticisiyle veya Şirket 
Müdürü ile birlikte inceler. Uygunsuzluk durumlarında düzeltici-önleyici faaliyetler, (PR.12) Düzeltici-Önleyici Faaliyet 
Prosedürüne uygun olarak Şirket Müdürü’ nün de bilgisi dâhilinde yürütülür. Şikâyetler Organizasyon Metot Yöneticisi 
hakkında ise İstanbul Şube Müdürü süreci yürütür. 
 

5.3. İtirazlar 
Müşteriler, test edilen ürün / sisteme ait muayene raporuna veya test yöntemlerine itiraz edebilirler. (FR.30) Şikâyet 
- İtiraz Bildirim Formu aracılığı ile itiraz kayıt altına alınır ve ilgili faaliyetler tanımlanır. Böyle bir durum ile 
karşılaşıldığında geriye dönük olarak tüm hizmetler gözden geçirilir ve müşterinin haklı bulunması durumunda 
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bedelsiz olarak itiraza neden olan uygunsuzluk giderilir. Müşteri itirazı haklı gerekçelere dayanmıyor ise, müşteri 
memnuniyeti prensibi doğrultusunda Şirket Müdürü’ nün kararı esas alınır ve yapılan işlemler (FR.26) Düzeltici-
Önleyici Faaliyet İsteği Formunda açıklanır. Faaliyet sonucu ilgili taraflara (FR.30) Şikâyet - İtiraz Bildirim Formu 
sonuç kısmına yazılarak bildirilir. 
 

5.4. Şikâyet ve İtiraz Prosesi 
Şikâyet veya itirazlar alındıktan sonra Organizasyon Metot Yöneticisi, ilgili şikâyet ve itiraz konusu faaliyetin içinde 
yer almayan bir çalışandan Şirket Müdürü’ nden de yardım alarak, şikâyet veya itiraz konusunu değerlendirir. Eğer 
konu Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Gizlilik ilkelerimize aykırı ise bu durum, şikâyet – itiraz edene uygun bir dille izah 
edilir. Değilse, konu değerlendirmeye alınır, gerekli görülen taraflarla görüşülür ve bilgiler alınır. Aksiyonlar planlanıp 
tamamlandıktan sonra, ilgili tarafa bilgi verilir. 
 
Sorumluluk:  Dokümanlar: 

 
- Organizasyon 

Metot Yöneticisi 
 

 

 

 

- Organizasyon 
Metot Yöneticisi 

- Faaliyet dışında 
kalan çalışan 

 
- Organizasyon 

Metot Yöneticisi 
- Faaliyet dışında 

kalan çalışan 
 

- Organizasyon 
Metot Yöneticisi 

- Faaliyet dışında 
kalan çalışan 
 
 

- Organizasyon 
Metot Yöneticisi 

 

 

 

 
 
 

Şikâyet veya İtiraz 

alımı 

Değerlendirme ve 

uygulanacak faaliyetlerin 

belirlenmesi 

Şikâyet, İtiraz Bildirim 

Formu 

Gerekli kaynakların ve 

bilgilerin temini 

Düzeltici – Önleyici 

Faaliyet İsteği Formu 

İlgili Taraflarla Görüşme 

Değerlendirme 

Dışı 

e-posta veya Sözlü İletişim 

Karar 

Kararın müşteriye 

bildirimi 

Düzeltici – Önleyici 

Faaliyet İsteği Formu 

Şikâyet, İtiraz Bildirim 

Formu, e-posta 

Alındı bilgisinin ilgili 

tarafa bildirimi 
e-posta ile bildirim 
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6. İLGİLİ DOKÜMANLAR 
PR.12 Düzeltici – Önleyici Faaliyet Prosedürü 
FR.26 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet İsteği Formu 
FR.30 Şikâyet – İtiraz Bildirim Formu 

 
7. DEĞİŞİKLİKLER 

Madde/Paragraf/ 
Şekil/Çizelge 

Eklenen (E) 
veya Silinen 

(S) 
Revize edilen metin 

5.1, bölüm 2. Paragraf E 
Organizasyon Metot Yöneticisi, konu şikâyet veya itiraz faaliyeti içinde yer almayan bir çalışan ile 
beraber ilgili değerlendirmeleri objektif olarak yapar ve en geç 3 ay içinde karara bağlar. 

5.2, 3. Paragraf S + E …. Şikâyetler Organizasyon Metot Yöneticisi hakkında ise İstanbul Şube Müdürü süreci yürütür. 

 


