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1. AMAÇ VE KAPSAM 

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden, onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden 

belgelendirme prosesi ve kriterleri konusunda alınan şikâyetlerin çözümlenmesine ilişkin yöntemlerin 

açıklanmasıdır. 

2. TANIMLAR  

Şikâyet: Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan, o kuruluşun faaliyetleri veya 

adaylardan herhangi biri ile ilgili düzeltici faaliyetler için yapılan şikâyet dışındaki uygunluk değerlendirme 

takibidir. 

Şikâyet Komitesi: NİSGEM BELGELENDİRME, MEB Döner Sermaye İşletmesi Kuruluş Kanunu ve ilgili mevzuata 

göre tanımlanmış olan faaliyetlerle ilgili şikâyet başvurularını (Valilik Koordinatörü’ nün sonuçlandıramadığı veya 

yetersiz kaldığı) ele almak ve karara bağlamakla görevli komitedir. 

3. UYGULAMA 
4. ŞİKÂYET KONULARI 

Şikâyetler; başvuru sahibi/aday/belgelendirilmiş kişiler dışında belgelendirilmiş kişilerin çalıştığı kuruluş/ 

belgelendirilmiş kişiden hizmet alan kişi/kurum ve kuruluşlar/belgelendirilmiş kişinin sunduğu hizmeti doğrudan 

veya dolaylı olarak kullanan kişi/kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir. 

Şikâyete konu olabilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır: 

 NİSGEM BELGELENDİRME Personelinin belgelendirme prosesi esnasındaki (başvuru alma, sınav yapma 

vb) aday veya müşterilerde rahatsızlık uyandıran davranışları, 

 Gizlilik ve güvenlik ile ilgili olumsuzluklar, 

 Belgelendirilmiş kişinin sunduğu hizmetlerle ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan bildirilen olumsuzluklar, 

 Belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar. 

4.1. Şikâyetin Alınması 

Şikâyet başvuruları sınav merkezinde Dosyalama Personeli veya NİSGEM BELGELENDİRME Merkezi’ nde Yönetici 

Asistanı tarafından NİSBEL.FRM.07-1 koduyla belirtilen Şikâyet Formu kullanılarak alınır. Yapılan şikâyet 

başvuruları, konu olan hizmetin görüldüğü tarihten itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. 

4.2. Şikâyetin Değerlendirilmesi 

NİSBEL.FRM.07-1 kodu ile belirtilen Şikâyet Formu ile alınan şikâyetler öncelikle Valilik Koordinatörü  tarafından 

değerlendirilir. Şikâyet sahibinin şikâyetine bir çözüm getirilebilmesi için Valilik Koordinatörü gerekli çalışmaları 
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yerine getirir. Valilik Koordinatörü’’ nün çözümleyemeyeceği bir şikâyet yapılmışsa; Şikâyet Komitesi tarafından 

tekrar ele alınır. 

Şikâyet Komitesi’nde meri mevzuat hakkında bilgi sahibi bir kişi, en az bir teknik uzman ve sektör temsilcisi 

(çalışan) bulunabilir. Şikâyetin konusuna göre ilgili Belgelendirme Program Kurulundan en az bir kişi de bu 

komiteye davet edilebilir. Belgelendirme Program Kurulundan katılacak kişi/kişiler adayın sınavını 

değerlendirmemiş ve eğitimine katılmamış olmalıdır. 

Şikâyet Komitesi konu ile ilgili kayıtları, bulguları inceler ve nihai kararı bildirir. Şikâyet sahibi nihai sonuç hakkında 

İdari Destek Sorumlusu tarafından 30 gün içerisinde yazılı olarak bilgilendirilir.  

Şikâyetlerin değerlendirilmesiyle ilgili tüm kayıtlar, NİSBEL.P.02 koduyla belirtilen Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ 

ne göre saklanır. 

5. İLGİLİ DOKÜMAN 

 

Doküman Kodu: Doküman İçeriği: 

 NİSBEL.FRM.07-1 Şikâyet Formu 

 NİSBEL.P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 

 NİSBEL.T.02-1 Dosyalama Talimatı 

 

 

 
 
 
 

 
 


