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1. AMAÇ  

Bu prosedürün amacı, T.C. Kâğıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Gıda Güvenliği 
denetimleri yapan birime, muayene faaliyetleriyle ilgili olarak yapılacak itiraz veya şikâyetlerin 
alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için yöntemlerin belirlenmesidir. 

 

2. TANIMLAR 

Şikâyet: Herhangi bir kişi/kurumdan muayene kuruluşuna ya da akreditasyon kuruluşuna 
memnuniyetsizlik ifadesidir 

 
 İtiraz:  Denetimi gerçekleştirilen firma, muayene raporuna dair herhangi bir kararın tekrar 

değerlendirilmesi için muayene kuruluşuna itirazı ifade eder. 

 

 3.İLGİLİ DOKÜMANLAR 

İtiraz Ve Şikâyet Değerlendirme Formu 

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 

 
4.UYGULAMA 
 
İtirazlar  
 
T.C. Kâğıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Gıda Güvenliği denetimleri yapan birimde 
itirazların kabulü, soruşturması ve kararı, itiraz edene karşı ayrımcı bir uygulamaya yol açmaması 
prensip olarak benimsenmiştir. İtiraz değerlendirilmesinde itiraz konu olan sorumluların görev 
almaması sağlanarak sürecin tarafsız yürütülmesi sağlanır. 

 

Denetim faaliyetleri ile ilgili olarak; denetimin, sonucuna, içeriğine, analiz sonucuna vb. 
hususlarda itirazlar, ilgili taraflar tarafından, mail, ukbs yoluyla, belediye web sayfası üzerinden 
yazılı veya sözlü olarak yapılabilmektedir. Yazılı olarak yapılan itiraz (veya şikâyetler) genel evrak 
tarafından kayıt altına alınarak iç yazışma formu ile birimimize iletilir.  İlişkili taraflarla yazışmalar 
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğine uygun olarak 
gerçekleştirilir. 

 
İtirazlar, itirazı alan koordinatörlük personeli tarafından, Sağlık İşleri Müdürü’nü bilgilendirdikten 
sonra İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Formuna kaydedilir ve Yönetim Temsilcisine iletilir. 

 
İtirazlar, Yönetim Temsilcisi tarafından, (7) yedi iş günü içerisinde değerlendirilir, itiraz sahibine 
yazılı olarak bilgi verilir. Bu aşamada yönetim temsilcisi itiraz değerlendirmek için itirazın 
konusuna göre teknik yeterliliğe sahip denetleme sürecinde yer almamış 3 bilirkişi atar. Bu kişiden 
tarafsızlık dürüstlük gizlilikle ilgili taahhütname aldıktan sonra konunun değerlendirilmesini talep 
eder. Bilirkişiler oy birliği ile karar alır. Bilirkişiler onbeş (15) gün içerisinde karar alırlar. 
.  
Bilirkişilerinden alınan kararlar doğrultusunda, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetler başlatılır. 
Bilirkişilerin kararı sonrasında itirazın konusunda göre denetimim, test, ölçüm ve analizlerin 
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tekrarlanması, muayene raporunun tekrar yayınlanması gerekebilir. Bu durumunda muayene 
raporu geri çağırılarak iptal edilerek yenisi yayınlanır.   

 
İtiraz tarihinden en geç (1) bir ay içerisinde, yapılan faaliyetlerin sonucu, itiraz sahibi tarafa, yazılı 
olarak bildirilir. 
 
Şikâyetler 

 
Şikâyetler, ilgili kişi veya kuruluşlar tarafından itirazlar kısmında belirtilen yollarla yazılı veya sözlü 
olarak yapılabilmektedir. 
 
T.C. Kâğıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Gıda Güvenliği denetimleri yapan birimde gelen 
şikâyetlerin kabulü, soruşturması ve kararı, şikayet edene karşı ayrımcı bir uygulamaya yol 
açmaması prensip olarak benimsenmiştir. Şikâyetlerin değerlendirilmesinde şikâyete konu olan 
sorumluların görev almaması sağlanarak sürecin tarafsız yürütülmesi sağlanır. 

 
Şikâyetler, şikâyeti alan personel tarafından, İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Formuna kaydedilir 
ve Sağlık İşleri Müdürü bilgilendirildikten sonra Yönetim Temsilcisine iletilir. Yönetim Temsilcisi 
tarafından, (7) yedi iş günü içerisinde değerlendirilir, şikâyet sahibine yazılı olarak bilgi verilir. 
 
Denetim Faaliyetleri ile İlgili Şikâyetler 

 
Şikâyet ile ilgili düzeltici önleyici faaliyetler prosedürüne göre düzeltici faaliyet başlatılır. Şikâyetin 
konusuna ve yaşandığı sorumlulara göre görüşler alınır, kök sebep analizi yapılarak gerekli 
faaliyetler 15 gün içerisinde tamamlanır.  

 
Şikâyet tarihinden en geç (1) bir ay içerisinde, yapılan faaliyetlerin sonucu, şikâyet sahibi tarafa, 
yazılı olarak bildirilir.  
 
3. Taraflardan Gelen Şikâyetler ve Diğer Uygunsuzluklar 
 
Üçüncü taraflardan gelen şikâyetler üzerine muayene raporunda bulunan marka ve logoların 
haksız kullanımının anlaşılması, rapor üzerinde değişiklik yapıldığının tespit edilmesi, raporların 
kurumumuzun sisteminin itibarına zarar verecek veya kamu güvenini kaybettirebilecek şekilde 
kullanıldığının tespit edilmesi, kurumumuzu yetkisiz kılacak veya yanlış yola sevk edebilecek 
uygulamaların yapıldığının anlaşılması, muayene raporunun amacının dışında kullanıldığının 
tespit edilmesi üzerine, Yönetim Temsilcisi tarafından, ilgili kuruluşa yazılı olarak bildirilir ve 
kuruluştan, hakkında yapılan şikâyetle veya geri bildirim ilgili yaptığı veya yapacağı düzenlemeler 
hakkında 1 hafta içerisinde yazılı bilgi verilmesi istenir.  

 
Gelen bilgiler, Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonrasında gerek 
duyulması durumunda muayene raporu geri çağrılıp iptal edilerek  firma dosyasına koyulur. 
Kuruluş hakkında cezai yaptırım başlatılır.  
 
İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi 
 
TC. Kâğıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Gıda Güvenliği denetimleri yapan birim, şikayet 
ve itirazların mümkün olduğu durumlarda şikâyetin alındığını, ilerleme raporlarını ve sonucu itiraz 
veya şikayet sahibine bildirmelidir. 
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TC. Kâğıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Gıda Güvenliği denetimleri yapan birime ulaşan 
tüm itiraz ve şikâyetler son derece gizli olup, hiçbir durumda üçüncü taraflara bilgi verilmez. 

 
Gerek görülmesi durumunda TC. Kâğıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Gıda Güvenliği 
denetimleri yapan birim, şikâyet konusu ve bunun çözümünün kamuoyuna verilip verilmeyeceği, 
verilecekse ne kapsamda verileceği konusunu, firma ve şikâyet sahibi ile birlikte belirler. 

 
TC. Kâğıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Gıda Güvenliği denetimleri yapan birim 
kendisine iletilen şikâyet ve itirazları nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı web sitesinde 
kamunun erişimine sunmaktadır. 

 
İtiraz ve şikâyetin alınmasından sonuçlandırmasına kadar geçen sürecin tüm aşamalarında 
görüşleri alınan kişiler tarafsızlık ilkesine göre hareket etmek zorundadırlar ve itiraz ya da 
şikâyetin sahibine ayrımcı bir uygulama yapmamalıdırlar. Bu süreçte görev alacak kişiler de gizlilik 
ilkesini korumak zorundadırlar.  
 


