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1. Amaç ve Kapsam 
Bu prosedürün amacı, NOBOCERT ’in yapmakta olduğu sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve onaylanmış kuruluş 
hizmetleri ile ilgili olarak müşterilerden veya bu konu ile ilgili taraflardan gelen şikayet ve itirazların ele alınma, 
değerlendirme ve karar verme şartlarının yöntem ve sorumlularını belirlemektir. Bu prosedür, belgelendirme faaliyetlerine 
ilişkin ilgili tüm tarafları kapsamaktadır. 

2. Tanımlar 
İtiraz: Sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve onaylanmış kuruluş hizmetleri gereğince tetkik edilen kuruluş veya kişi 
hakkında NOBOCERT tarafından alınmış olan karara, ilgili kuruluş veya kişi tarafından tekrar gözden geçirilmesi için talepte 
bulunmasıdır. 

Şikayet: NOBOCERT ’in sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve onaylanmış kuruluş hizmetleri faaliyetlerine ilişkin 
olarak herhangi bir kişi veya kuruluşun, itiraz dışında ilettiği, iletilen duruma karşılık bir çözüm beklediği memnuniyetsizlik 
ifadesidir. 

Şikâyet ve İtiraz Komitesi: Sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve onaylanmış kuruluş hizmetleri ile ilgili olarak ve 
diğer taraflardan gelen itirazları tarafsız bir şekilde değerlendirerek karara bağlamaya yetkili komitedir. 

3. İlgili Dokümanlar  
3.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar 
TS EN ISO/IEC 17021-1 
TS EN ISO/IEC 17065 
TS ISO 10002 
TSE ISO/TS 22003 
TS EN ISO/IEC 27006 
EA-2/17 M 

3.2. İç Kaynaklı Dokümanlar 
PR.02 Sistem Belgelendirme Prosedürü  
PR.05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü 
PR.12 Asansör Direktifi Ürün Belgelendirme Prosedürü 
TL.06 Şikayet ve İtiraz Komitesi Atama ve Çalışma Talimatı 
FM.004 Hizmet Değerlendirme Formu 
FM.009 Şikayet, İtiraz ve Öneri Formu 

4. Prosedür 
4.1. Genel 

4.1.1.  
NOBOCERT, şikayet ve itirazların ele alınma aşamalarındaki tüm kararlardan sorumludur. 

4.1.2.  
NOBOCERT, şikayet ve itirazların kabulü, soruşturması ve kararı aşamalarında şikayette ve itirazda bulunan müşteriye karşı 
ayrımcı herhangi bir faaliyetle sonuçlanmaması için itina göstermektedir. Bu amaçla, itirazları ele alma proseslerinde yer 
alan kişilerin, belgelendirme kararını veren kişiler ve tetkiki yapan kişilerden farklı kişiler olması sağlanmakta ve şikâyet veya 
itiraz sahibine bildirilecek olan karar, şikâyet veya itiraza konu olan hususlara önceden taraf olmamış kişi/kişiler veya 
başvuruya konu olan belgelendirme faaliyetlerinde yer almamış kişi/kişiler tarafından verilmekte ya da gözden geçirilmekte 
ve onaylanmaktadır. 

4.1.3.  
NOBOCERT, çıkar çatışmasının olmamasını güvence altına almak adına, bir müşterisine danışmanlık sağlamış veya bir 

müşterisi tarafından istihdam edilmiş olan personelini (yönetici pozisyonunda bulunanlar dahil olmak üzere), söz konusu 

danışmanlık veya istihdamın sona ermesinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile o müşterisinin bir şikâyet veya itirazının çözümünün 

gözden geçirilmesi veya onayında kullanmamaktadır. 
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4.1.4.  
Belgelendirilmiş müşteri hakkındaki herhangi bir şikayet geldiğinde yapılan şikayet, belgelendirilmiş müşteriye tetkiki 
gerektiriyorsa ‘’PR.02 Sistem Belgelendirme Prosedürü’’ ne veya “PR.12 Asansör Direktifi Ürün Belgelendirme Prosedürü” 
ne göre, tetkik gerektirmiyorsa en fazla 3 (üç) iş günü içerisinde NOBOCERT tarafından müşteriye bilgi verilmektedir. 

4.1.5.  
Bu prosedür, NOBOCERT web sitesinde (www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com)  yayınlanmaktadır. 

4.2. Şikayet ve İtiraz Kaynakları 

4.2.1. Şikayetlerin Kaynakları 
- Başvurunun alınmasına dair oluşan şikayetler, teklifin verilmesine dair oluşan şikayetler, irtibata geçen personel 

hakkında oluşan şikayetler gibi başvuru süreci sırasında NOBOCERT ’in yapmış olduğu faaliyetlerden doğan 
şikayetler, 

- Tetkikin gerçekleştirilmesi, tetkik ekibinin davranışları, tetkikin kapsamı, süresi, yöntemi gibi tetkik sırasında tetkik 
ekibinin yapmış olduğu faaliyetlerden kaynaklanan şikayetler, 

- Muhasebe faaliyetleri, sertifika teslimi gibi belgelendirme sonrası NOBOCERT ’in yapmış olduğu faaliyetlerden 
kaynaklanan şikayetler, 

- NOBOCERT ’in uygulamaları ve/veya belgelendirdiği müşteriler ile alakalı üçüncü taraflardan gelen şikayetler. 

4.2.2. İtirazların Kaynakları 
- Potansiyel müşterilerin yapmış oldukları başvuruya istinaden NOBOCERT ’in almış olduğu kararlara yapılan 

itirazlar, 
- Tetkik öncesi faaliyeti gerçekleştirecek tetkik ekibi atamasına yapılan itirazlar, 
- Tetkik faaliyetini gerçekleştirecek tetkik ekibinin bulgularına ve aldığı kararlara yapılan itirazlar,  
- Belgelendirme komitesinin ve teknik yönetici gibi karar alıcıların almış olduğu kararlara yapılan itirazlar, 
- NOBOCERT hizmetleri ile alakalı yapılan bir şikayet sonrası alınan karara yapılan itirazlar. 

4.3. Şikayetlerin Ele Alınması 

4.3.1.  
NOBOCERT ’in uygulamaları ile ilgili müşteri ve/veya ilgili taraflardan gelen öneriler ve şikayetler, web sitesinde 
(www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com) kamuoyuna açılmış olan, ‘’FM.004 Hizmet Değerlendirme Formu’’ ve/veya 
“FM.009 Şikayet, İtiraz ve Öneri Formu” doldurulup faks, elektronik posta yolu veya web sitesi ile alınmakta, telefon 
üzerinden NOBOCERT ’e ulaşan müşteri şikayetleri ve öneriler Yönetim Temsilcisi tarafından, Yönetim Temsilcisi ile ilgili 
olan şikayet ve öneriler ise Genel Müdür tarafından ilgili formlar ile kayıt altına alınmaktadır.  Şikayetler ve öneriler, 
Belgelendirme Müdürü ve ilgili bölüm sorumlusuna iletilmektedir. 

4.3.2.  
Şikayet/şikayetler alındıktan sonra Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm sorumlusu, şikayetin/şikayetlerin 
NOBOCERT ’in gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerle ile alakalı olup olmadığını araştırmaktadır.  

4.3.3.  
Şikayet/şikayetler NOBOCERT ’in faaliyetleri ile alakalı değilse şikayet sahibine Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm 
sorumlusu tarafından, ele alınamayacağı hakkında yazılı bilgi verilmektedir.  

4.3.4.  
Eğer şikayet/şikayetler NOBOCERT ’in faaliyetleri ile alakalı ise Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm sorumlusu 
şikayeti/şikayetleri gidermek için faaliyet başlatmaktadır. Bu sırada şikayet sahibine de bir ön yazı ile en geç 15 (on beş) gün 
içerisinde bilgi verilmektedir.  

4.3.5.  
Şikayeti alan NOBOCERT, şikayeti geçerli kılmak adına gereken tüm bilgilerin elde edilmesinden ve doğrulanmasından 

sorumludur. 

4.3.6.  
Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm sorumlusu şikayetle/şikayetlerle ilgili düzeltici faaliyeti başlatmakta ve açılan 

http://www.nobocert.com.tr/
http://www.nobocert.com/
http://www.nobocert.com.tr/
http://www.nobocert.com/


 

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 

Doküman No PR.06 

Yayın Tarihi 15.12.2018 

Revizyon Tarihi 19.12.2019 

Revizyon No 02 

 

Hazırlayan / Yönetim Temsilcisi Onaylayan / Genel Müdür 

  
  
  

 
Sayfa 4 / 8 

düzeltici faaliyet “PR.05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü” ne göre takip edilmektedir. Eğer şikayet/şikayetler, 
belgelendirilmiş müşteriyle alakalı ise şikayetin/şikayetlerin sorgulanmasında belgelendirilmiş yönetim sisteminin etkinliği 
dikkate alınmaktadır. 

4.3.7.  
Şikayete/şikayetlere yönelik başlatılan faaliyetler tamamlandıktan sonra Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm 
sorumlusu tarafından şikayet sahibine bir ön yazı ile şikayeti ele alma prosesi sonucu hakkında bilgi verilmektedir.  

4.3.8.  
Müşterinin şikayet ve itirazlar hakkında yapılan faaliyetlere yazılı bir itiraz etmemesi durumunda müşteri tarafından 

onaylandığı kabul edilmektedir. 

4.3.9.  
Şikayet sahibi, yapılan faaliyeti yeterli bulmaz ise Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm sorumlusu tarafından 
‘’FM.004 Hizmet Değerlendirme Formu’’ ile Şikayet ve İtiraz Komitesine aktarılmakta ve aynı anda şikayet sahibine de bilgi 
verilmektedir. 

4.3.10.  
NOBOCERT ’in belgelendirdiği müşteriler hakkında yapılan şikayetler 4.3 maddelerinde belirtilen şekilde ele alınmaktadır. 
İlgili yönetici tarafından değerlendirilmektedir. Şikayeti alan NOBOCERT, şikayetin bir karara bağlanması için gerekli olan 
tüm bilgilerin mümkün olduğu ölçüde toplanması ve doğrulanmasından sorumludur. Eğer ek bilgi gerekiyorsa bu bilgi 
eksikliği giderilmekte veya yerinde tetkik gerekiyorsa ‘’PR.02 Sistem Belgelendirme Prosedürü’’ ne göre kısa bir şikayet 
tetkiki gerçekleştirilmektedir. 

4.3.11.  
NOBOCERT şikayet sahibine, mümkün olduğu durumlarda ilgili şikayeti ele alma prosesinin sonucunu resmi olarak 

bildirmektedir. 

4.4. İtirazların Ele Alınması 

4.4.1.  
NOBOCERT ’in almış olduğu kararlar ile alakalı müşteri ve/veya ilgili taraflardan gelen itirazlar, web sitesi 
(www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com) üzerinden kamuoyuna açılmış olan “FM.009 Şikayet, İtiraz ve Öneri Formu” 
vasıtasıyla faks veya elektronik posta yolu ile alınmakta, telefon üzerinden NOBOCERT ’e ulaşan itiraz ve öneriler ise Yönetim 
Temsilcisi tarafından, itiraz ve öneriler Yönetim Temsilcisi ile alakalı ise Genel Müdür tarafından ilgili form ile kayıt altına 
alınmaktadır. İtirazlar Belgelendirme Müdürü ve ilgili bölüm sorumlusuna iletilmektedir. 

4.4.2.  
İtiraz/itirazlar alındıktan sonra Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm sorumlusu itirazın/itirazların NOBOCERT ’in 
vermiş olduğu kararlar ile ilgili olup olmadığını araştırmaktadır.  

4.4.3.  
İtiraz/itirazlar NOBOCERT ’in vermiş olduğu kararlar ile alakalı değil ise itiraz sahibine Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili 
bölüm sorumlusu tarafından, ele alınamayacağı hakkında yazılı bilgi verilmektedir. 

4.4.4.  
Eğer itiraz/itirazlar NOBOCERT ’in vermiş olduğu kararlar ile alakalı ise Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm 
sorumlusu itirazı/itirazları gidermek için faaliyet başlatmakta ve itiraz sahibine bir ön yazı ile en geç 15 (on beş) gün 
içerisinde bilgi verilmektedir. 

4.4.5.  

İtirazı alan NOBOCERT, itirazın bir karara bağlanması için gerekli olan tüm bilgilerin mümkün olduğu ölçüde toplanması ve 

doğrulanmasından sorumludur. 

4.4.6.  
Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm sorumlusu itirazla ilgili düzeltici faaliyeti başlatmakta ve açılan düzeltici faaliyet 

http://www.nobocert.com.tr/
http://www.nobocert.com/
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“PR.05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü” göre takip edilmektedir.  

4.4.7.  
İtiraza yönelik başlatılan faaliyetler tamamlandıktan sonra Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm sorumlusu 
tarafından itiraz sahibine bir ön yazı ile itirazı ele alma prosesi sonucu hakkında bilgi verilmektedir. 

4.4.8.  
Müşterinin şikayet ve itirazlar hakkında yapılan faaliyetlere yazılı bir itiraz etmemesi durumunda müşteri tarafından 

onaylandığı kabul edilmektedir. 

4.4.9.  
İtiraz sahibi, yapılan faaliyeti yeterli bulmazsa Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm sorumlusu “FM.009 Şikayet, İtiraz 
ve Öneri Formu” ile Şikayet ve İtiraz Komitesine aktarmakta ve itiraz sahibine de bilgi vermektedir. 

4.4.10.  
NOBOCERT, ilgili itirazı ele alma prosesi sonucunun resmi bildirimini itiraz edene yapmaktadır. 

Not 1. 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği onaylanmış kuruluş olan NOBOCERT,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış 

Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği 15.madde 3.fıkra 

uyarınca gerçekleştireceği uygunluk değerlendirmeleri sonucunda, herhangi bir ürüne ilişkin belgelendirme talebinin 

reddedilmesi veya ürüne ilişkin bir onayın verilmemesi ya da önceden belgelendirilmiş bir ürünün belgesinin iptal edilmesi 

durumlarında ortaya çıkabilecek şikayet ve itirazları değerlendirmek üzere; 

- Onayın reddi veya geri çekilmesi kararının gerekçelerinin detaylı bir şekilde üretici ya da yetkili temsilcisine 

bildirimini 15 (on beş) gün içerisinde yapmakla, 

- Mevcut yasal hakların T.C. İstanbul Anadolu Mahkemelerine ya da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirimini 

yapabileceği ile ilgili bilgiyi paylaşmakla, 

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin karara itiraz etmesine izin verdiğini bu itirazın, bahse konu kararla önceden 

hiçbir ilişkisi bulunmayan ancak konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip Şikayet ve İtiraz Komitesi üyelerince 

inceleneceğinin bildirimini yapmakla, 

- Komite kararınca reddedilen ve geri çekilen onaylara ilişkin bilginin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ve “PR.12 

Asansör Direktifi Ürün Belgelendirme Prosedürü’’ nde bahsedildiği gibi diğer onaylanmış kuruluşlara bildirimini 

yapmakla yükümlüdür. 

4.5. Şikayet ve İtiraz Komitesi Çalışmaları 

4.5.1.  
NOBOCERT ’in çözüm önerileri ve yapılan faaliyetler şikayet ve itiraz eden tarafından kabul görmediği durumda 
Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm sorumlusu konuyu Şikayet ve İtiraz Komitesine “FM.009 Şikayet, İtiraz ve Öneri 
Formu” ve/veya ‘’FM.004 Hizmet Değerlendirme Formu’’ ile aktarmakta ve şikayet ya da itiraz sahibine konu ile ilgili yazılı 
bilgi vermektedir. 

4.5.2.  
Şikayet ve İtiraz Komitesi şikayet ve itirazları değerlendirmek üzere en geç 15 (on beş) gün içerisinde toplanarak konuyu 
görüşmektedir.  

4.5.3.  
Şikayet ve İtiraz Komitesi gerek görülmesi halinde konuyla ilgili uzmanlardan ve/veya anlaşmazlığa düşen taraflardan bilgi 
ve yardım alabilmektedir. Şikayet ve İtiraz Komitesi tarafından karar, en geç 15 (on beş) gün içerisinde verilmekte olup 
verilen karar “FM.009 Şikayet, İtiraz ve Öneri Formu” ve ‘’FM.004 Hizmet Değerlendirme Formu’’ ile kaydedilmekte ve 
Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm sorumlusuna bildirilmektedir.  

4.5.4.  
Şikayet ve İtiraz Komitesi tarafından alınan kararlar ve yapılacak faaliyetler ile ilgili olarak müşteri ya da ilgili taraflara en geç 
15 (on beş) gün içerisinde Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm sorumlusu tarafından yazılı olarak bilgi verilmektedir. 
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4.5.5.  
Şikayetlere ve itirazlara yönelik yapılacak olan faaliyetlerle ilgili Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm sorumlusu 
tarafından düzeltici faaliyet başlatılmakta ve takibi ‘’PR.05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü’’ ne uygun olarak 
yapılmaktadır.  

4.5.6.   
Düzeltici faaliyet gerçekleştirildikten sonra şikayet ve itiraz sahibine Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm sorumlusu 
tarafından yazılı bilgi verilmekte ve geri bildirim istenmektedir. 

4.5.7.  
Üst yönetim de bulunanlar da dahil personeller, son 2 (iki) yıl içinde bir şikayet ve itiraza konu olmuşlarsa herhangi bir 
şikayet ve itirazın soruşturulmasında ve Şikayet ve İtiraz Komitesinde yer alamamaktadır. 

4.5.8.  
İtiraz ve/veya şikayet sahibi Şikayet ve İtiraz Komitesinin aldığı kararları ve yapılan faaliyetleri yetersiz görürse ilgili mercilere 
ve/veya yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.  

4.5.9.  
Şikayet ve itirazın konusu ve yapılan faaliyetin kamuoyuna verilip verilmeyeceği konusu İtiraz ve Şikayet Komitesi tarafından 
değerlendirilmekte ve tavsiyede bulunulmaktadır. Son karar ortak olarak şikayet sahibi, müşteri ve Belgelendirme Müdürü 
tarafından verilmektedir. 

4.6. Gizlilik 

4.6.1.  
NOBOCERT, şikayet konusu ve çözümünün kamuoyu ile paylaşıp paylaşılmayacağını, paylaşılacaksa hangi kapsamda 

paylaşılacağı konusunu, müşteri ve şikayet sahibi ile beraber belirlemektedir. 

4.6.2.  
Şikayetçiler ve düzenleyiciler gibi müşteri dışındaki kaynaklardan sağlanan müşteri hakkındaki bilgiler, NOBOCERT ’in 
politikasıyla tutarlı bir şekilde gizli olarak ele alınmaktadır. Bu prosedür de yer alan çalışmalar ve yazışmalarla alakalı T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB Komisyonu, TÜRKAK ve T.C. Mahkemeleri haricinde hiçbir üçüncü kurum ya da kişiye bilgi 
verilmemektedir.  

5. Sorumluluk 
Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Yönetim Temsilcisi ve Genel Müdür sorumludur. Prosedürün uygulanmasına 
yönelik sorumluluklar prosedürde belirtilmiştir. 
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6. Şikayet ve İtirazların Değerlendirmesi Süreci İş Akış Planı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şikayet talebinin ret edilmesi ve 

şikayet sahibine yazılı bilgi verilmesi 

Hayır 

Şikayet çözümü için faaliyet başlatılması 

Faaliyet uygun 

bulundu mu? 

Müşteri “FM.004 Hizmet Değerlendirme Formu” ve “FM.009 Şikayet, İtiraz ve Öneri Formu” 

vasıtasıyla telefon, faks ve elektronik posta ile talep iletilmesi 

 

Şikayetler, 

NOBOCERT’in 

gerçekleştirmiş 

olduğu 

faaliyetlerle ile 

alakalı mı? 

 

Belgelendirme 

Müdürü 

ve/veya 

İlgili Bölüm 

Sorumlusu 

İtirazlar, 

NOBOCERT’in 

vermiş olduğu 

kararlar ile 

alakalı mı? 

 

İtiraz talebinin ret edilmesi ve itiraz 

sahibine yazılı bilgi verilmesi 

İtiraz çözümü için faaliyet başlatılması 

Şikayet sahibine ‘’FM.004 Hizmet 

Değerlendirme Formu’’ ile en geç 15 (on beş) 

gün içerisinde bilgi verilmesi 

 

İtiraz sahibine “FM.009 Şikayet, İtiraz ve 

Öneri Formu’’ ile en geç 15 (on beş) gün 

içerisinde bilgi verilmesi 

 

“FM.009 Şikayet, İtiraz ve Öneri Formu’’ ile 

itiraz sahibine faaliyet sonu bildirimi ve faaliyet 

onayı alınması 

 

‘’PR.05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet 

Prosedürü’’ ne uygun olarak faaliyet takibi 

yapılması 

Müşteri 

Hayır Evet Evet 

‘’PR.05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet 

Prosedürü’’ ne uygun olarak faaliyet takibi 

yapılması 

‘’FM.004 Hizmet Değerlendirme Formu’’ ile 

şikayet sahibine faaliyet sonu bildirimi ve 

faaliyet onayı alınması 

Faaliyet uygun 

bulundu mu? 
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‘’FM.004 Hizmet 

Değerlendirme Formu’’ ile 

dosyanın kapatılması 

“FM.009 Şikayet, İtiraz ve 

Öneri Formu’’ ile dosyanın 

kapatılması 

‘’FM.004 Hizmet Değerlendirme 

Formu’’ ile Şikayet ve İtiraz 

Komitesine aktarım ve şikayet 

sahibine bildirim 

“FM.009 Şikayet, İtiraz ve Öneri 

Formu’’ ile Şikayet ve İtiraz 

Komitesine aktarım ve itiraz 

sahibine bildirim 

Evet Evet Hayır Hayır 

Belgelendirme 

Müdürü 

ve/veya 

İlgili Bölüm 

Sorumlusu 

Gerek görülmesi halinde konuyla 

ilgili uzmanlardan ve/veya 

anlaşmazlığa düşen taraflardan 

bilgi ve yardım alınması 

Gerek görülmesi halinde konuyla 

ilgili uzmanlardan ve/veya 

anlaşmazlığa düşen taraflardan 

bilgi ve yardım alınması 

Şikayet ve İtiraz 

Komitesi 

Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm 

sorumlusuna ‘’FM.004 Hizmet Değerlendirme 

Formu’’ ile en geç 15 (on beş) gün içerisinde 

karar hakkında bilgi verilmesi 

 

Belgelendirme Müdürü ve/veya ilgili bölüm 

sorumlusuna “FM.009 Şikayet, İtiraz ve Öneri 

Formu’’ ile en geç 15 (on beş) gün içerisinde 

karar hakkında bilgi verilmesi 

 

Alınan kararlar ve yapılacak faaliyetler ile ilgili 

olarak müşteri ya da ilgili taraflara en geç 15 

(on beş) gün içerisinde yazılı olarak bilgi 

verilmesi 

Alınan kararlar ve yapılacak faaliyetler ile ilgili 

olarak müşteri ya da ilgili taraflara en geç 15 

(on beş) gün içerisinde yazılı olarak bilgi 

verilmesi 

‘’PR.05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet 

Prosedürü’’ ne uygun olarak düzeltici faaliyet 

başlatılması ve takibi 

‘’PR.05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet 

Prosedürü’’ ne uygun olarak düzeltici faaliyet 

başlatılması ve takibi 

 

Düzeltici faaliyet gerçekleştirildikten sonra 

şikayet sahibine yazılı bilgi verilmesi ve geri 

bildirim istenmesi 

Düzeltici faaliyet gerçekleştirildikten sonra 

itiraz sahibine yazılı bilgi verilmesi ve geri 

bildirim istenmesi 

 

Şikayet sahibine ilgili mercilere ve/veya yasal 

yollara başvurma hakkına sahip olduğu 

bilgisinin verilmesi 

İtiraz sahibine ilgili mercilere ve/veya yasal 

yollara başvurma hakkına sahip olduğu 

bilgisinin verilmesi 

Belgelendirme 

Müdürü  

ve/veya  

İlgili Bölüm 

Sorumlusu 

Müşteri 


