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 HAZIRLAYAN ONAYLAYAN 
YÖNETİM TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR 

1. AMAÇ   

Gelen müşteri şikayet/ isteklerinin, gelecekte olabilecek müşteri şart- isteklerinin kayıtlarının tutularak 

incelenmesi ve çözüm bulunması ile ilgili faaliyet ve sistemin belirlenmesidir. 

 

2. KAPSAM  

Müşteriye sunulan hizmetlerin müşteri talepleri doğrultusunda iyileştirilmesini ve müşteri iletişimlerinin 

geliştirilmesini uygun olmayan işin önemini değerlendirmesinin ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını işin 

yönetimi için sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmesini ve müşterilerden veya diğer ilgililerden gelen 

şikâyetlerin çözümlenmesini kapsar. 

 

3. SORUMLULUKLAR 

Bu prosedürün uygulanmasında tüm bölümler sorumludur. 

 

4. TANIMLAR 

Müşteri: Laboratuvarımız tarafından hizmet alan kurum veya kişidir. 

Müşteri Memnuniyeti: Müşteri şartlarının yerine getirildiğinin, müşteri tarafından algılanan tatmin 

derecesi. 

 

4. UYGULAMA 

STATUS’e telefon, fax, e-mail ve TL Web Sitesinde bu rehberin bulunduğu sayfada yer alan Şikâyet 

Bildirim Formu ile ulaşan tüm şikâyetler kayıt altına alınarak şikâyette bulunan kişi ya da kurumun 

kim olduğuna bakılmaksızın objektif olarak değerlendirilir. 

5.1 Öneri, İstek ve Şikâyetlerin Alınması  

Doğrudan müşteriler tarafından; telefon, faks ve e- posta yolu ile görüşmelerde müşteri tarafından 

tespit edilen istek, öneri ve şikâyetler için “Şikâyet Formu” doldurularak kayıt altına alınır ve 

incelenmek üzere Kalite Yönetim Temsilcisine iletilir. Uygunluk Değerlendirme firmamıza bildirilen 

Öneri, istek ve şikâyetler Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. 

Şikâyeti Genel Müdürü’ne iletir. Doğrudan Genel Müdüre iletilen şikayetlerde Kalite Yönetim 

Temsilcisine ön değerlendirme yapmaz.  

5.2 Öneri, İstek ve Şikâyetlerin Geçerli Kılınması Ve İncelenmesi  
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5.2.1 Genel müdür ya da kalite yönetim temsilcisi telefon, faks veya yüz yüze görüşme ile şikâyetçi 

ile temas sağlar ve şikâyetin net bir tanımlamasını yaparak şikayetin STATUS faaliyetleri ile ilgili 

olup olmadığına karar verir. İnceleme sırasında gerektiğinde müşteriler ile temas kurularak detay 

bilgilerin gelmesi veya müşteri yerinde ziyaret edilerek o bilgilerin alınması sağlanır.  

5.2.2 Şikayet hizmet faaliyetleri ile ilgili ise şikayeti kabul eder ve müşteriyi bu konuda bilgilendirir. 

5.3    Müşterilerin İstek ve Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi ve Düzeltici Faaliyetler  

5.3.1 Kabul edilen şikayet için düzeltici faaliyet gerekli olup olmadığına Genel Müdür karar verir. 

Söz konusu şikâyetler, yetkileri dâhilinde çözülebilecek ise Genel Müdür tarafından çözülür. 

Müşterileri ziyareti söz konusu olduğunda, şikâyeti ziyaret yerinde çözüme kavuşturulabilecek ise 

gerekli çalışmalar yapılır. Konu için düzeltici faaliyetler gerekli ise Düzeltici Faaliyet Prosedürü'ne 

göre işlemler başlatılır.   

5.4 Müşteri şikayetlerinin sonuçlandırılması   

5.4.1 Soruna yerinde çözüm getirildi ise ya da çözüm kararı yerinde verildi ise ilgili kişi tarafından 

gerekli faaliyetler, alınan kararlara göre yapılır. Daha sonra tüm sonuçlar kalite yönetim temsilcisi 

tarafından “Müşteri Şikayet, İstek ve Görüş Kayıt Formu”nun ilgili kısımları doldurularak varsa 

ekleri ile birlikte söz konusu istek öneri ve şikâyet kapatılır. 

5.4.2 Yerinde çözümlenemeyen veya karara varılamayan istek öneri ve şikâyetler konusunda Genel 

Müdür, sorunun giderilmesi ve son kararın verilebilmesi için yapılabilecek bütün olası çalışmaları 

başlatır. Gerektiğinde kalite yönetim temsilcisi ve/ veya Uygulama Personeli’nden de öneriler alır 

ve işlemleri sonuçlandırır.  

5.4.3 Sonuçlandırılan şikâyetler müşterinin şikâyetleri dosyasında ilgili tüm yazışmaları ve detayları 

ile birlikte saklanır ve “Müşteri Şikayet, İstek ve Görüş Kayıt Formu” kapatılır. Müşteriye gerekli 

bilgilendirilmeler yapılır.  

5.4.4 Kalite yönetim temsilcisi tekrar eden ve kuruluşu zarara uğratan Müşteri şikâyetleri için “ 

Düzeltici Faaliyet Prosedürü'ne göre düzeltici veya önleyici faaliyetleri başlatır. 

5.5 Müşteri Şikâyetlerinin Takibi  
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5.5.1 Sonuçlandırılan veya takibi devam eden Müşteri şikâyetleri; Yapılan toplantılarda ve 

yönetimin gözden geçirme toplantılarında tüm yönleri ile gözden geçirilir. Alınan kararlar 

doğrultusunda müşteri şikâyetlerinin bir daha meydana gelmemesi için gerekli düzeltici faaliyetler 

kalite yönetim temsilcisi tarafından başlatılır.  

5.5.2 Alınan Müşteri şikâyetlerinin takibi “Müşteri Şikayet, İstek ve Görüş Kayıt Formu” aracılığıyla 

yapılır. Bu takip form üzerinden şikâyetin konusu yapılan veya yapılacak faaliyet ve sonucu takip 

edilir. Sonuçlandırılan faaliyet kalite yönetim temsilcisi tarafından form üzerinde belirtilir. 

 
 

Soruna yerinde çözüm getirildi ise ya da çözüm kararı yerinde verildi ise ilgili kişi tarafından gerekli 

faaliyetler, alınan kararlara göre yapılır. Daha sonra tüm sonuçlar kalite yönetim temsilcisi tarafından 

“Müşteri Şikayet, İstek ve Görüş Kayıt Formu”nun ilgili kısımları doldurularak varsa ekleri ile birlikte söz 

konusu istek öneri ve şikâyet kapatılır. 

Yerinde çözümlenemeyen veya karara varılamayan istek öneri ve şikâyetler konusunda Laboratuvar 

müdürü, sorunun giderilmesi ve son kararın verilebilmesi için yapılabilecek bütün olası çalışmaları başlatır. 

Gerektiğinde kalite yönetim temsilcisi ve/veya Deney Personeli’nden de öneriler alır ve işlemleri 

sonuçlandırır.  

Sonuçlandırılan şikâyetler müşterinin şikâyetleri dosyasında ilgili tüm yazışmaları ve detayları ile birlikte 

saklanır ve “Müşteri Şikayet, İstek ve Görüş Kayıt Formu” kapatılır. Müşteriye gerekli bilgilendirilmeler 

yapılır.  
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Kalite yönetim temsilcisi tekrar eden ve kuruluşu zarara uğratan Müşteri şikâyetleri için “Düzeltici Faaliyet 

Prosedürü'ne göre düzeltici faaliyetleri başlatır. 

 

Müşteri Şikâyetlerinin Takibi  

Sonuçlandırılan veya takibi devam eden Müşteri şikâyetleri; Yapılan toplantılarda ve yönetimin gözden 

geçirme toplantılarında tüm yönleri ile gözden geçirilir. Alınan kararlar doğrultusunda müşteri şikâyetlerinin 

bir daha meydana gelmemesi için gerekli düzeltici faaliyetler kalite yönetim temsilcisi tarafından başlatılır.  

Alınan Müşteri şikâyetlerinin takibi “Müşteri Şikayet, İstek ve Görüş Kayıt Formu” aracılığıyla yapılır. Bu 

takip form üzerinden şikâyetin konusu yapılan veya yapılacak faaliyet ve sonucu takip edilir. Sonuçlandırılan 

faaliyet kalite yönetim temsilcisi tarafından form üzerinde belirtilir. 

 

5. İLGİLİ DOKÜMAN: 

Düzeltici Faaliyetler Prosedürü  

 

6. KAYITLAR: 

 

Bu prosedürün uygulanması sonucu ortaya çıkan kayıtlar kalite güvence bölümünde saklanır. 

 


