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1. AMAÇ  
 

Bu prosedürün amacı, gerçek veya tüzel kişilerin herhangi bir konudaki şikâyetlerinin ve CSM NDT’nin 

kararına ilişkin itirazlarının nasıl yapılacağı ile CSM NDT’nin şikâyet ve itirazları ele alması ve çözüme 

ulaştırması konularında uygulayacağı yöntemlerin tanımlanmasıdır. 

 

2. KAPSAM  
 

Bu prosedür, CSM NDT’nin muayene ve personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili veya herhangi bir 

konudaki şikâyet ve itirazların ele alınışı ve çözümü ile ilgili hususları kapsar. 

 

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR  

 

İtiraz : İstenilen muayene veya personel belgelendirmeye ilişkin herhangi bir olumsuz karar çıkması 

halinde, bu kararın yeniden değerlendirilmesi için müşteri veya adayın CSM NDT’ye yapmış olduğu 

başvuru. 
 
Şikâyet : Gerçek veya tüzel kişiler tarafından, CSM NDT’nin muayene ve personel belgelendirme 
faaliyetleri ile ilgili performansı, prosedürleri, politikaları ve personeline ilişkin CSM NDT’ye yapılan, 
itiraz konusu dışındaki olumsuz başvurular. 

 

4. SORUMLULAR 

 

Bu prosedürün uygulanmasından ve yönetilmesinden Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur. 

 

5. UYGULAMA     
 

Bu prosedür kapsamındaki her tür şikâyet ve itirazın; tarafsızlık açısından çıkar çatışması doğurabilecek 

haller, bunların oluşmasını engellemek için alınacak tedbirler ve muhtemel yaptırımlar dahilinde, gerçek ve 

tüzel kişiler ile müşterilerin ve adayların niteliklerine göre herhangi bir ayrım yapmayacak şekilde ve 

objektif deliller çerçevesinde CSM NDT tarafından ele alınması esastır. 

 

Şikâyet/itirazın geçerli kılınmasına yönelik tüm bilgilerin toplanması ve doğrulanmasından ve kararların 

tamamından CSM NDT sorumludur. 

 

Şikayet/itirazın yapılması, araştırılması ve şikayet itirazla ilgili karar verme aşamaları, şikayet itiraz edene 

karşı ayrımcı faaliyetlere sebebiyet verecek sonuçlar oluşturmaz. 

 

5.1. Şikayetler  

 

5.1.1. Şikayetlerin Ele Alınması 

CSM NDT faaliyetleri hakkındaki şikâyetler genel olarak; Teklif taleplerinin/Başvuruların ele alınışı, 

Muayene/Belgelendirme hizmetinin yapılması, Muayene raporunun/Personel belgesinin teslimi için geçen 

süre, Muayene/Belgelendirme ekibinin performansı ile hal ve davranışı , CSM NDT personelinin hizmet 
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performansının yeterli bulunmaması, CSM NDT tarafından yapılan muayene/belgelendirme teklifi,…vb.  ile 

ilgili olabilir. 

 

Şikâyetler, müşteriler/adaylar veya üçüncü taraflarca yapılabilir. 

 

Şikâyetlerin yazılı olarak posta/faks veya e-posta yoluyla CSM NDT’ye gönderilmesi esastır. Sözlü yapılan 

şikâyetler de mutlaka şikayet sahibi tarafından yazılı hale getirilmelidir. Şikâyetlerde asgari olarak şikâyet 

edenin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ile şikâyetin açık ifadesi yer almalıdır. CSM NDT gerekli durumlarda 

şikâyetçinin kimliğini doğrulamak amacıyla araştırma yapabilir. Şikâyet isim ve iletişim bilgileri olmaksızın 

veya kimliği doğrulanamadan alınmışsa bu prosedür kapsamında işlem görmez ancak içeriğine bağlı olarak 

incelemeye alınabilir. 

 

CSM NDT’ye gelen tüm şikâyetler, Yönetim Temsilcisine iletilir ve Yönetim Temsilcisi tarafından “Şikayet 

İtiraz Listesi”ne kaydedilir. Yönetim Temsilcisi hakkındaki  hakkındaki şikâyetler ise Genel Müdüre iletilir. 

Yönetim Temsilcisi şikâyetin geçerliliğini değerlendirir. Şikâyet geçerli değilse şikâyet reddedilerek 

gerekçesi ile birlikte şikâyet sahibine Yönetim Temsilcisi tarafından bildirilir. Şikâyet geçerli ise, Yönetim 

Temsilcisi tarafından ilgili birime gönderilir. İlgili birim yöneticisi şikâyet konusuna göre uygun gördüğü 

birim personelini şikâyeti incelemek üzere görevlendirir. İlgili personelin belirlenmesinin ardından, şikâyetin 

değerlendirmeye alındığı, şikâyeti ele alacak kişinin adı-soyadı ve iletişim bilgileri e-posta veya resmi yazı 

ile Yönetim Temsilcisi tarafından yedi (7) iş günü içinde şikâyet sahibine bildirilir. Şikâyeti ele alan kişi 

öncelikle şikâyetin yeterli bilgi/belge ile desteklenip desteklenmediğini değerlendirir. Şikâyet yeterli 

bilgi/belge ile desteklenmemiş ise, bilgi/belge eksikliği nedeniyle şikâyetle ilgili işlem yapılamadığına dair 

cevap yazısı hazırlanır; ilgili birim yöneticisi ve Yönetim Temsilcisinin teyidi ile Genel Müdürün onayına 

sunulur. Nihai cevap yazısı Yönetim Temsilcisi tarafından şikâyet sahibine gönderilerek şikâyet 

sonuçlandırılır. Şikâyet yeterli bilgi/belge ile desteklenmişse süreç ilerletilir. 

 

Şikâyetin ele alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde şikâyet konusu ile ilgili kişilerin yer almamasına 

dikkat edilir. Gerektiğinde Genel Müdür veya Yönetim Temsilcisi tarafından şikâyet ile ilgili işlemleri 

yürütmek üzere ilgili birim yöneticisine havale edilmeksizin herhangi bir CSM NDT çalışanı 

görevlendirilebilir. 

 

Gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Temsilcisi ve ilgili Birim Yöneticisi tarafından yapılan değerlendirme 

sonucunda şikâyet ile ilgili detaylı araştırmayı yapmak için şikâyete konu olan süreçlerden bağımsız 

kişi/çalışma grubu görevlendirilebilir. Görevlendirilecek kişi(ler)den “Komite Üyeleri Gizlilik ve Tarafsızlık 

Taahhüdü” alınır. Ayrıca bu kişilerden konuya ilişkin olarak tarafsızlığını etkileyecek herhangi bir ilişkisinin 

olmadığına dair yazılı teyit alınır. Taahhütler alındıktan sonra şikâyet ile ilgili incelenecek olan dokümanlar 

ve gerekli bilgiler e-posta ile çalışma grubu üyelerine iletilir. Üyelerden şikâyet ile ilgili değerlendirmelerini 

–yirmi bir (21) gün içinde iletmeleri istenir. 

 

Şikâyetle ilgili görevlendirilen personel şikâyete sebep olan hususları araştırır, muhtemel düzeltmeleri veya 

düzeltici/önleyici faaliyetleri belirler. Yapılan sebep analizi sonucunda, uygunsuzluk tespit edilmesi 

durumunda “Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü” ne uygun olarak düzeltici faaliyetler 

gerçekleştirilir. Gerekli görülmesi durumunda, “ İç Tetkik Prosedürü” ne uygun olarak plan dışı iç tetkikler 

yapılabilir. Gerektiğinde ilgili birimlerle de işbirliği yapılır. 
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5.1.2. Belgelendirilmiş Kişilerle İlgili Şikayetlerin Ele Alınması 

 

Belgelendirilmiş bir kişi hakkında alınan şikayet CSM NDT politikası gereği gizli olarak ele alınır. Şikayet 

belgelendirilmiş kişiye Yönetim Temsilcisi tarafından kurumsal  e-mail ile yazılı olarak bildirilir. Şikayet  

sahibinin kimliği izin vermediği müddetçe ilgili taraflara açıklanmaz. CSM NDT şikayetin giderilmesine 

yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; ilgili belgelendirilmiş kişinin belgesinin askıya alınması veya iptal 

edilmesi kararı alabilir, almışsa bu durum  kamuoyuna CSM NDT web sayfası aracılığıyla duyurulur. 

 

5.1.3. Şikayetlerin Giderilme  Süresi 

 

CSM NDT politikasına göre -uygulamada olanaklı ise- şikâyetlerin yazılı olarak CSM NDT’ye 

iletilmesinden itibaren -otuz (30) gün içinde çözümlenmesi esastır. CSM NDT dışındaki kişi ya da 

kuruluşlardan bilgi/belge temini gerektiren şikâyetler söz konusu bilgi/belge temin edildikten, denetim 

gerektiren şikâyetler ise denetim sürecinin tamamlanmasından itibaren otuz (30) gün içerisinde 

sonuçlandırılmalıdır. 

 

5.1.4. Şikâyet Sonucunun Bildirilmesi 

 

Şikâyet ile ilgili konu hakkında yapılan faaliyetler, CSM NDT prosedürlerine bütünüyle uygunluğu açısından 

safha safha izlenir, alınan kararın CSM NDT politikalarını yansıtıp yansıtmadığı Yönetim Temsilcisi 

tarafından değerlendirilir ve her aşamada bilgiler şikâyet/itiraz takip sistemine işlenir. Şikâyetin 

sonuçlandırılma süresine ve konunun önemine bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler ilerleme raporu olarak 

Yönetim Temsilcisi tarafından şikâyet sahibine iletilir. 

 

Faaliyetler tamamlandıktan sonra şikâyetin sonucuna ilişkin cevap yazısı şikâyetle ilgili görevlendirilen 

personel tarafından hazırlanır; ilgili birim yöneticisi ve Yönetim Temsilcisinin teyidi alınarak Genel 

Müdürün onayına sunulur. Genel Müdürün onayladığı nihai cevap yazısı, (şikâyet sahibinin talebine bağlı 

olarak) e-posta veya resmi yazı ile gizlilik kurallarına uygun olarak şikâyet sahibine ve gerekli durumlarda 

ilgili diğer taraflara gönderilerek şikâyet sonuçlandırılır. 

 

Şikayet ile ilgili kararı son gözden geçiren (Yönetim Temsilcisi) veya onaylayan (Genel Müdür) kişinin 

bahsi geçen şikayetin konusu olmaması güvenceye alınır; Genel Müdür veya Yönetim Temsilcisi şikayete 

konu olan faaliyete müdahil ise son gözden geçirme ile onay aşaması şikayete konu olan faaliyete müdahil 

olmayan tek bir kişi tarafından yapılır. 

 

5.2. İtirazlar 

 

5.2.1. İtirazların Ele Alınması  

İtiraz başvuruları, CSM NDT’nin almış olduğu muayene ve personel belgelendirme kararlarına karşı 

yapılabilir. İtiraz başvuruları; itiraza neden karar tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde yazılı olarak 

yapılmalı ve aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

 

1. İtiraz konusu kararın tarih ve numarası (varsa), İtirazın nedenleri veya gerekçeleri, 

2. Başvuruyu yapan kuruluş ve kişinin ismi ve iletişim bilgileri. 
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CSM NDT’ye gelen tüm itirazlar Yönetim Temsilcisine iletilir ve Yönetim Temsilcisi tarafından “Şikayet 

İtiraz Listesi”ne kaydedilir. Yönetim Temsilcisi, ilgili birimi ve Genel Müdürü itirazla ilgili bilgilendirir. 

İlgili Birim Yöneticisi itiraz konusuna göre uygun gördüğü birim personelini itiraz sürecini takip etmek 

üzere görevlendirir. 

 

İlgili personelin belirlenmesinin ardından Yönetim Temsilcisi  tarafından itirazın değerlendirmeye alındığı, 

itirazı ele alacak kişinin adı-soyadı ve iletişim bilgileri e-posta veya resmi yazı ile itiraz sahibine bildirilir. 

Bu bildirim başvurunun alınmasından itibaren yedi (7) gün içinde yapılmalıdır. 

 

Gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Temsilcisi ve ilgili Birim Yöneticisi tarafından yapılan değerlendirme 

sonucunda itiraz ile ilgili detaylı araştırmayı yapmak için itiraza konu olan süreçten bağımsız kişi/çalışma 

grubu görevlendirilebilir. Görevlendirilecek kişi(ler)den “Komite Üyeleri Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhüdü” 

alınır. Ayrıca görevlendirilecek kişi(ler)den konuya ilişkin olarak tarafsızlığını etkileyecek herhangi bir 

ilişkisinin olmadığına dair yazılı teyit alınır. Taahhütler alındıktan sonra itiraz ile ilgili incelenecek olan 

dokümanlar ve gerekli bilgiler e-posta ile çalışma grubu üyelerine iletilir ve üyelerden itiraz ile ilgili 

değerlendirmelerini itirazın sonuçlandırılması için gereken azami süre de göz önünde bulundurularak 

ivedilikle iletmeleri istenir. 

 

İtirazı değerlendirecek olan kişi veya çalışma grubu tarafından, itirazın geçerliliği değerlendirilir, itiraz 

konusu olan hususla ilgili yapılan her türlü faaliyet gözden geçirilerek itirazın sebepleri araştırılır. 

 

Görevlendirilen kişi veya çalışma grubunun itiraz ile ilgili görüşleri, ilgili Birim Yöneticisi, Yönetim 

Temsilcisi ve itiraz için görevlendirilen personel tarafından değerlendirilir ve itiraz ile ilgili nihai 

değerlendirme bir toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır. Ancak itiraza konu kararı almış olanlar söz konusu 

itirazla ilgili nihai karar aşamasında görev alamazlar. 

 

5.2.2. İtirazın Karara Bağlanma Süresi  

 

İtirazlar başvurudan itibaren otuz (30) gün içinde karara bağlanmalıdır. CSM NDT dışındaki kişi ya da 

kuruluşlardan bilgi/belge temini gerektiren itirazlar söz konusu bilgi/belge temin edildikten, denetim 

gerektiren itirazlar ise denetimin tamamlanmasından itibaren on beş(15) gün içerisinde sonuçlandırılmalıdır 

 

5.2.3. İtiraz Sonucunun Bildirilmesi 

 

İtirazla ilgili nihai karar Yönetim Temsilcisinin teyidi ve Genel Müdür onayı alınarak, itirazla ilgili 

görevlendirilen personel tarafından hazırlanan resmi yazı ile gizlilik kurallarına uygun şekilde itiraz sahibine 

Yönetim Temsilcisi tarafından bildirilir.  

 

Gerekli durumlarda gerçekleştirilen faaliyetler ilerleme raporu olarak şikâyet sahibine iletilir. 

 

5.3. Gizlilik ve Tarafsızlık 

 

CSM NDT Yönetimi, şikâyet veya itirazların incelenmesi ile ilgili edinilen bilgilerin gizliliğinin sağlanması 

için gerekli bütün önlemleri alır. Bir şikâyetle ilgili olarak iddiada veya suçlamada bulunanların, açıklanması 
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veya gizli tutulmasına ilişkin yaptığı yasal istekler dikkate alınır. Şikâyet ve itirazlar ile ilgili olarak CSM 

NDT dışından görevlendirilen kişiler tarafsızlık ve gizliliğe ilişkin “ Komite Üyeleri Gizlilik ve Tarafsızlık 

Taahhüdü”nü görevlendirildikleri tarihte imzalarlar. Şikâyet ve itirazla ilgili, bir kişi veya üçüncü bir taraf ile 

yapılacak yazışmalarda gizlilikle ilgili önlemler alınır; gerektiğinde yazışmalar gizlilik dereceli yazışma 

kurallarına uygun olarak yapılır. 

 

Üyelerden biri, şikayet / itiraza konu kuruluş ile çıkar ilişkisinin olması halinde ilgili toplantıda sebebini 

belirterek yer almaz. Bu durumda karar toplantıya katılan diğer üyelerin oy birliği ile alınır. Oy birliğinin 

sağlanamaması halinde, Başkanın veya Başkan toplantıda yer almazsa Başkan Yardımcısının oyu iki oy 

sayılır. Bu durumda karar oy çokluğu ile alınır. 

 

Bu prosedürde yer alan çalışmalar ve yazışmalarla ilgili TURKAK, MYK ve ilgili bakanlıklar ve TC 

Mahkemeleri haricinde hiçbir üçüncü kurum ya da kişiye bilgi verilmez. 

 

5.4. Şikâyet / İtirazın Devam Etmesi Durumu 

 

Şikâyet / İtirazın devam etmesi durumunda yasal yollara başvurulur. 

 

6. İLGİLİ FORMLAR  
 

Şikayet ve İtiraz Formu 

Şikayet ve İtiraz Listesi 

Komite  Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Gizlilik Taahhütnamesi 

 

 

 

 

 

 


