
ÖNERİ, İTİRAZ VE ŞİKAYETLER 

1.1. ÖNERİ, İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN ALINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE TAKİBİ 

 

1.1.1. Müşteriler tarafından; şahsen, telefon, faks ya da e-mail yolları ile bildirilen öneri, itiraz ve 

şikayetler ''Müşteri Öneri, İtiraz ve Şikayet Formu '' doldurularak kayıt altına alınır. 

1.1.2. Bildirimi alan HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu personeli, bildirimi yapan müşteri 

temsilcisinin adı soyadı, görevi ve iletişim bilgilerini, bildirimin konu içeriğini, kendi adı 

soyadını, tarih ve imzasını atarak “Müşteri Öneri, İtiraz ve Şikayet Formu”na kaydeder. 

1.1.3. Bildirilen öneri, itiraz ve/veya şikayetler Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından ön incelemeye 

tabi tutulur. İlgili birim ile temas sağlanır. Kalite Yönetim Temsilcisi öneri, itiraz ve/veya şikayet 

sahibi ile irtibat kurarak konunun ayrıntılı olarak kapsamını belirler ve değerlendirir. 

1.1.4. Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Düzeltici Faaliyet(DF) 

açılıp açılmamasına karar verilir. DF açılmasına karar verilir ise; DF numarası, termin tarihi ve 

alınan kararın gerekçesi de belirtilerek ad, soyad, tarih ve imza atılır ve form üzerinde kayıt 

altına alınır. 

1.1.5. Açılan düzeltici faaliyetler, Uygunsuzlukların Kontrolü ve Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler 

Prosedürüne uygun olarak takip edilir ve sonuçlandırılır. 

1.1.6. DF açıldı ise, sonuç kapandı ya da kapanmadı şeklinde form üzerinde belirtilir; kapanmadı ise 

yeni termin tarihi belirtilir. 

1.1.7. Mümkün olduğu durumlarda HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu, şikayet ve itiraz edeni 

şikayet ve itirazın alındığı konusunda bilgilendirir ve bunlara, ilerleme raporlarını ve sonuçlarını 

verir. 

1.1.8. Şikayet veya itiraz edene karar ile ilgili bilgi verilir. Bildirim, Müşteri Öneri, İtiraz ve Şikayet 

Formuna, bilgi verilen müşteri yetkilisinin adı soyadı, e-mail ve telefon numarası ile müşteriye 

bilgi veren HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu yetkilisinin adı soyadı, tarih ve imza atılarak 

kaydedilir. 

1.1.9. Şikayet veya itiraz edene bildirilecek olan karar, şikayet/itiraz konusu muayene faaliyetlerinde 

yer almamış kişi/kişiler tarafından verilir veya gözden geçirilir ve onaylanır. 

1.1.10. Mümkün olduğu durumlarda HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu, şikayet veya itirazın ele 

alınması sürecinin bitimini şikayet veya itiraz edene resmi olarak da bildirir. 

1.1.11. Sonuçlandırılan veya takibi devam eden müşteri öneri, itiraz ve şikayetleri, muayene kuruluşu 

yöneticisi ve/veya kalite yönetim temsilcisi tarafından üst yönetime iletilir. Yönetimin Gözden 

Geçirme toplantılarında tüm yönleri ile ele alınır. Alınan kararlar doğrultusunda müşteri 

şikayetlerinin bir daha meydana gelmemesi için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler 

başlatılır. 

1.1.12. Müşteri öneri, itiraz ve şikayetleri, bunlarla ilgili başlatılan iyileştirme faaliyetleri, alınan 

sonuçlar ve müşteriye verilen bilgi ''Müşteri Öneri, İtiraz ve Şikayet Formu'' na kaydedilir. Bu 

kayıtlar kalite yönetim temsilcisi tarafından tasnif edilerek rapor hazırlanır ve raporlar, 

Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü gereğince üst yönetim tarafından değerlendirilir. 



1.1.13. Müşteri şikayet ve İtirazları, şikayet ve itirazın oluştuğu tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde 

kabul edilir ve cevaplandırılır. 

1.1.14. Bakanlık, İlgili İdareler ve TÜRKAK tarafından bildirilen şikayetler ile ilgili olarak,  HAKTÜRK A 

tipi muayene kuruluşu tarafından, işbu  “Müşteri İlişkileri Şikayet ve İtirazlar Prosedürü”  ve 

“Uygunsuzlukların Kontrolü ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü” uygulanır. 

(HAKTÜRK A tipi muayene kuruluşu Bakanlık tarafından yetkilendirildikten sonra,  yasal 

mevzuata ve TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamındaki akreditasyonuna uygun faaliyet 

sürdürüp sürdürmediğine dair denetim, Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü ve Sanayi Ürünleri 

Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri 

ile gerektiğinde müştereken yapılabilir.  Denetim aşamasında belirlenen uygunsuzluklar için 

Bakanlık tarafından gerekli idari yaptırımlar uygulanmakla birlikte ayrıca TS EN ISO IEC 17020 

standardı kapsamındaki akreditasyonuna aykırı faaliyetlerine ilişkin şikâyetler 

değerlendirilmek üzere Bakanlık tarafından TÜRKAK’a bildirilir) 

1.2. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ ve İYİLEŞTİRİLMESİ 

1.2.1. HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından verilen muayene hizmetinin doğrulanması ve 

müşteri beklentilerinin ölçülmesi ve müşterilerimizden olumlu veya olumsuz geri bildirim elde 

etmek için hizmet gerçekleştirildikten sonra, müşteriye ''Müşteri Memnuniyeti Anket Formu '' 

gönderilerek doldurmaları istenir. 

1.2.2. Müşterinin form dolduramadığı durumlarda HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu müşteri 

temsilcisi tarafından müşteri aranır ve çalışmalar hakkında müşterinin fikirleri(Şikayet, Görüş 

ve Önerileri) alınarak anket formuna kaydedilir. Forma ilgili kaydı yapan müşteri temsilcisi, bilgi 

aldığı kişinin adı ve soyadını da belirterek anketin kendisi tarafından doldurulduğunu kendi adı 

ve soyadını yazıp imza altına alır. 

1.2.3. Müşteri Memnuniyeti Anket Formları, anketi gerçekleştiren personel tarafından Kalite 

Yönetim Temsilcisine iletilir. 

1.2.4. Anketler geldikleri anda Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilir, katılmıyorum ve 

kesinlikle katılmıyorum yanıtı verilen sorular için araştırma yapılır, gerekirse müşteri ile 

görüşülür ve/veya DF başlatılır. Bu kayıtlar form üzerine Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından 

tarih, isim ve imza da atılarak kaydedilir. Sonrasında istatistiksel olarak değerlendirmeye alınır. 

1.2.5. Anket sonuçları Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından tasnif edilir ve raporlanır. Anket 

sonuçlarının her biri, iyileştirme faaliyetlerinin başlatılması için ilgili birimler, muayene 

kuruluşu yöneticisi ve üst yönetim ile değerlendirilir. 


