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ŞİKAYET ALMA VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 

 

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN 

 

KALİTE MÜDÜRÜ 

 

 

DÜBİT MERKEZ MÜDÜRÜ 

Kurum içi kullanım içindir, çoğaltılamaz, kurum dışına çıkartılamaz.  

Elektronik nüsha. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır. 

1. AMAÇ VE KAPSAM: 

 

Deney Laboratuvarının; yapılan deney hizmetinde müşterilerinden gelen şikayetlerin 

çözümlenmesi için politikanın belirlenmesi, şikayetlerin incelenmesi, yapılacak düzeltici 

faaliyetlerle ilgili uygulanacak yöntemin esaslarının belirlenmesidir. 

 

2. SORUMLULAR 
 

DUBİT MERKEZİ Müdürü 

Kalite Müdürü 

İlgili Laboratuvar Müdürleri 

İlgili Laboratuvar Sorumluları 

İlgili Laboratuvar Yardımcı Sorumluları 

 

3. TANIMLAR 

 

Şikayet: Herhangi bir kişi/kurumdan Deney Laboratuarına memnuniyetsizlik ifadesi. 

 

İtiraz:  Müşterinin, deney raporuna dair herhangi bir kararın tekrar değerlendirilmesi için deney 

laboratuarına talepte bulunması. 

 

4. REFERANS DOKÜMANLAR   

 

Müşteri Şikayet Alma ve Değerlendirme Formu  P.09.F.001 

 

5.   UYGULAMALAR: 

 

5.1. Laboratuvarımıza gelen tüm şikayetlerin nasıl ele alınacağının tanımlandığı proses 

internet sitesinde www.dubit.duzce.edu.tr  ilgili tarafların erişimine sunulmaktadır. 

Şikâyetin alınmasından sonuçlandırılmasına kadar geçen sürecin tüm aşamalarında yer 

alan personelin tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine göre hareket etmesi sağlanır. 

5.2. Müşteri şikâyetini sözlü veya yazılı olarak iletebilir. Sözlü bildirdiği şikayetin tarafımızca 

kayda alınması ile Deney laboratuarına iletir. Telefonla sözlü olarak yapılan şikâyetlerde ise 

müşteri ilgili personele yönlendirilerek şikâyet personel tarafından “Müşteri Şikâyet Alma ve 

Değerlendirme Formuna” kaydedilir. 

 

5.3. İtiraz ve şikayetin alınmasından sonuçlandırmasına kadar geçen sürecin tüm aşamalarında 

görüşleri alınan kişiler tarafsızlık ilkesine göre hareket etmek zorundadırlar ve itiraz ya 

http://www.dubit.duzce.edu.tr/
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da şikayetin sahibine ayrımcı bir uygulama yapmamalıdırlar. Bu süreçte görev alacak 

kişiler de gizlilik ilkesini korumak zorundadırlar. Şikayetin ve itirazın 

değerlendirmesinde şikayete veya itiraza konu olan kişiler bulunamaz. Şikâyetlerin 

incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması şikâyet konusundan bağımsız 

Kalite Yönetim Temsilcisi veya Laboratuvar Sorumlusu tarafından hazırlanıp, 

gözden geçirip, onaylanır.  Şikâyet eğer kalite müdürü veya Laboratuvar 

Sorumlusu ile ilgili ise bu kişilerin vekilleri tarafından değerlendirilir. 

5.4. Laboratuvarımıza iletilen tüm şikâyetlere ve müşteri beklentilerine önem verilir. 

Yazılı ya da sözlü gelen tüm şikâyetler değerlendirilir.  

5.5. Şikâyetlerin alınması, incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması Kalite 

Müdürü tarafından Şikâyet Proses akışına göre yürütülür. Kalite Müdürü, 

şikâyetin incelenmesi, değerlendirmesi ve sonuçlandırılması aşamasında lüzumu 

halinde Laboratuvar Müdürü ile bir araya gelir. Şikâyetin geçerli kılınması için, 

şikâyetin hizmet alınan konuda olup olmadığı, şikâyet kapsamına ait doküman ve 

kayıtlar incelenerek ön değerlendirmeye tabii tutulur. Ön değerlendirme sonucu; 

şikâyetin laboratuvar faaliyetleri ile ilgili olduğu yönündeyse şikâyet kabul edilir. 

Aksi durumda müşteri şikâyeti işleme alınmaz. Her iki durum içinde müşteri 

bilgilendirilir. Şikâyeti alan personel tarafından Müşteri Şikâyet Formu 

düzenlenerek şikâyetin ele alındığına dair en geç 1 hafta içinde yazılı veya sözlü 

olarak bilgilendirme yapılmasını sağlanır.  

5.6. Şikâyete yönelik gerçekleştirilen işlemler planlanır, tekrar olmaması için yapılan 

varsa düzeltici faaliyetler ve düzeltici faaliyetlerin sonuçları çalışmayı gerçekleştiren 

personelle beraber Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından Müşteri Şikâyet Formu ile 

kayıt edilir. Şikâyetler kapatılınca, kayıtlar Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından 

muhafaza edilir.  

5.7.  Şikâyet nihai olarak gerekli ise Laboratuvar Yönetiminin görüşleri de dikkate 

alınarak neticelendirilir. Laboratuvar Sorumlusu alınan karar neticesinde 

laboratuvarımızın görüşünü oluşturur, şikâyeti ele alan sorumlu personele iletir, 

sorumlu personel müşteriye yazılı bilgi verir.  

5.8. Şikâyetin giderilmesi için uzun zaman alacak bir çalışma söz konusu ise müşterinin 

bilgisi dâhilinde şikâyet giderilerek ara değerlendirmeler/raporlamalar ile müşteri 

bilgilendirilir. 

5.9. Şikayetin giderilmesi sürecinde 1 hafta aralıklarla şikayetin giderilmesi için yapılan 

çalışmalar ve sürecin tamamlanması için tahmini kalan süre hakkında müşteri 

bilgilendirilir.  

5.10. Değerlendirme sonucunda, işin geri çekilmesi veya durdurulması gerekiyorsa 

Şikâyetin sürecini yürüten Personel bu durumu müşteriye iletilen cevap yazısında 

açıklar ve işin tekrarını sağlar. 
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5.11.  Laboratuvar şikâyetleri ele alma prosesinin tamamında alınan kararlardan 

sorumludur.  

5.12. Laboratuvarımızda tadilat, cihazlarda arıza ya da analizlerde gecikmeler olması 

durumunda müşteri yazılı olarak tüm iletişim cihazları ile bilgilendirilir. 

 

 

5.13. Yapılan değerlendirme sonucunda eğer müşteriden alınan şikâyet Deney Laboratuvarı 

personelinin davranışları, fiyatlar vs. gibi nedenlerden kaynaklanıyorsa gerekli incelemeler 

yapılarak Deney Laboratuvarının yapabilecekleri belirlenir ve yazılı olarak müşteriye bildirilir. 

 

5.14. Eğer müşteri yapılan Deney işi ile ilgili olarak şikâyette bulunursa, Deney Laboratuvarı 

İlgili Laboratuvar Müdürü gerekli incelemeyi yaparak uygun olan çözüm müşteri ile yapılan 

görüşmeler sonucu seçilir ve yazılı olarak müşteriye ulaştırılır. Müşteri çözüm yolunu uygun 

bulursa yazıyı imzalayarak Deney Laboratuvarına gönderir. 

 

5.15. Müşterinin yapılan Deney sonucuna itirazı olursa yazılı onayı alınarak işlemlere başlanır. 

İtilaf durumunda numuneler her iki tarafında kabul ettiği hakem laboratuvarına gönderilir.  

 

5.16. "Şikayetler Prosedürü" ile ilgili kayıtlar, "Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü “ne 

uygun olarak saklanır. 

 

5.17. Müşteri memnuniyet anketlerinin değerlendirme aşamasında düşük puan alınmış sorulara 

karşılık şikayet algılaması uygulanır ve düzeltici faaliyet başlatılır. 

5.18. Laboratuvarımızda şikâyetlerin değerlendirilmesi aşağıda yer alan Ek-1’deki 

prosese göre değerlendirilmektedir. 
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Ek-1 Şikâyet Proses Akışı 

 
 
 
 
 
 
 HAYIR  

 
 
    
 
 
 
 
 EVET  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

MÜŞTERİ 

ŞİKÂYETLERİ 

Müşteriye bilgi verilerek şikâyet işleme 
alınır. 

Sözlü veya yazılı Müşteri Şikâyet Alma ve 
Değerlendirme Formu işlenir. 

Müşteri Şikâyet Alma ve Değerlendirme Formu 
incelenmesi için Kalite Müdürüne iletilir. 

Şikâyetlerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırıl- 
ması şikâyet konusundan bağımsız Kalite Müdürü veya 

Merkez Müdürü tarafından yürütülür. 
 

Şikâyetlerin, incelemelerin ve laboratuvar tarafından yapılan düzeltici faaliyetlerin tamamı 
Müşteri Şikâyet Alma ve Değerlendirme Formuna işlenir. 

Sözlü müşteri şikâyetleri Sorumlu 
Personel tarafından Müşteri Şikâyet 

Formu na kaydedilmek suretiyle 
alınmaktadır. 

Kalite Müdürü, şikâyetin incelenmesi, değerlendirmesi ve sonuçlandırılması 
aşamasında lüzumu halinde Laboratuvar 

Müdürü ile bir araya gelir. 
 

Hata Kurumumuzdan 
mı kaynaklanıyor? 

Müşteriye yazılı bilgi 
aktarılır. 
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6. REVİZYON ÖZETİ TABLOSU 

  

Revizyon Tarihi/Revizyon No Revizyon Açıklaması 

 Ilk Yayın 

20.06.2019/Rev01 Madde 5 ve alt maddelerinde belirtilen değişiklikler 

yapılmıştır. 

15.01.2020/Rev02 Madde 5.9 eklenmiştir. 

 

Kalite Müdürü, gerekli durumlarda düzeltici Faaliyet 
Prosedürüne göre düzeltici faaliyet yürütür ve etkinliğini izler. 

 

Şikâyetin neticesinde uygun olmayan deney işi kapsamında yürütülen işin durdurulması, 
tekrarlanması gerekirse Uygun Olmayan İşin Kontrolü Prosedürü uygulanır. 

 
Şikâyet sonucu 
müşteriye yazılı 
olarak bildirilir. 


