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1. AMAÇ 

Bu prosedürün amacı, Uzman Yirmi’nin Personel Belgelendirme hizmetleri ile ilgili 
olarak adaylardan veya özel tüzel kişilerden gelen itiraz ve şikâyetlerin 
değerlendirilmesi esaslarının belirlenmesidir. 

2. KAPSAM 

Bu prosedür, Uzman Yirmi ‘de personel belgelendirme ile ilgili yapılan itiraz ve 
şikayetleri kapsamaktadır. 
 

3. TANIMLAR 

İtiraz: Adayın, UZMAN YİRMİ'ye konu ile ilgili olarak kuruluşun almış olduğu kararı 
yeniden değerlendirmesine yönelik talebi. 
 
Şikayet: İtirazdan farklı olarak, bir kişi veya kurumun, kuruluşun faaliyetlerine ilişkin 
olarak, cevap verilmesi beklentisiyle memnuniyetsizliğini ifade etmesi.  
 
İtiraz Ve  Şikâyet Komitesi:  Şikayete sebep olan durumlarla ilgisi olmayan,  şikayeti 
değerlendirecek olan bağımsız kişilerden oluşan ekip üyeleridir. Komiteye daimi olarak 
bir adet hukukçu müdürler kurulu tarafından atanır. İtiraz veya şikâyet komitesinde ve 
şikâyet ve itirazın geldiği meslek grubuna göre şikâyet ya da itiraza konu olmayan 2 
teknik uzmanın bulunması esastır. Komitenin sabit kişilerden oluşması beklenmez. 
Geçici olarak görevlendirilir.  
 

4. SORUMLULUKLAR 

Kalite Yöneticisi: 

Bu prosedürün uygulanmasından Belgelendirme Müdürü sorumludur.  

İtiraz Ve  Şikâyet Komitesi: Şikâyet ve itirazları tarafsız olarak değerlendirilmesinden 

sonuçlandırılmasından sorumludur. 

Teknik Uzman: İtiraz ve şikâyeti değerlendirme amaçlı görevlendirilen, itiraz ve 

şikayetleri değerlendirme komitesi görev tanımındaki yeterliliklere haiz kişilerdir. 
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5. UYGULAMA 

5.1 İtiraz ve Şikâyetlerin Alınması:  

UZMAN YİRMİ kendisine iletilen itiraz ve şikâyetleri nasıl ele alacağını aşağıdaki 
tanımlamalarda açıkça anlatmış ve web aracılığı ile kamunun erişimine sunmuştur. 

İtiraz veya şikâyetler telefon ile mail ya da internet ortamından ya da şahsen başvuru 

ile alınabilir. İnternet ortamı dışından gelen şikâyetler sekretarya tarafından şikâyet ve 

itiraz formuna kayıt yapılır. Telefon ile yapılan şikâyetlerde; itiraz ve şikâyeti telefon ile 

ileten kimseye şikâyet formunu internetten ulaşabileceği bilgisi sekretarya tarafından 

verilir. Sekretarya da telefon ile gelen şikâyetleri bu forma işler.  

Şikâyet ve İtirazların Değerlendirme Formu (PB.FRM.021). 

İtiraz ve şikâyetler Belgelendirme Müdürüne direkt iletilir. Şikâyet ile ilgili destekleyici 

deliller ve belgeler varsa Şikâyet ve İtirazların Değerlendirme formu ekinde sunulur.  

5.2 İtiraz ve Şikâyet Komitesinin oluşturulması 

İtiraz ve şikâyet komitesi kalite yöneticisi tarafından oluşturulur. Komite en az üç 

kişiden oluşur. Komite tarafların eşit dağılımını sağlamak amacı ile bir adet avukat 

daimi olarak müdürler kurulu tarafından atanır. Diğer üyeler itiraz ve şikâyete konu 

süreçlerde yer almayan kimseler arasından belgelendirme müdürü tarafından 

görevlendirilen teknik uzmanlardır. Eğer itiraz ve şikâyet belgelendirme müdürüne 

yapılmış ise komiteyi komite daimî üyesi avukat tarafından oluşturulur. 

5.3 Şikâyetleri Değerlendirme: 

Şikâyetler Sınavı Yapan, Sınavı Değerlendiren veya diğer Personele yapılabildiği gibi 

sınav yeri/mekânı, sınav materyallerine, Uzman Yirmi Personel belgelendirmeye ait 

dokümanlar, prosedürler, politika veya Uzman Yirmi Personel belgelendirme 

etkinliklerine de yapılabilir. UZMAN YİRMİ ‘ye her ulaşan şikâyet önce Kalite Yöneticisi 

tarafından ön değerlendirmeye alınır. 

Eğer şikâyet kalite yöneticisinin kendisine yapılmış ise şikâyeti belgelendirme müdürü 

değerlendirir. Şikâyet belgelendirme müdürüne yapılmış ise şikâyeti itiraz ve şikâyet 

komitesi daimi üyesi değerlendirir. Daimi üye şikâyeti ve sonucunu müdürler kuruluna 

iletir. 

Şikâyetler değerlendirme süreci dışında kalan personel ile ilgili ise; kalite yöneticisi 

kendi başına değerlendirme yapar. Şikâyet, değerlendirme süreci, sınav malzemesi ve 
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ekipmanı, sınav yapıcıya geldiyse Kalite yöneticisi şikâyet ile ilgili olarak komite kurar.  

Komite kayıtları, PB.FRM.091 Komite Toplantı Tutanak Formuna elle ya da bilgisayar 

üzerinden, komiteye atanan avukat tarafından yazılır.  Komite en az 3 kişiden 

oluşturulur. Komitede kararların alınmasında oy çokluğu esastır. Tutulan kayıtlar itiraz 

ve/veya şikâyetin sonuçlandırılmasından sonra 12 ay süre ile saklanır. Kayıtların 

saklanması PB.PRS.018 Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre yapılır. Görüşülen 

konular ve alınan kararlar forma yazılır ve tüm komite üyeleri bu formu ve takip eden 

sayfaları imzalar. Komite alınan şikâyeti değerlendirir ve alınan şikâyetin uygun 

bulunması durumunda kamera kayıtları incelenir. Şikâyet konusu bir ay içinde 

sonuçlandırılır. Komite şikâyet ile ilgili DÖF başlatabilir. DÖF sürecini kalite yöneticisi 

takip eder. Değerlendirme neticesi şikâyet edene 30 gün içerisinde SMS yolu ile veya 

resmi olarak bildirilir. 30 günden uzun süren değerlendirme süreçlerinde 30 günde bir, 

ara rapor, şikâyet edene bildirilir. Gerekli görülmesi halinde düzeltici önleyici faaliyet 

başlatılır. Şikâyet ile ilgili DÖF süreci 30 günü geçemez. Şikâyet ile ilgili şikâyet 

sahibinin bilgileri ve şikâyet sebebi gizli tutulmaktadır. Şikâyet eğer şikâyete konu 

faaliyetlerde önceden yer almış bir personel hakkında ise o personel şikâyetin karar 

vermesinde ve değerlendirilmesinde yer alamaz.  

Şikâyet için zaman aşımı yoktur. 

5.4 İtirazın Değerlendirilmesi:   

İtirazlar; sınav sonuçlarına, aday başvuruların kabulüne, sınav materyaline, sınav 

sorularına veya belgelendirme sürecinin herhangi bir aşamasına yapılabilir. UZMAN 

YİRMİ ‘ye her ulaşan itiraz için belgelendirme müdürü tarafından tarafların eşit 

dağılımını sağlamak için en az 3 kişilik komite oluşturulur. Avukat dışındaki komite 

üyelerinin sabit kişilerden oluşması gerekmez.  

Komitenin verdiği karar UZMAN YİRMİ tarafından uygulanır. Komite kayıtları, 

PB.FRM.091 Komite Toplantı Tutanak Formuna elle ya da bilgisayar üzerinden, 

komiteye atanan avukat tarafından yazılır. Komitede kararların alınmasında oy çokluğu 

esastır. Tutulan kayıtlar itiraz ve/veya şikâyetin sonuçlandırılmasından sonra 12 ay 

süre ile saklanır. Kayıtların saklanması PB.PRS.018 Dokümanların Kontrolü 

Prosedürüne göre yapılır. Görüşülen konular ve alınan kararlar forma yazılır ve tüm 

komite üyeleri bu formu ve takip eden sayfaları imzalar. Komite alınan itirazı 

değerlendirir ve alınan şikâyetin uygun bulunması durumunda kamera kayıtları 

incelenir.  İtirazlar en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır ve sonuçlar itirazı yapana SMS 

veya resmi olarak ilgili tarafa sekretarya tarafından iletilir.  

İtirazı yapan; sonucu yeterli bulmazsa yasal yollara başvurabilir. Komite tarafsız olarak 
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oluşturulmuştur ve verdiği kararlara UZMAN YİRMİ müdahale edemez. Komitenin 

uygun görmesi durumunda aday/adaylara ücretsiz bir sınav hakkı daha tanıyabilir. 

Alınan kararlar sonucunda gerekli DÖF süreci başlatılır. Süreci kalite yöneticisi takip 

eder. İtiraz ile ilgili DÖF süreci 30 günü geçemez. 

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar sınav sonuçları internet sitesinde yayınlandıktan 

sonraki 5 iş günü içinde yapılmalıdır. 

YGG de tüm bu itiraz ve şikâyetler değerlendirilir.  Bu şikâyetlerin veya itirazların tekrar 

yaşanmaması için gereken önlemler alınır ve birimlere bildirilir. İtirazlar ilgili adayın 

dosyasında saklanır. 

İtiraz ve şikâyette bulunan kişi/kurumlar itiraz ve şikâyet için alınan kararı kabul etmez 

ise MYK' ya, TÜRKAK’a o da yeterli gelemezse mahkemeye başvurma hakkına 

sahiptir. Bildirim yapma hakkına sahiptir. 

6. KAYITLAR  
6.1 Şikâyet ve İtirazların Değerlendirme Formu (PB.FRM.021) 
 
REVİZYON TARİHÇESİ 
 

Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Mahiyeti 

00 02/01/2016 İlk Yayın 

01 24/02/2017 Kelime hatalarının düzeltilmesi, kurguların 

düzeltilmesi, logonun eklenmesi 

03  28/03/2017 İtiraz ve şikâyet komitesinin kimlerden oluştuğu, 
çalışma usul ve esaslarının tanımlanması. 

04  10/05/2017 Komite kayıtlarının tutulması, komitenin görev 
tanımlaması. 

05 14/07/2017 MYK tarafından tespit edilen uygunsuzluğun 
giderilmesi komitenin 3 kişiden oluşması. 

06 26/09/2017 Şikâyetin belgelendirme müdürü veya Kalite 
yöneticisi hakkında gelmiş olması 

07 18/05/2018 İç tetkik uygunsuzluklarının giderilmesi 

 


