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1. AMAÇ 

ISQ Belgelendirmenin Muayene Ürün uygunluk Değerlendirme Departmanına gelen  şikayetleri ele alma 

sürecini tanımlamak. 

2. KAPSAM 

ISQ’nın yürütmekte ürün belgelendirme, muayene ve gözetim hizmetleri vb gelecek tüm şikayetleri kapsar. 

3. SORUMLULUKLAR 

Bu prosedürün uygulanmasından 17020 Kalite Yönetim Temsilcileri ve departman yöneticisi (Teknik Yönetici) 

sorumludur. 

4. TANIMLAR 

Şikayet: İtirazlar dışında, ISQ’a iletilen herhangi bir nedenden kaynaklı memnuniyetsizlik durumu. 

5. UYGULAMA 

5.1. ISQ Belgelendirme, şikayeti ele almanın bütün aşamalarındaki kararlardan sorumludur. 

5.2. Şikayetler; info@intersistemteknik.com adresine mail ile, +90 216 305 46 66 numarasına telefon ile, +90 

216 305 46 99numarasına fax ile ISQ’ya iletilebilir. 

 

Şikayetler 17020 Yönetim temsilcisi veya Teknik Yönetici tarafından alınır. 17020 Yönetim temsilcisine gelen 

teknik konulardaki veya departman personeli ile ilgili şikayetler Teknik Yöneticiye iletilir. Şikayetin ISQ’nın 

sorumlu olduğu ürün belgelendirme /muayene/ gözetim faaliyetleriyle ilgili olup olmadığını teyit edilir. 

Şikayet, ürün belgelendirme /muayene/ gözetim faaliyetleriyle ilgiliyse şikayeti ele alır.  Şikayet sahibine 

iletilecek olan karar, şikayete konu olan hususlara önceden müdâhil olmamış kişi/ kişiler tarafından alınır ve 

onaylanır İlgili muayene faaliyetlerinde görev almayan Teknik Yönetici şikayeti değerlendirir ( gerekli 

durumlarda muayene şefleri ile ortak olarak) ve gerekli görürse  gerekli düzeltici- önleyici faaliyetleri 

başlatır. Söz konusu şikayet bir yanlış anlama, ayrıcalık tanınmasını isteme, programlamada öne alınma gibi 

konularda ise Teknik Yönetici şikayetci firma ile iletişime geçerek gerekli açıklamaları yapar. 

  

Bazı Şikayet Nedenleri; 

✓ Başvurunun alınmasına dair oluşan şikayetler 

✓ Teklifin verilmesine dair oluşan şikayetler,  

 

Şikayet söz konusu teklif tutarı / süresi ile ilgili ise, teklif teknik Yönetici / Muayene Şefi tarafından tekrar 

değerlendirilir ve şikayet eden firmaya geri dönüş yapılır. PR.BEL.03 Düzeltici- Önleyici Faaliyet 

prosedürü yürütülür. 

 

✓ İrtibata geçen personel hakkında oluşan şikayetler,  

✓ Muayene/ Gözetim / Ürün uygunluk Değerlendirme ekibinin davranışları,  

 

Personelin tavır – davranış ve uslubu ile ilgili gelen şikayetler için personel yöneticisi tarafından 

gözlemlenir. Şikayet haklı bulunur ise personel ilk sözlü olarak uyarılır, şikayet unsurunun devam etmesi 
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durumunda 2 kere yazılı uyarı sonrası personelin iş ile olan ilişiği kesilir. PR.BEL.03 Düzeltici- Önleyici 

Faaliyet prosedürü yürütülür. 

 

✓ Muayene/ Gözetim / Ürün uygunluk Değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  

✓ Muayene/ Gözetim / Ürün uygunluk Değerlendirme kapsamı, süresi 

 

Teknik konularda personelde bilgi/tecrübe eksikliği belirlenir ise söz konusu şikayet kapsamında ilgili 

konularda personele eğitim verilir ve eğitim sonrası sahada gözlemlenir. PR.BEL.03 Düzeltici- Önleyici 

Faaliyet prosedürü yürütülür. 

 

✓ Muhasebe faaliyetleri,  

✓ Belge/ Rapor/ Sertifika teslimi,  

 

Söz konusu şikayet muhasebe veya Belge/ Rapor/ Sertifika teslimi ile iglili ise: ISQ ödemenin tamamını 

yapılmadan belge teslimi yapmamaktadır. Ödeme yapıldığı halde Belge/ Rapor/ Sertifika teslim 

edilmemiş ise konu Teknik Yönetici tarafından incelenir. En kısa süre içerisinde Belge/ Rapor/ Sertifika 

nın teslimi sağlanır ve PR.BEL.03 Düzeltici- Önleyici Faaliyet prosedürü yürütülür. 

 

✓ ISQ’nın uygulamaları ve/veya ürününü belgelendirdiği/ gözetim/ muayene hizmeti verdiği firmalar ile 

ilgili üçüncü taraflardan gelen şikayetler. 

✓ Herhangi bir karar vermeden önce şikâyet eden kişi/kurumdan şikayet ile ilgili objektif kanıt 

istenir.  

✓ Ayrıca şikâyet konusu firmaya, gelen şikayet ile ilgili en geç 5 iş günü içerisinde bildirimde 

bulunulur ve şikayet ile ilgili en geç 1 hafta içerisinde düzeltici faaliyet planı veya açıklama istenir.  

✓ Şikâyet edilen Ürünü Belgelendirilmiş / Muayene / gözetim hizmeti alan kuruluşun önerdiği 

düzeltici faaliyetin içerisinde ve şikâyetin nedenini ve çözümünü ele alan kişilerin içerisinde şikâyet 

ile doğrudan alakalı olan kişilerin bulunmaması talep edilir. Bu durum yapılan yazışmalar ile 

belirtilir.  

✓ Ürünü Belgelendirilmiş kuruluş şikâyetlere yeterli cevap veremiyor ise belge iptal edilir.  

✓ Muayene / Gözetim hizmeti gerçekleştirilen kuruluş şikayetleri karşılayamıyor ise söz konusu 

kuruluş ile yapılan sözleşmeler gözden geçirilir ve gerekli görüldüğü taktirde sözleşme fesh edilir. 

✓ Bundan sonraki adım şikâyet konusu firmanın göndereceği faaliyet, faaliyet planı veya açıklamaya 

göre olacaktır. Ürünü Belgelendirilmiş kuruluşun şikâyetleri ele alma ve değerlendirme etkinliği göz 

önüne alınacaktır.  

✓ Şikâyetin değerlendirilmesinden sonra ilgili yönetici; şikâyet sahibi ve şikâyet edilen ürünü  

belgelendirilmiş kuruluş yetkilileri ile şikâyetin ve çözümünün halka açık bilgi şeklinde yayınlanıp 

yayınlanmaması konusunu görüşür. Birlikte karar verilir.  
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5.3. Alınan tüm şikayetler, herhangi bsir kişiye/kuruma ayrımcılık sağlayan bir uygulama yapılmadan bu 

prosedürü göre değerlendirilir. Bu prosedür www.intersistemteknik.com adresinde herkese açık ve 

erişilebilir durumdadır.  

5.4. Şikayetin alındığı gün, Teknik Yönetici / Muayene Şefi tarafından şikayet sahibine şikayetinin alındığı 

yönünde bilgi verilir. 

5.5. ISQ, şikayetleri gizlilikle ele alır. Bu prosedür de yer alan çalışmalar ve yazışmalarla ilgili akreditasyon 

kuruluşu, ilgili bakanlıklar ve TC Mahkemeleri haricinde hiçbir üçüncü kurum ya da kişiye bilgi verilmez.  

ISQ Belgelendirme, şikayeti alam ve değerlendirme aşamasında görevlendirdiği tüm personeller ile gizlilik 

şartlarını içeren sözleşme imzalar. 

5.6. ISQ, şikayeti geçerli kılmak için gerekli olan bütün bilgileri toplamaktan ve doğrulamaktan sorumludur. 

5.7. Ürünü Belgelendirilmiş / Muayene / gözetim hizmeti almış müşteri hakkındaki herhangi bir şikayet, ISQ 

17020 Kalite Yöneticisi tarafından 2 işgünü içinde ilgili müşteriye yönlendirilir. 

5.8. Şikayet sahibine en geç 3 ay içinde teknik Yönetici / Muayene Şefi tarafından şikayetin sonucu hakkında 

bilgi verilir. 

5.9. ISQ, şikayet konusunu ve bunun çözümünün kamuoyuna verilip verilmeyeceği, verilecekse ne kapsamda 

verileceği konusunu, müşteri ve şikayet sahibi ile birlikte belirler. 

5.10. 17020 KaliteYönetim Temsilcisi sık tekrarlayan şikayetler ile ilgili düzeltici faaliyet başlatılır ve takibi 

PR.BEL.03 Düzeltici Faaliyet Prosedürüne uygun olarak yapılır. 

5.4. 17020 Yönetim Temsilcisi gelen şikayetlerle ile ilgili bilgileri istatistiksel olarak değerlendirir ve bu 

değerlendirmeleri Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında gündeme getirir. 

5.5. Bu prosedürde belirtilen tüm doküman ve kayıtlar kalite kaydı olarak PR.BEL.02 Kayıtların Kontrolü  

Prosedürüne göre muhafaza edilir. 

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

• PR. BEL. 05 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü  

• PR. BEL. 03 Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü  

• FR. MUA. 032 Muayene ve Ürün uygunluk Değerlendirme Departmanı Müşteri Şikayetleri- İtirazları İzleme 

Formu 

• PR. BEL. 02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü   

 

7. REVİZYON DURUMU 

Revizyon Tarihi 
Revizyon 

No 

Revizyon 

Yapılan Madde 
Açıklama 

27.01.2018 01 GENEL  
Atıflar 17020 Kalite Yönetim Temsilcisine olacak şekilde 

düzenlendi 

12.03.2019 02  Şikayetin değerlendirilmesi bölümü düzenlendi 

    

 

http://www.intersistemteknik.com/

