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1. AMAÇ VE KAPSAM 

     

Milimetrik’in yürütmekte olduğu belgelendirme faaliyetlerine dair ilgili kuruluş veya taraflardan 

gelebilecek şikayet ve itirazların ele alınması esaslarının belirlenmesidir. 

 

Bu prosedür, Milimetrik’in belgelendirme faaliyetlerinde müşterilerinin memnuniyetini sağlamak 

üzere; ilgili kişi, kuruluş veya taraflardan gelebilecek şikayet ve itirazları kapsar. 

 

2. SORUMLULUK 

 

Bu prosedürün hazırlanması ve uygulanmasından Belgelendirme Müdürü ve Kalite Müdürü 

sorumludur.  

 

3. UYGULAMA 

 

3.1 Tanımlar:  

  

a. Şikâyet: Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan 

uygunsuzluk bildirimi, 

 

b. İtiraz: Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, belgelendirme 

süreçlerinde alınmış olan bir kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi, 

 

c. Şikâyet ve İtiraz Komitesi:  Üst Yönetim tarafından atanan üç kişiden oluşan komitedir. 

Komite; yapılan şikâyet ve itirazları değerlendirerek karara bağlamaya yetkili organdır. 

Kararları nihai karar değildir. 

 

d. Sorumluluk: Milimetrik tarafından belgelendirilmiş kişiler; sundukları hizmetler ile ilgili 

müşteri şikayetlerinin kayıtlarını muhafaza etmek ve istenildiğinde ulaşılabilir durumda 

bulundurmakla Milimetrik’e karşı sorumludurlar.  

 

Milimetrik; şikayet ve itirazları ele almanın bütün seviyelerindeki kararlardan ve şikayetleri 

geçerli kılmak için gerekli olan bütün bilgilerin toplanmasından ve doğrulanmasından 

sorumludur.  

 

3.2 Şikayetin alınması ve Kayıt İşlemi:  

 

Milimetrik’in faaliyetleri veya sunduğu hizmetlerle ilgili olarak müşteriler ve kamuoyundan gelen her 

türlü (yazılı, sözlü, telefon, fax vb.) öneri, şikayet ve itiraz organizasyon tarafından her kime ulaşır 

ise alınır ve Kalite Müdürüne iletilir. Sözlü bildirim yapan kişinin erişim bilgileri daha sonra aranıp 

detay bilgiye erişmek amacıyla istenir.  

 

Kalite Müdürü, gelen bildirimi değerlendirir, itiraz veya şikayet olarak tanımlar. 
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Milimetrik’e yapılan şikâyet/itiraz Kalite Müdürü tarafından “Ek1- Şikâyet ve İtiraz Bildirim Kayıt 

Formu” ile kayıt altına alınır. Bu form, başvuran merci tarafından kullanılmamışsa Kalite Müdürü 

tarafından doldurulur. Şikayet ve İtiraz Bildirim Kayıt Formu ile öneriler de takip edilebilir.  

 

Şikayet ve itirazları ele alma süreci web sayfasında kamuya açıktır.  

 

3.3 Şikayet ve İtiraz Konuları: 

 

Şikayetler: 

  

• Milimetrik personelinin yapabileceği uygunsuz davranışlar, 

• Prosedür ve süreç içerisinde yaşanan memnuniyetsizlikler, 

• Adayların bilgilerinin gizli tutulmasına ilişkin gözlemlenen uygunsuzluklar, 

• Belge sahibi hakkında, etik olmayan davranış, mesleki ahlak kurallarına riayet etmediğine dair 

şikayet vb. durum olması veya görevini yerine getiremeyecek derecede ciddi fiziksel ve mesleki 

yetersizlik oluşması, 

• Yanlış belge veya logo kullanımı, 

• Belgelendirme programına veya kapsamına ilişkin konular. 

 

İtirazlar: 

  

• Başvuru şartlarının değerlendirilmesi, 

• Sınav süresi, sınav soruları ve sayıları, 

• Sınav sonuçları, 

• Belgelendirme kararı, 

• Gözetim periyotları ve süreçleri, 

• Belge sahibinden ya da diğer süreçlerden kaynaklı belge iptali, askıya alınması, 

• Belgelendirme programına veya kapsamına ilişkin konular. 

 

a. İtiraz ve Şikayetlerin ele alınması: 

 

Sürecin ele alınması, incelenmesi ve cevaplanması aşamalarının tamamında Kalite Müdürü 

sorumludur. 

Bir sınav sonucuna, sınav sorusuna ya da belgelendirme kararına yapılan itirazın kaydı alınır. Ancak 

bu itiraz kayıtlarının doğrudan Şikayet ve İtiraz Komitesine sunulması gerekli değildir. Önce itiraza 

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

değerlendirmesi istenir. İtiraz sahibinin sonuçtan tatmin olmaması halinde Komite değerlendirmesine 

sunulur. İtiraz kaydı açılmamış sınavlar için değerlendirmelerde sonradan değişiklik yapılmaz. 

İtirazların ele alınması ve sürecin yönetimi itiraza sebep olan konuda görev almamış kişilerden seçilir.. 

 

Şikayet veya itirazın alınması durumunda itiraz veya şikayet sahiplerine şikayetin alındığı bilgisi iki iş 

günü içinde Kalite Müdürü tarafından yazılı olarak teyit edilir.  
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Adayın sınav sonuçlarına, sınav soru ve cevaplarına yapacağı itirazın süresi, sınav sonuçlarının web 

sitesinden açıklandığının duyurulmasından itibaren 3 (üç) iş günüdür. Bu süre sınav öncesi kendilerine 

okunur. 

 

Şikayetlerin alınması ile ilgili herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır.  

 

İtiraz ve şikayete konu olan kişi/ler ilgili sorumlu/lar problemin çözümü aşamasında 

görevlendirilmezler. 

 

İtiraz ve şikayetlerin çözüm aşamasında Kalite Müdürü, itiraz/şikayetle ilgili ön değerlendirme yapar 

ve ele alınması için İtiraz ve şikayete konu olan kişi/ler hariç diğer personellerle değerlendirir ve 

karara bağlanır. 15 iş günü içinde itiraz/şikâyet sahibi yazılı olarak sonuç hakkında bilgilendirilir, 

kayıtları saklanır ve faaliyet sonlandırılır. 

 

İtiraz/şikayet sahibi alınan kararları ve yapılan uygulamaları yeterli bulmamışsa konu Kalite Müdür 

tarafından ilgili bütün evrak ve varsa delillerle birlikte Şikayet ve İtiraz Komitesi’ne iletilir ve 

şikayet/itiraz sahibine yazılı bilgi verilir 

  

İtiraz/şikâyetin sonuçlandırılması için Milimetrik bünyesinde şikayetin niteliğine göre DÖF 

başlatılabilir ve “PR-10-02-Ek2 DÖF Takip Formu”na kaydedilir.  

 

İtirazların aday lehine sonuçlanması durumunda itirazın konusuna göre DÖF başlatılır ve itiraz 

çözümlenir. Bu çözüm belgenin verilmesi veya adayın yeniden sınava alınarak ölçme 

değerlendirmenin tekrardan gerçekleştirilmesi gibi sonuçları içerebilir.  

 

Şikayet ve itiraz sahibi mümkün olduğu durumlarda yapılan DÖF aşamaları ve sonucu hakkında Kalite 

Müdürü tarafından bilgilendirilir.  

 

İtiraza konu Milimetrik personeli kaynaklı ise düzeltici önleyici faaliyet başlatılır.  

 

İtiraz ve şikayetler, başvurunun Milimetrik kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 15, Şikayet ve 

İtiraz Komitesine havale edildiği hallerde ilgili başvurunun Milimetrik’e ulaşması tarihinden itibaren 

30 (otuz) işgününde çözümlenir.  

 

Adli soruşturma gerektiren durumlarda ise çözümleme süreleri dikkate alınmaz, adli soruşturma için 

geçerli olan yasal zaman aşımı süresi dikkate alınır. İtiraz ve şikâyetlerde, itiraz veya şikâyet 

gerekçesi net olarak ifade edilmeli, başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri net olarak belirtilmiş 

olmalıdır.  

 

Milimetrik adına Kalite Müdürü, şikayet ve itirazı geçerli kılmak için gereken tüm bilgilerin 

toplanmasından ve bu bilgilerin doğrulanmasından bizzat sorumludur.  

 

b. Diğer Hususlar 
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Milimetrik’ in belgelendirdiği bir müşteri hakkında yapılan şikayet/itiraz ve bu yolla müşteri haricinde 

bir kaynaktan sağlanan bilgiler, Milimetrik politikası gereği gizli olarak ele alınır.  

 

Belgelendirilmiş müşteri hakkında Milimetrik’ e yapılan şikayetler/itirazlar Milimetrik tarafından 

belgelendirilmiş müşteriye zamanında yönlendirilir.  

 

Şikayet/itirazlarla ile ilgili sorumlu/lar problemin çözümü aşamasında görevlendirilmez. 

 

Şikayetin/itirazın konusu ve personel belgelendirme prosesi dikkate alınarak şikayet/itiraz ilgililer 

tarafından başlatılan DÖF sonucunda çözüme kavuşturulur.  

 

Şikayeti/itirazı yapanın kimliği kendisi istemediği müddetçe ilgili taraflara verilmez. 

 

Belge sahibi hakkında, etik olmayan davranış, mesleki ahlak kurallarına riayet etmediğine dair şikayet 

vb. durum varsa veya görevini yerine getiremeyecek derecede ciddi fiziksel yetersizlik oluştuğu 

bildirilirse, bu durum İtiraz ve Şikayet Komitesi’nde görevli bir kişi tarafından, şikayet edilen kişi ve 

çalışmakta olduğu işyeri ile iletişime geçilerek doğrulamaya tabi tutulur.  Yeterli kanıta ulaşılırsa, 

durum yazılı olarak İtiraz ve Şikayet Komitesi’ne iletilir, değerlendirme sonucu belge askıya alınabilir 

ve iptal edilebilir. 

 

Bir şikayet/itirazın konusu sonucunda karar, Milimetrik’in belgelendirdiği bir müşterinin belgesinin 

askıya alınması veya iptalini gerektiriyorsa kamuoyuna bilgi verir.  

 

3.4 Şikayet ve İtiraz Komitesi:  

 

Komitenin sabit üyelerden oluşan bir komite olmasına gerek yoktur. Komitenin oluşturulmasında 

görev alabilecek potansiyel kişilerin belirlenmesi ve ihtiyaç halinde görevlendirilmesi yapılan itiraz 

veya şikayetin niteliği ve kimleri ilgilendirdiği ile ilgilidir. Bu kapsamdaki kişiler kesinlikle komitede 

yer alamazlar. 

 

• Şikayet ve İtiraz Komitesi; en az üç üyeden oluşur ve Genel Müdür tarafından atanır. Tüm üyeler; 

gelen şikayet ve itirazla ilgisi olmayan ancak konu hakkında donanımlı ve deneyimli kişilerden 

oluşur.  

• Üyeler; Kalite süreçlerine hakim birisi, şikayete konu olmayan bir Tarafsızlık Komitesi üyesi, 

teknik bir personelden ve gerek görüldüğünde bir hukukçudan oluşabilir. Genel Müdür, Tarafsızlık 

Komitesine atadığı üyelerden en çok bir üyeyi Şikayet ve İtiraz Komitesine atayabilir. Genel 

Müdür gelen şikayet ve itirazın içeriğine göre yeni üye atayabilir veya mevcut üyeyi görevden 

alabilir. 

• Komite; en az üç üye ile toplanır. 

• Şikayet Komitesi üyeleri önceden görevlendirilmez. Şikayet, itiraz alınması durumunda atama 

yapılır. 

• Milimetrik tarafından itiraz ve şikayetin çözümlenemediği veya çözümlenmesine rağmen şikayet 

sahibinin şikayet/itirazında ısrar etmesi hallerinde konu Şikayet ve İtiraz Komitesine havale edilir 

ve değerlendirilir. 

• Komite üyeleri, Kalite Müdürü tarafından oryantasyon eğitimine tabi tutulurlar. 
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• Komitenin toplanmasını gerektiren bir durum olması halinde; Kalite Müdürü veya 

Belgelendirme Müdürü tarafından Komite Başkanı bilgilendirilir. Komite üyelerine toplanma 

çağrısı komite Başkanı tarafından yapılır, sekreterya görevini eğer Komite talep ederse Kalite 

Müdürü üstlenir. 

• Kalite Müdürü Milimetrik ile Komite arasında köprü göreviyle isteklerin komiteye 

sunulmasından da sorumludur. 

• Şikayet ve İtiraz komitesinde, şikayet/itiraza konu olan hususlardan etkilenmeyecek veya 

bundan çıkar sağlamayacak veya şikayet/itiraz sahibi ile çıkar ilişkisi olmayacak kişilerin 

bulunması komite üyeleri ile yapılan sözleşmelerle garanti altına alınır.  

• Herhangi bir komite üyesinin şikayet/itiraz konusu müşteri ile çıkar ilişkisi varsa, o 

şikayetin/itirazın görüşüldüğü komite toplantısına katılamaz.   

• Şikayet/İtiraz sahibine Şikayet ve İtiraz Komitesi’nde yer alanların ad, soyad ve görevlerine 

ait bilgiler bildirilir.  

• Şikayet/İtiraz sahibi komite de bulunan isimlere itiraz edebilir. Başvuru sahibi yedi (7) gün 

boyunca itiraz etmezse Şikayet ve İtiraz Komite personelini kabul etmiş sayılır.  

• Şikayet ve İtiraz Komitesi Şikayet veya şikayet konusu olan evrak ve/veya süreci inceler. 

Şikayet/itiraz konusuna göre ilgili personelden konuyla ilgili bilgi alır. Yapılan değerlendirme 

neticesinde şikayet veya itirazın haklı olup olmadığına karar verir. 

• Delil toplar, resim çektirir veya kamera kayıtlarını inceler. 

• İtirazın ulaşmasından sonuçlanmasına kadar olan süreçteki ilerleme durumu, durum 

değerlendirmesinin ne kadar süreceğine bağlı olarak belirlenen periyodlarla itiraz sahibine 

bildirilir. 

• Şikayet ve İtiraz Komitesi ‘nin kararı tarafları tatmin etmez ise yargı yolu açıktır. 

• Şikâyet ve İtiraz Komitesi belge ile ilgili herhangi bir karar veremez. Belge kararı, itirazın 

değerlendirme sonucuna göre, karar verici statüsündeki alan uzmanı niteliklerine sahip karar 

verici tarafından verilir.  

• Şikayet veya itiraz durumunda itiraz veya şikayet sahiplerinin, varılan nihai karar hakkında 

bilgilendirme işlemi şikayetin veya itirazın alınmasından itibaren mümkün olduğu durumlarda 

en geç bir ay içinde Kalite Müdürü tarafından yazılı olarak yapılır.  

• Komite toplantı kararları ile ilgili DÖF kaydı açılır ve sisteme katılır. 

 

 

3.5 Sınav ve Belgelendirme Anketi:  

 

• Sınav ve belgelendirme süreçlerimize yönelik memnuniyet ölçümü veya geri bildirimler FR-
10-22 Sınav ve Belgelendirme Memnuniyet Anketi yardımıyla toplanır. 

• Gerek bireysel başvurularda, gerekse tek nokta başvurularında adaya, belgelendirilmiş kişiye 
ya da işverenine anketi doldurulması önerilir. 

• Toplanan anketler Kalite Yönetim Temsilcisine iletilir. 
• Anket sonuç çıktısı, toplu ya da bireysel olmasına ve anket sayısına bağlı olarak 

değerlendirilir.  

• Ankette “Çok İyi” ve İyi” seçenekleri işaretlenmesi halinde memnuniyetler organizasyonda 
duyurulur.  

• Ankette “Orta” seçeneği işaretlenmiş ise alınan geri bildirim hangi madde ile ilgili ise 

araştırma yapılır ve bulguya göre gerek görülürse DÖF açılabilir. 
• Ankette “Kötü” seçeneği işaretleniş Olumsuz geri bildirim veren kimliğini belirtmiş (ad Soyadı, 

TCKN) ise kimlik bilgileri MYK ve VIDCO web portallardan doğrulanır veya anketi dolduran 
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kişi biliniyorsa ulaşılmaya çalışır ve geri bildirim istenir. Kimlik doğrulanmazsa eyleme 
geçilmez. Kimlik doğru olması ve anket geri bildirimin düzeltici faaliyete uygun olması halinde 
Kalite Yönetim temsilcisi tarafından DÖF karar verilir.  

• DÖF başlatılması halinde bu prosedürün -İtiraz ve Şikayeti Ele Alma3.3.a- maddeleri 
uygulanır. 

• Sınav ve Belgelendirme Memnuniyet Anketi uygulamasının işletilmesinden Kalite Yönetim 
Temsilcisi sorumlu olup, Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarında anket performanslarını 

sunar. 
 

 

4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

 

• PR-10-07-Ek1-Şikayet ve İtiraz Bildirim Kayıt Formu 

• PR-10-05-Kayıtların Kontrolü Prosedürü 

• PR-10-02-Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İstatistiksel Çalışmalar Prosedürü 

• FR-04-03-Komite Üyesi Sözleşmesi 

• FR-04-02-Komite Üyeleri Listesi 

• FR-10-13-İtiraz ve Şikayet Komitesi Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhüt Formu 

• FR-06-02- İmza Beyannamesi 

• FR-04-01–Değerlendirici ve Komite Üyelerinden İstenecek Evrak Listesi 

• FR-10-22 Sınav ve Belgelendirme Memnuniyet Anketi 

 

         

  5.REVİZYON KARTI 

 

   

 

 

REVİZYON KARTI 

Revizyon Özeti 
Revizyon 

No 
Revizyon Tarihi 

Genel gözden geçirme ve revizyon 01 24.04.2017 

Türkak Denetimi sonrası uygunsuzluk giderme revizyonu 

(PR-10-07-Ek2-Şikayetleri Ele Alma İş Akışı da sistemden 

kaldırılmıştır.) 

 

02 17.07.2017 

3.4 maddesinde Komite oluşturulma ve toplanma konuları güncellendi.   

Etik Kurallar ve Gizlilik Taahhüt Formu sistemden kaldırılmış yerine 

göreve özgü Gizlilik taahhütnameleri eklenmiştir. 

03 27.10.2017 

3.4 Şikayet ve İtiraz Komitesi bölümüne “ Komite toplantı kararları ile 

ilgili DÖF kaydı açılır ve sisteme katılır.” İfadesi eklendi. 
04 28.06.2018 

MYK rehberine göre eklemeler yapıldı. 05 29.09.2018 

3.5 Sınav ve Belgelendirme Anketi eklendi. 06 02.03.2020 


