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1. AMAÇ VE KAPSAM 

Bu prosedürün amacı FEMKO’nun verdiği uygunluk değerlendirme hizmetlerinin tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik 

çerçevesinde yürütülmesi, hizmetler sırasında karşılaşılan ve oluşan risklerin azaltılması, ortadan kaldırılması ve 

hizmetlerin tarafsızlığının, bağımsızlığının ve gizliliğinin değerlendirilmesi için gerekli diğer kuralların tanımlanmasıdır. 

2. SORUMLULUK  

 

Genel Müdür 

Kalite Yönetim Temsilcisi 

 

3. UYGULAMA 

Femko organizasyon yapısı, uygunluk değerlendirme hizmetlerinin tarafsızlığını, bağımsızlığını ve gizliliğini sağlayacak 

şekilde yapılandırılmıştır ve proses talimat ve prosedürleri içerisinde bu kriterlerin sağlanması için uyulacak kurallar 

belirtilmiştir. Diğer prosedür ve talimatlar içerisindeki uygulamaların yanı sıra FEMKO hizmetlerinin tarafsızlığının, 

bağımsızlığının ve gizliliğinin güvence altında olmasını aşağıdaki ek uygulamalarla desteklemektedir.  

- Danışma Kurulu  

- Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Şeffaflık Risk Analizi 

- Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Muayene – Test Hizmet İSG Risk Analizleri 

- Dış Kaynaklı Tarafsızlık Unsurlarına Karşı Alınan Önlemler  

3.1. DANIŞMA KURULU VE GÖREV TANIMI 

Danışma kurulu, FEMKO hizmetlerinin ve uygulamalarının, tarafsızlığına, bağımsızlığına, şeffaflığına ve gizliliğine ilişkin 

umumi algı ve riskleri değerlendiren kuruldur. Şikayet ve itiraz süreçlerinde şikayet/itiraz sahibi ile ortak payda da 

buluşulamaması durumunda danışma kurulu üyelerinin görüş ve önerileri alınır. Aynı zamanda, sektörel ihtiyaç ve 

koşular ile ilgili görüş ve önerileri de alınabilir.  

Danışma Komitesi Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir; 

- FEMKO, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili politika ve prensiplerin geliştirilmesinde 

yardımcı olmak;  

- FEMKO uygunluk değerlendirme hizmetlerinin tarafsızlığı, bağımsızlığı, gizliliği ve şeffaflığı ile ilgili 

değerlendirmeler için rutin olarak gerçekleştirilen toplantılara katılmak – katılamayacağı durumlarda bilgi 

vermek; 

- Şikayet ve itiraz süreçlerinde talep edilmesi durumunda görüş bildirmek, 

- Tarafsızlık, bağımsızlık ve şeffaflık ilgili riskleri gözden geçirerek değerlendirmek, riskler için gerekli önlemlerin 

alındığından emin olmak, alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmek; 

- Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bütünlüğünün muhafaza edilmesini sağlamak için görüş bildirmek 
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3.1.1. Danışma Kurulu Üyeleri 

Taraflar danışma kurulu üyeliğine yüzyüze görüşülerek, telefonla,  e-posta veya resmi yazı ile davet edilebilirler. Üyeliğin 

kesinleşmesi ardından, F23 Danışma Kurulu Sözleşmesi’nin kurul üyesi ve Genel Müdür tarafından imzalanması ile 

üyenin ataması gerçekleşmiş olur. Mevcut üyelerin listesi Kalite El Kitabının eki olarak muhafaza edilir. 

Danışma Kurulu üyeleri; (1) hizmet kurallarını / belgelendirme programlarını belirleyen ve ya uygulayan yasal 

otoritelere bağlı çalışan kamu çalışanları, (2)başka bir uygunluk değerlendirme kuruluşunda görevli mühendis , (3) 

uygunluk değerlendirme kuruluşu müşterileri/potansiyel müşterileri, (4) FEMKO’ nun hizmetleri ile bağlantılı üretici 

derneklerinin yönetici ve ya üyeleri (5) Serbest dış denetçilik yapan mühendislerden oluşabilir.  

Ticari baskı oluşmaması ve gizlilik ihlali olmaması adına satın alma yapılan ve hizmet kapsamında danışmanlık bulunan 

firmaların çatısında bulunan kişiler danışma kurulu üyesi olarak görevlendirilmez. 

Danışma kurulu üyelerine mali baskı oluşmaması amacıyla ödeme yapılmaz.  

Kurul üyesinin, Danışma Kurulu Sözleşmesi maddelerine aykırı davranması durumunda Kurul üyeliği Genel Müdür 

tarafından feshedilir. 

3.1.2.  Danışma Kurulunun Görüşlerinin Alınması 

Dikkat: Rutin Danışma Kurulu toplantılarının tarihi en az bir ay önce kurul üyelerine resmi yazı ile bildirilir. Şikayet/ İtiraz 

vb. durumlarda acil olarak yapılan kurul toplantılarında toplantı tarihi netleştiği anda bildirilir.  

12 ayda bir en az bir defa olmak üzere kalite yönetim temsilcisi danışma kurulu üyelerini umumi algı ve risklerin 

değerlendirilmesi için toplantıya davet eder.  

Şikayet ve itiraz süreçlerinde ortak payda da buluşulamaması durumunda hukuki süreç başlatılmadan önce de danışma 

kurulu toplantısı organize edilir. Bu toplantılarda şikayet/ itiraz konusu ile ilgili sektörden bir temsilci olmalıdır. Kurul, 

şikayet ile itirazların kendilerine intikal eden detaylı, mantıklı gerekçelerini ve Kalite Yöneticisi tarafından yapılan 

faaliyetlerle ilgili raporu objektif bir şekilde inceler. Tüm bu bilgiler ışığında tarafsızlığı, bağımsızlığı ve bütünlüğü 

sağlayacak şekilde karar alınır. 

Alınan kararlar Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından Genel Müdür’e sunulur.  

İşletim prosedürleri ve temel işleyiş ile uygulanması zorunlu yasal şart ve akreditasyon kuralları ile çelişen danışma 

kurulu görüşleri sebebi yazılı olarak kurula bildirilmek sureti ile takip edilmez. Daha sonra benzer durumlar ile 

karşılaşıldığında tarafsızlık oluşmaması açısından örnek teşkil etmesi ve gerekli merciiler ile personel tarafından gözden 

geçirilmesi amacıyla, bu prosedürün referans bölümünde belirtilerek dokümanlaştırılır. 

Toplantılar en az 3 kişinin katılımı olacak şekilde organize edilir. Toplantı esnasında isteyen her üye görüşünü bildirir 

belirlenen her üyenin 1 oy hakkı bulunmaktadır. Oy sonuçlarına göre, kurul oylamasının sonucu belirlenir. Görüş ve 

öneriler imzalı olarak kayıt altına alınır. 

- Toplantıya katılımcı sayısının yeterli olmaması veya katılımcı sayısının cift haneli bir rakama denk gelmesi 

durumunda oylama yapılmaz ve toplantı başka tarihe ertelenir. 
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3.1.3. Rutin Danışma Kurulu Toplantıları 

12 ayda bir en az bir defa olmak üzere gerçekleştirilen kurul toplantılarında en az aşağıdaki konular görüşülür; 

a) Ticari, finansal veya diğer baskılar ve açıklık ilkesi dahil tarafsızlık ve gizlilik üzerinde olumsuz etkisi olan tüm 

hususların oluşturmuş olabileceği etkilerin, ilişkilerin ve finansal kararlılığın değerlendirilmesi 

b) Şikayet ve itiraz süreçlerini, şikayet/itiraz sahibine karşı ayrımcı faaliyet gerçekleştirilme durumunu 

değerlendirmek için gözden geçirirler 

c) Risk Analizinin gözden geçirilmesi 

d) Daha önce alınan kararların uygulama ve etkinliğinin değerlendirilmesi 

Bu kriterin değerlendirilebilmesi için toplantıya katılan kurul üyelerine yukarıdaki konular ile ilgili verilere ek olarak bir 

önceki yıla ait (gelir- gider analizi, gelir-gider kaynakları analizi, hisse dağılımı-ortaklar-organizasyon yapısı, hizmet 

verilen adresler ve iletişim ofisleri, çözüm ortaklığı vb. sözleşmeler, müşteri yönlendirmesinde uygulanan ticari 

politikalar dahil tarafsızlığın sağlanması amacıyla uygulanan prosesler, politikalar ve benimsenen prensipler, şikayetler 

ve itirazlar, iç –dış denetimler sırasında tarafsızlık ve gizlilik risk kaynağı olabilecek uygunsuzluklar) Ayrıca üyelerin 

görevlerini yerine getirebilmek için talep ettikleri gerekli tüm verilere erişim yetkisi bulunmaktadır.  

Yukarıdaki verilerin ve alınan kararların raporlanarak (imza için) katılımcılara sunumu Kalite Yönetim temsilcisi 

tarafından gerçekleştirilir. 

3.2. TARAFSIZLIK, BAĞIMSIZLIK VE ŞEFFAFLIK RİSK ANALİZİ 

Tarafsızlık, Bağımsızlık Ve Şeffaflık Risk Analizi, Danışma Kurulu ve YGG toplantılarında gözden geçirilir. YGG 

toplantısında Danışma Kurulu görüşleri esas alınarak varsa yeni riskler, gerçekleştirilecek düzeltici/önleyici/iyileştirici 

faaliyetler ve artık riskler ile mevcut risklerin ve gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği değerlendirilerek gerekli görülmesi 

durumunda revize edilir ve danışma kurulu ile paylaşılır. 

Yıl içerisinde yeni tarafsızlık risklerinin fark edilmesi, ihlallerin olması ve ya şikayet/itiraz oluşması durumunda, Danışma 

Kurulu önerisi istenir. Üst yönetim toplantısında yapılacak düzeltici/önleyici/iyileştirici faaliyetler ve artık riskler 

belirlenerek Risk Analizi içerisinde kayıt altına alınır.  

Personellerden görevlendirmeler ile ilgili gelen tarafsızlık unsurları, çıkar ilişkisi/çatışması yaratabilecek durumlar ile 

ilgili bilgilendirmeler olması durumunda risk analizi gözden geçirilir. Tespit edilen yeni bir durum olması durumunda 

etkilenen farklı personellerin olma durumu da gözden geçirilir.  

Tarafsızlık, Bağımsızlık Ve Şeffaflık Risk Analizi, yeni hizmet kapsamları oluşması durumunda da gözden geçirilir. 

Tarafsızlık, Bağımsızlık Ve Şeffaflık Risk Analizi gözden geçirilirken aşağıdaki konular üst yönetim ve ortaklar, ticari ilişki 

içerisinde bulunulan kuruluş ve diğer kişiler, personel, müşteri, danışman açısından ayrı ayrı gözden geçirilmelidir;   

- Ticari, maddi kaygılar  

- Kötü niyet ve suistimal edilebilecek iyi niyet  

- Yalan beyan 

- Mevcut ve oluşabilecek ilişki ve tanışıklıklar (arkadaşlık, akrabalık, rekabet vb.) 

- Güvenlik ve can sağlığı, mobbing 

- Yetersiz ve yanlış bilgi-bilgilendirme 
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- Dokümante edilmemiş, aşırı detaylı uygulamalar (Gri bölgeler) 

3.3. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI ve MUAYENE – TEST HİZMET İSG RİSK ANALİZLERİ 

3.3.1. Mesleki Sorumluluk Sigortası 

Akreditasyon ve bakanlıklar çerçevesindeki yetkiler devam ettiği sürece mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliği 

sağlanır. Mesleki Sorumluluk Sigorta teminatının, denetim ve muayene kapsamındaki faaliyet alanlarına yönelik  

mesleki risklerini karşıladığını gösteren riskler,  KEK EK 07 Mesleki Sorumluluk Sigortası Risk Analizi dökümanında 

belirtilmiştir. 

Mesleki sorumluluk sigortası kapsamında, akredite olunan alanlara ve onaylanmış kuruluş kapsamında yetkili olunan 

ilgili teknik düzenlemeye atıf yapılır ve sigorta poliçesinin genel finansal değeri en az 1.000.000 TL olur. Ancak birden 

fazla teknik düzenleme kapsamında onaylanmış kuruluş yetkisinin sürdürülüyor olması durumunda veya farklı teknik 

düzenlemeler kapsamında kapsam genişletme yapılacağı durumlarda, ayrı ayrı her bir teknik düzenleme için söz konusu 

sigorta poliçesinin değeri en az 500.000 TL arttırılır. 

Mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı asgari şartlarda bütün Türkiye coğrafyasını ve AB üye ülkelerini içerir. 

3.3.2. Muayene – Test Hizmet İSG Risk Analizleri 

Muayene ve testler gerçekleştirilirken karşılaşılabilecek İSG riskleri ile ilgili mümkün olan her alan/ürün için risk analizi 

oluşturulur, Geliştirme ve Güncelleme Eğitimleri sırasında katılımcılar ile birlikte gözden geçirilir. 

Karşılaşılan ve ya fark edilen riskler olması durumunda ilgili teknik birimin yöneticisi/sorumlusu tarafından alınacak 

düzeltici/önleyici/iyileştirici faaliyetler belirlenerek, ilgili kapsamda görevlendirilmiş denetçiler ile paylaşılır. İlgili risk 

analizi güncellenir.  

Denetçiler atama süreçlerinde atanacakları alanlar ile ilgili riskler ve risk analizleri konusunda eğitim alırlar. 

3.4. DIŞ KAYNAKLI TARAFSIZLIK UNSURLARINA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER 

Tarafsızlığı, bağımsızlığı ve şeffaflığı olumsuz etkileyen asılsız beyan ve hareketlerde bulunan firmalar resmi olarak 

uyarılır, bu uyarılar hakkında önleyici faaliyet kaydı oluşturulur ve takip edilir. 

Çeşitli hizmetler sağlayan ve müşterilerini FEMKO hakkında bilgilendirerek, firmaların FEMKO’ ya başvuru yapmasına 

önayak olan firmalar ile F25 Tanıtım Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi imzalanır. 

Hizmetlerini FEMKO hizmetleri ile birlikte pazarladığı ve ya kendilerinden hizmet alındığında işlemlerin FEMKO 

tarafından hızlandırılacağı-kolaylaştırılacağı yönünde beyanda bulunduğuna dair duyum ve şikayet alınan firmalara 

önce ihtar yazısı gönderilerek, beyanları ile ilgili düzeltici faaliyetleri FEMKO’ ya bildirmesi istenir. Düzeltici faaliyeti 

yeterli bulunana kadar süreç takip edilir. Beyanda bulunan kişinin/kuruluşun beyanı ile ilgili düzeltici faaliyet 

gerçekleştirmemesi ve ya beyanı tekrarlaması, beyanlarına devam etmesi durumunda yasal işlem başlatılır.  

Beyanı yapan kişinin/kuruluşun, beyanda bulunduğu kuruluş/kuruluşlar biliniyorsa kuruluşlara resmi yazı ile gerekli 

bilgilendirme yapılır. 

Tarafsızlık, bağımsızlık ve şeffaflık konusunda olumsuz umumi algı yaratan, yaratabilecek koşulların oluşması 

durumunda, FEMKO resmi web sitesinde gerekli duyuru yayınlanır. 
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Hazırlayan Onaylayan 

  

 

Revizyon Tarihçesi 

Revizyon 
Numarası 

Yürürlük Tarihi Revizyondan Etkilenen Başlık/Bölümler Revizyon Açıklaması 

01 22.06.2018 3.1.1. Danışma Kurulu Üyeleri 
3.1.2. Danışma Kurulunun Görüşlerinin 
Alınması 

Danışma kurulunun tarafları belirlendi. 
Tüm tarafların toplantılara davet 
edilmesi gerekliliği tanımlandı. 
Davetlerin nasıl gerçekleştirileceği 
tanımlandı .  
Danışma kurulu kararlarının nasıl 
sonuçlandırılacağı ve tarafların oy 
hakları tanımlandı.  

02 24.05.2021 3.3.1. Mesleki Sorumluluk Sigortası KEK EK 07 Mesleki Sorumluluk Sigortası 
Risk Analizi dökümanı tanımlandı 

 


