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1. AMAÇ 

İtirazların ele alma, değerlendirme ve karar verme sürecini tanımlamak. 

2. KAPSAM 

ISQ’nun ürün belgelendirme, muayene ve gözetim sürecinde aldığı kararlara itirazları kapsar. 

3. SORUMLULUKLAR 

Bu prosedürün uygulanmasından Genel Müdür, 17020 Yönetim Temsilcisi, Muayene ve Ürün uygunluk 

Değerlendirme Teknik Yöneticisi ve Muayene Şefleri sorumludur. 

4. TANIMLAR 

  İtiraz: ISQ tarafından alınan kararlarda ilgili taraflarca anlaşamama durumu. İtirazlar ancak karardan veya 

uygulamadan dolayı etkilenen taraflar tarafından yapılabilir. Diğer üçüncü tarafların bu konular ile ilgili 

yapacakları başvurular şikâyetler  kapsamında ele alınır ve çözümlenir.  

5. UYGULAMA 

5.1. ISQ, itirazları ele almanın bütün seviyelerindeki bütün kararlardan sorumludur. 

5.2. İtirazlar, PR.MUA.05 Muayene ve Ürün Uygunluk Değerlendirme Departmanı İtiraz Prosedürüne göre 

değerlendirilir. Prosedür www.intersistemteknik..com adresinde herkese açık ve erişilebilir durumdadır. 

5.3. ISQ’nun almış olduğu kararlar ile ilgili müşteri ve/veya ilgili taraflardan gelen itirazlar, 

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

99numarasına fax ile ISQ’ya iletilebilir 

            Bazı İtiraz Nedenleri 

• Firmaların yapmış oldukları başvurunun red kararına yapılan itirazlar. Teknik Yönetici tarafından itirazda 

bulunan firmaya nedenleri yazılı olarak mail yolu ile açıklanır. 

• Ürün belgelendirme, muayene ve gözetim öncesi denetim ekibinin atanmasına yapılan itirazlar. Teknik 

Yönetici itirazın nedenini değerlendirerek denetim ekibini değiştirebilir. 

• Ürün belgelendirme, muayene ve gözetim sırasında personelin bulgularına ve aldığı kararlara yapılan 

itirazlar. Firmaya bulgular Teknik Yönetici tarafından standartların, yönetmeliklerin ilgili maddelerine atıf 

yapılarak yazılı olarak belirtilir. 

• Teknik yöneticinin almış olduğu kararlara yapılan itirazlar, 

• ISQ hizmetleri ile ilgili yapılan bir şikayet sonrası alınan karara itirazlar, 

5.4. İtirazlar, itirazı alan kişi tarafından 17020 Kalite Yönetim Temsilcisine iletilir. 17020 Kalite Yönetim temsilcisi 

itirazı numara vererek FR.BEL.046 Şikayet ve İtiraz Takip Formuna  kaydeder, varsa gelen orijinal 

kayıt ve dokümanları formda tanımlanan numara ile oluşturulan klasöre kaydeder. 

17020 Kalite Yönetim Temsilcisi, itiraz sahibine;  

itirazın alındığını aynı gün içinde;  

ilerleme raporlarını haftalık olarak  

itirazla ilgili değerlendirme sonucu 30 işgünü içinde yazılı olarak bildirir. 

5.5. Alınan tüm itirazlar, herhangi bir kişiye/kuruma ayrımcılık sağlayan bir uygulama yapılmadan bu prosedürü 

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

durumdadır.  

http://www.intersistemteknik..com/
mailto:info@intersistemteknik.com
http://www.intersistemteknik.com/
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5.6. İtiraz alındıktan sonra 17020 Kalite Yönetim Temsilcisi ve ilgili bölüm yöneticisi, itirazın ISQ’nun vermiş 

olduğu kararlar ile ilgili olup olmadığını araştırır. İtiraz konusu ile ilgili daha önceden yapılan itirazlar dikkate 

alınacak, buradaki bilgiler değerlendirmenin bir parçası olarak bulundurulacaktır. 

 

  İtiraz ISQ’nUn vermiş olduğu kararlar ile ilgili değil ise;  

itiraz sahibine ilgili 17020 Kalite Yönetim temsilcisi veya Teknik Yönetici tarafından yazılı bilgi verilir. 

 İtiraz ISQ’nUn vermiş olduğu kararlar ile ilgili ise;  

17020 Kalite Yönetim Temsilcisi veya Teknik Yönetici konuyu değerlendirerek  itiraz sahibine konu ile ilgili 

yazılı bilgi verir.  

Alınan kararda herhangi bir yanlışlık saptanması durumunda Ürün Belgelendirme / Muayene / Gözetim 

hizmeti şartlar elveriyor ise yeniden gerçekleştirilir. Söz konusu yanlışlıkla ilgili olarak PR.BEL.03 Düzeltici- 

Önleyici Faaliyet prosedürü yürütülür. 

5.7. ISQ’nun, itirazın geçerli olması için bütün gerekli bilgilerin toplanması ve doğrulanmasından sorumludur..  

5.8. İtirazları ele alma proseslerinde yer alan kişilerin, ürün belgelendirme/ muayene / Gözetim hizmetini 

gerçekleştirenlerden farklı olması gerekmektedir. İntersistem teknik bünyesinde mevcut 

kalifikasyonlarda proseste görev almayan personel bulunmaması durumunda, konusunda 

uzmanlığını eğitim, referans, iş tecrübesi vasıtasıyla kanıtlamış firma dışı uzmanlara itirazın 

değerlendirilmesi  konusunda başvurulur. 

5.9. Yapılacak olan faaliyetle ilgili 170200 Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından düzeltici faaliyet başlatılır ve takibi 

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

gerçekleştirildikten sonra itiraz sahibine 17020 Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından yazılı bilgi verilir ve 

geribildirim istenir. 

5.10. 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.  

5.11. 17020 Kalite Yönetim Temsilcisi gelen itiraz ve şikayetlerle ile ilgili bilgileri istatistiksel olarak değerlendirir 

ve bu değerlendirmeleri Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında gündeme getirir. 

5.12. 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 
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27.01.2018 01 GENEL  
Atıflar 17020 Kalite Yönetim Temsilcisine 

olacak şekilde düzenlendi 

12.03.2018 02 5,8 Dış personele atıf yapıldı 

 


