
 
ELEKTRONİK NÜSHADIR. 

BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. 

 

 

  

 

İTİRAZ VE ŞİKÂYET 
PROSEDÜRÜ 
       
 



 

İTİRAZ VE ŞİKÂYET 

PROSEDÜRÜ 

Doküman No: BİİP-011 

İlk Yayın Tarihi: 11/10/2019 

Revizyon Tarihi: 23/12/2020 

Revizyon No: 04 

 

 
ELEKTRONİK NÜSHADIR. 

BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. 

1. AMAÇ 

Bİİ Belgelendirme tarafından yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetleri kapsamında ilgili 

kişi ve kuruluşlardan alınan itiraz ve şikâyetlerin objektif olarak değerlendirilmesine ilişkin 

yöntemleri açıklamaktadır. 

2. KAPSAM 

Bu prosedür, Bİİ Belgelendirme tarafından yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetlerine 

yönelik itiraz ve şikayetleri kapsar. 

3. TANIMLAR 

Bu prosedür için Kalite El Kitabında belirtilen terimler, tarifler ve kısaltmalar geçerlidir. 

4. SORUMLULAR  

 

 Genel Müdür 

 Kalite Yöneticisi 

 Sekretarya 

 

5. UYGULAMA 

 

Bİİ Belgelendirme, itiraz ve şikâyetler doğrultusundaki tüm faaliyetleri, gizlilik ve tarafsızlık 

ilkelerine tehdit oluşabilecek durumları önlemek veya en aza indirmek için BİİP- 008 Gizlilik 

ve Tarafsızlık Prosedürüne bağlı kalarak yapıcı ve ayrımcılığa taviz vermeden vakitli olarak 

yürütür. 

 

Bİİ Belgelendirme tarafından belgelendirilmiş kişiler, belge aldıktan sonra sundukları 

hizmetler ile ilgili müşteri şikâyetlerinin kayıtlarını muhafaza etmek ve istenildiğinde 

ulaşılabilir durumda bulundurmakla Bİİ Belgelendirme’ ye karşı sorumludur. Bİİ 

Belgelendirme, itiraz ve şikâyetlerin ele alma sürecindeki bütün kararlardan ve itiraz ve 

şikâyetleri geçerli kılmak için gerekli olan bütün bilgilerin toplanmasından, 

doğrulanmasından ve gizliliğinden sorumludur. 

 

6. İTİRAZ SÜRECİ 

 

6.1. İTİRAZIN ALINMASI 

Bİİ Belgelendirme’ ye kişi (başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişi) / kişilerden gelen 

itirazlar, sınav tarihinden itibaren 30 günü geçmeyecek şekilde web sitemizde bulunan BİİF-

012 İtiraz ve Şikâyet Formu doldurularak mail yoluyla veya kuruma gelerek BİİF-012 
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İtiraz ve Şikâyet Formu doldurularak doğrudan sekretaryaya yapılır. İtiraz sözlü olarak 

yapıldığında BİİF-012 İtiraz ve Şikâyet Formu Kalite Yöneticisi veya Sekretarya tarafından 

doldurulur ve konunun doğru anlaşıldığının işlem sahibi tarafından onaylanması sağlanır. 

Sekretarya, alınan itirazı Kalite Yöneticisine iletir. İtiraz, sınav esnasında aday tarafından 

yapılmak istenirse sınav dosyaları içinde bulunan BİİF-012 İtiraz ve Şikâyet Formu ve 

BİİF-052 İstek ve Talep Formu Değerlendirici tarafından adaya doldurması için verilir. 

Doldurulan BİİF-012 İtiraz ve Şikâyet Formu ve BİİF-052 İstek ve Talep Formu sınav 

evrakları ile sınav sonunda kapalı zarfa konularak Kalite Yöneticisine ulaştırılır. 

6.2. İTİRAZLARIN SAKLANMASI 

Kalite yöneticisi BİİF-012 İtiraz ve Şikâyet Formuna kayıt numarası vererek itirazı BİİF-

093 İtiraz ve Şikâyet Takip Listesine kaydeder. Kalite Yöneticisi, BİİF-012 İtiraz ve 

Şikâyet Formunu ve itiraza ilişkin tüm kayıtları saklamak ile sorumludur. 

6.3. İTİRAZA SORUMLU ATAMA 

Bİİ Belgelendirmenin sabit üyelerden oluşan İtiraz ve Şikâyet Komitesi oluşturmasına gerek 

yoktur. İtirazlar öncelikle Bİİ Belgelendirme tarafından ele alınır. İtiraz sahibinin itirazına 

çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilir. (İtiraz sahibi ile görüşmek, 

itirazın konusuna göre ilgili kişilerle görüşmek vb.)  İtiraz, bir sınav sonucuna, sınav sorusuna 

ya da belgelendirme kararına yapılmış ise ilk olarak söz konusu itiraza müdahil olmamış, 

ilgili yeterlilikteki iç doğrulayıcı veya karar verici görevlendirilir. Eğer ki gelen itirazın ilgili 

yeterlilikteki değerlendirici, iç doğrulayıcı ve karar vericinin hepsi ile ilişiği var ise ilgili 

ulusal yeterlilikte tanımlanan değerlendirici ölçütlerini karşılayan dışarıdan başka bir kişi 

görevlendirilir. İtiraz sahibinin karar verici veya iç doğrulayıcı tarafından verilen karara itiraz 

etmesi durumunda, itirazın içeriğine göre söz konusu itiraz olayına müdahil olmamış ve BİİT-

001 İtiraz ve Şikâyet Komitesi Görev Talimatının “Görevi İçin Yeterlilik Kriterleri” 

maddesindeki ölçütleri karşılayan kişilerden geçici bir komite oluşturulur. Geçici olarak 

oluşturulan İtiraz ve Şikâyet Komitesi, gelen itiraza yönelik olarak az birisi teknik kişi olmak 

kaydıyla İtiraz ve Şikâyet Komitesi toplantılarında aranan niteliklere sahip en az 3 kişinin 

görevlendirmesiyle oluşturulur. 

Genel müdür, komite görevlendirilmesine ilişkin olarak gelen itirazın içeriğine göre BİİF-029 

Personel Atama- Değiştirme Yazısı ile atama yapar. Ataması yapılan kişilere Kalite 

Yöneticisi tarafından İtiraz ve Şikâyet Eğitimi verilir. Verilen eğitim BİİF-019 Eğitim 

Katılım Formu, BİİF-020 Eğitim Etkinliği Değerlendirme Formu, BİİF-091 Eğitim 

Sertifikası ve eğitimde kullanılan dokümanlar ile kayıt altına alınır. Ataması yapılan kişiler 

Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi ve Sözleşme imzalar. 

İlgili itiraza ilişkin görevlendirilen herhangi bir sorumlunun/ sorumluların, itiraz sahibi ile 

aralarında çıkar çatışması varsa,  o sorumlu/ sorumlular itirazın değerlendirilmesine 
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katılamazlar. Kalite Yöneticisi, itirazın alınması ve ilerlemesine yönelik yaptığı bilgilendirme 

de itirazı değerlendirecek olan sorumlunun/ sorumluların da bilgisini verir. İtiraz sahibinin, 

geçerli bir neden sunması durumunda, itirazı değerlendirecek sorumlu/ sorumluların 

değiştirilmesini talep etme hakkı vardır. 

6.4. İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bir sınav sonucuna, sınav sorusuna ya da belgelendirme kararına yapılan itiraz BİİF-012 

İtiraz ve Şikâyet Formu ve BİİF-093 İtiraz ve Şikâyet Takip Listesi ile Kalite Yöneticisi 

tarafından kayıt altına alınır. Ancak bu itiraz kayıtlarının doğrudan itiraz ve şikâyet 

komitesinin değerlendirmesine sunulması gerekli değildir. Önce itiraza konu kişinin kararını 

yeniden gözden geçirmesi sağlanır, ardından iç doğrulayıcı ya da karar vericinin 

değerlendirmesine sunulur, itiraz sahibinin sonuca itiraz etmesi halinde komitenin 

değerlendirmesine sunulur. İtiraz ve şikâyet kaydı açılmamış sınavlar için değerlendirmelerde 

sonradan değişiklik yapılamaz.  

Genel Müdür tarafından görevlendirilen itirazı değerlendirecek teknik kişi, itiraz sahibi 

tarafından doldurulan, Kalite Yöneticisi tarafından kayıt numarası verilen BİİF-012 İtiraz ve 

Şikâyet Formunun bir kopyası ile BİİF-100 Bİİ Belgelendirme Antetli Kâğıdına, önceki 

benzer itiraz sonuçlarını göz önüne alarak inceleme sonuç raporunu hazırlar. Teknik kişi 

tarafından hazırlanan inceleme sonuç raporu onaylaması için Genel Müdüre teslim edilir. 

İnceleme sonuç raporu Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra Kalite Yöneticisine 

teslim edilir. Kalite Yöneticisi inceleme sonuç raporunu saklamak ile sorumludur. İtirazı 

değerlendirmek ve sonuçlandırmak için görevlendirilen teknik kişi uygulanabilir olduğunda 

uygun düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin uygulanmasının sağlanması adına BİİF-007 

Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu ile Düzeltici/ Önleyici Faaliyet talebinde bulunabilir. 

Genel Müdür tarafından atama yazısı ile atanan itirazı değerlendirecek komite üyeleri itiraz 

sahibi tarafından doldurulan, Kalite Yöneticisi tarafından kayıt numarası verilen BİİF-012 

İtiraz ve Şikâyet Formunun bir kopyası ile BİİF-100 Bİİ Belgelendirme Antetli Kâğıdına, 

önceki benzer itiraz sonuçlarını göz önüne alarak inceleme sonuç raporunu hazırlar. İtiraz ve 

Şikâyet Komitesi tarafından hazırlanan inceleme sonuç raporu onaylaması için Genel Müdüre 

teslim edilir. İnceleme sonuç raporu Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra Kalite 

Yöneticisine teslim edilir. Kalite Yöneticisi inceleme sonuç raporunu saklamak ile 

sorumludur. İtiraz ve şikâyet komitesi üyeleri uygulanabilir olduğunda uygun düzeltmelerin 

ve düzeltici faaliyetlerin uygulanmasının sağlanması adına BİİF-007 Düzeltici Önleyici 

Faaliyet Formu ile Düzeltici/ Önleyici Faaliyet için görüş bildirir. 

 

6.5. İTİRAZ SAHİBİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ 
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İtiraz sahibi BİİF-012 İtiraz ve Şikâyet Formunda belirtmiş olduğu iletişim bilgileri 

aracılığıyla itirazın alınması ve ilerlemesi konusunda Kalite Yöneticisi tarafından 15 gün 

içerisinde bilgilendirilir.  

İtiraza yönelik gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet için MYK ve/ veya TÜRKAK tarafından 

işlem yapılması gereken durumlarda, işlemin ilgili Kurum tarafından gerçekleştirilme 

tarihinden sonraki 30 gün içinde tüm faaliyetler gerçekleştirilir ve karar itiraz sahibine 

bildirilir. 

İtiraz sahibi BİİF-012 İtiraz ve Şikâyet Formunda belirtmiş olduğu iletişim bilgileri 

aracılığıyla itirazın alındığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde, Kalite Yöneticisi tarafından 

itiraz sonucu konusunda sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilir. İtiraz sahibi talebi doğrultusunda 

kuruma doğrudan gelerek inceleme sonuç raporunun fotokopisini alabilir. İtiraz sahibi, itiraza 

ilişkin görevlendirilen teknik kişinin ve/ veya itiraz ve şikâyet komitesinin vermiş olduğu 

karara razı olmaması durumda gerekli mahkemelere başvurabilir.  

7. ŞİKÂYET SÜRECİ 

 

7.1. ŞİKÂYETİN ALINMASI 

Bİİ Belgelendirme’ ye kişi(kuruluş içerisinden de olabilir) veya kuruluş tarafından gelen 

şikâyetler, web sitemizde bulunan BİİF-012 İtiraz ve Şikâyet Formu doldurularak mail 

yoluyla veya kuruma gelerek BİİF-012 İtiraz ve Şikâyet Formu doldurularak doğrudan 

sekretaryaya yapılır. Şikâyet sözlü olarak yapıldığında BİİF-012 İtiraz ve Şikâyet Formu 

Kalite Yöneticisi veya Sekretarya tarafından doldurulur ve konunun doğru anlaşıldığının 

işlem sahibi tarafından onaylanması sağlanır. Sekretarya, alınan şikâyeti Kalite Yöneticisine 

iletir. Şikâyet, sınav esnasında aday tarafından yapılmak istenirse sınav dosyaları içinde 

bulunan BİİF-012 İtiraz ve Şikâyet Formu ve BİİF-052 İstek ve Talep Formu 

Değerlendirici tarafından adaya doldurması için verilir. Doldurulan BİİF-012 İtiraz ve 

Şikâyet Formu ve BİİF-052 İstek ve Talep Formu sınav evrakları ile sınav sonunda kapalı 

zarfa konularak Kalite Yöneticisine ulaştırılır. 

7.2. ŞİKÂYETLERİN SAKLANMASI 

Kalite yöneticisi BİİF-012 İtiraz ve Şikâyet Formuna kayıt numarası vererek şikâyeti BİİF-

093 İtiraz ve Şikâyet Takip Listesine kaydeder. Kalite Yöneticisi, BİİF-012 İtiraz ve 

Şikâyet Formunu ve şikâyete ilişkin tüm kayıtları saklamak ile sorumludur. 

 

 

7.3. ŞİKÂYETE SORUMLU ATAMA 
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Bİİ Belgelendirmenin sabit üyelerden oluşan İtiraz ve Şikâyet Komitesi oluşturmasına gerek 

yoktur. Şikâyetler öncelikle Bİİ Belgelendirme tarafından ele alınır. Şikâyet sahibinin 

şikâyetine çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilir. (Şikâyet sahibi ile 

görüşmek, şikâyetin konusuna göre ilgili kişilerle görüşmek vb.)  Şikâyete ilk olarak Bİİ 

Belgelendirme bünyesindeki söz konusu şikâyete müdahil olmamış personel görevlendirilir. 

Şikâyet sahibinin Bİİ Belgelendirme bünyesindeki ilgili şikâyeti değerlendirmek üzere görevli 

personel tarafından verilen karara itiraz etmesi durumunda, itirazın içeriğine göre söz konusu 

şikâyet olayına müdahil olmamış ve BİİT-001 İtiraz ve Şikâyet Komitesi Görev Talimatının 

“Görevi İçin Yeterlilik Kriterleri” maddesindeki ölçütleri karşılayan kişilerden geçici bir 

komite oluşturulur. Geçici olarak oluşturulan İtiraz ve Şikâyet Komitesi, gelen şikâyete 

yönelik olarak ve Şikâyet Komitesi toplantılarında aranan niteliklere sahip en az 3 kişinin 

görevlendirmesiyle oluşturulur. 

Genel müdür komite üyeleri için gelen şikâyetin içeriğine göre BİİF-029 Personel Atama- 

Değiştirme Yazısı ile atama yapar. Ataması yapılan kişilere Kalite Yöneticisi tarafından 

İtiraz ve Şikâyet Eğitimi verilir. Verilen eğitim BİİF-019 Eğitim Katılım Formu, BİİF-020 

Eğitim Etkinliği Değerlendirme Formu, BİİF-091 Eğitim Sertifikası ve eğitimde 

kullanılan dokümanlar ile kayıt altına alınır. Ataması yapılan kişiler Gizlilik ve Tarafsızlık 

Taahhütnamesi ve Sözleşme imzalar. 

İlgili şikâyete ilişkin görevlendirilen komite üyeleri içerisinde, şikâyet sahibi ile aralarında 

çıkar çatışması olan kişiler şikâyetin değerlendirilmesine katılamazlar. Kalite Yöneticisi, 

şikâyetin alınması ve ilerlemesine yönelik yaptığı bilgilendirme de şikâyeti değerlendirecek 

olan sorumluların da bilgisini verir. Şikâyet sahibinin, geçerli bir neden sunması durumunda, 

şikâyeti değerlendirecek sorumlu/ sorumluların değiştirilmesini talep etme hakkı vardır. 

7.4. ŞİKÂYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Bİİ Belgelendirmeye gelen şikâyet BİİF-012 İtiraz ve Şikâyet Formu ve BİİF-093 İtiraz ve 

Şikâyet Takip Listesi ile Kalite Yöneticisi tarafından kayıt altına alınır. Ancak bu şikâyet 

kayıtlarının doğrudan itiraz ve şikâyet komitesinin değerlendirmesine sunulması gerekli 

değildir. Şikâyetler öncelikle Bİİ Belgelendirme tarafından ele alınır. Şikâyet sahibinin 

şikâyetine bir çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilir. (Şikâyet sahibi ile 

görüşmek, şikâyetin konusuna göre ilgili kişilerle görüşmek vb.) Şikâyet sahibinin sonuca 

itiraz etmesi halinde komitenin değerlendirmesine sunulur. İtiraz ve şikâyet kaydı açılmamış 

sınavlar için değerlendirmelerde sonradan değişiklik yapılamaz. 

  

Genel Müdür tarafından görevlendirilen şikâyeti değerlendirecek personel, şikâyet sahibi 

tarafından doldurulan, Kalite Yöneticisi tarafından kayıt numarası verilen BİİF-012 İtiraz ve 

Şikâyet Formunun bir kopyası ile BİİF-100 Bİİ Belgelendirme Antetli Kâğıdına, önceki 

benzer şikâyet sonuçlarını göz önüne alarak inceleme sonuç raporunu hazırlar. Görevli 
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personel tarafından hazırlanan inceleme sonuç raporu onaylaması için Genel Müdüre teslim 

edilir. İnceleme sonuç raporu Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra Kalite 

Yöneticisine teslim edilir. Kalite Yöneticisi inceleme sonuç raporunu saklamak ile 

sorumludur. Şikâyeti değerlendirmek ve sonuçlandırmak için görevlendirilen personel 

uygulanabilir olduğunda uygun düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin uygulanmasının 

sağlanması adına BİİF-007 Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu ile Düzeltici/ Önleyici Faaliyet 

talebinde bulunabilir. 

 

Genel Müdür tarafından atama yazısı ile atanan ve şikâyeti değerlendirecek komite üyeleri 

şikâyet sahibi tarafından doldurulan, Kalite Yöneticisi tarafından kayıt numarası verilen BİİF-

012 İtiraz ve Şikâyet Formunun bir kopyası ile BİİF-100 Bİİ Belgelendirme Antetli 

Kâğıdına, önceki benzer şikâyet sonuçlarını göz önüne alarak inceleme sonuç raporunu 

hazırlar. İtiraz ve Şikâyet Komitesi tarafından hazırlanan inceleme sonuç raporu onaylaması 

için Genel Müdüre teslim edilir. İnceleme sonuç raporu Genel Müdür tarafından 

onaylandıktan sonra Kalite Yöneticisine teslim edilir. Kalite Yöneticisi inceleme sonuç 

raporunu saklamak ile sorumludur. İtiraz ve şikâyet komitesi üyeleri, uygulanabilir olduğunda 

uygun düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin uygulanmasının sağlanması adına BİİF-007 

Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu ile Düzeltici/ Önleyici Faaliyet için görüş bildirir. 

 

7.5. ŞİKÂYET SAHİBİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ 

Şikâyet sahibi BİİF-012 İtiraz ve Şikâyet Formunda belirtmiş olduğu iletişim bilgileri 

aracılığıyla şikâyetin alınması ve ilerlemesi konusunda Kalite Yöneticisi tarafından 15 gün 

içerisinde bilgilendirilir.  

Şikâyete yönelik gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet için MYK ve/ veya TÜRKAK tarafından 

işlem yapılması gereken durumlarda, işlemin ilgili Kurum tarafından gerçekleştirilme 

tarihinden sonraki 30 gün içinde tüm faaliyetler gerçekleştirilir ve karar şikâyet sahibine 

bildirilir. 

Şikâyet sahibi BİİF-012 İtiraz ve Şikâyet Formunda belirtmiş olduğu iletişim bilgileri 

aracılığıyla şikâyetin alındığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde, Kalite Yöneticisi tarafından 

şikâyet sonucu konusunda sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilir. Şikâyet sahibi talebi 

doğrultusunda kuruma doğrudan gelerek inceleme sonuç raporunun fotokopisini alabilir. 

Şikâyet sahibi, şikâyete ilişkin görevlendirilen teknik kişinin ve/ veya İtiraz ve Şikâyet 

komitesinin vermiş olduğu karara razı olmaması durumda gerekli mahkemelere başvurabilir.  

Bİİ Belgelendirme, belgelendirilmiş bir kişi hakkındaki kanıtlanmış her türlü şikâyeti, ilgili 

kişiye 15 gün içerisinde aktarır. 

8. İLGİLİ REFERANS VE DOKÜMANLAR 
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ELEKTRONİK NÜSHADIR. 

BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. 

 BİİF-012 İtiraz ve Şikâyet Formu 

 BİİF-052 İstek ve Talep Formu 

 BİİF-093 İtiraz ve Şikâyet Takip Listesi  

 BİİT-001 İtiraz ve Şikâyet Komitesi Görev Talimatı 

 BİİF-100 Bİİ Belgelendirme Antetli Kâğıt  

 BİİP- 008 Gizlilik ve Tarafsızlık Prosedürü 

 BİİF-029 Personel Atama- Değiştirme Yazısı 

 BİİF-019 Eğitim Katılım Formu 

 BİİF-020 Eğitim Etkinliği Değerlendirme Formu 

 BİİF-091 Eğitim Sertifikası 

 Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi 

 BİİF-013 Komite Üyeleri Gizlilik ve Tarafsızlık Formu  

 BİİF-007 Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu 

 19UY0390-3 Motosikletli Kurye Seviye 3 Ulusal Yeterliliği 

 17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü Seviye 3 Ulusal Yeterliliği 

 17UY0326-3 Kamyon Şoförü Seviye 3 Ulusal Yeterliliği 

 17UY0330-3 Taksi Şoförü Seviye 3 Ulusal Yeterliliği 

 17UY0301-3 Ahşap Mobilya İmalatçısı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği 

 17UY0301-4 Ahşap Mobilya İmalatçısı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği 

 12UY0075-3 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği 

 15UY0241-3 Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


