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1. Amaç 
 
Bu prosedürün amacı, TDB muayene kuruluşu tarafından verilen muayene hizmetleriyle ilgili 
memnuniyetin ölçülmesi, hizmetin iyileştirilmesi, şikayet ve itirazlarda izlenecek yöntemlerin 
belirlenmesi için müşteriyle işbirliği, müşteri haklarını koruma, bilgi akışı sağlanması ve geri 
besleme alınmasıdır.  
 

2.  Kapsam    
 
Bu prosedür, TDB muayene kuruluşu bünyesinde verilen tüm hizmetleri kapsar. 
 

3. Tanımlar 

 
Müşteri: TDB muayene kuruluşundan herhangi bir hizmet alan gerçek kişiler veya tüzel 

yapıların temsilcileri. 
 

4. Uygulama                                         

 

Müşteriyle ilişkiler, müşterinin bilgi ve muayene hizmeti talep etmesiyle başlar. Müşteriler 
tarafından Satış Bölümüne faks, telefon, e-mail veya web sitesi aracılığı ile iletilen muayene 
talepleri Teknik Yönetici tarafından periyodik muayene kapsamı, işin yapılabilirliği  vb. göz 
önüne alınarak değerlendirilir. 
 

Tüm müşterilere ait kayıtlar, muayene raporları, cihazlara ait bilgiler ile benzeri bilgi ve 
dokümanlar özel bilgiler olup ilgili müşterinin izni alınmadan çoğaltılmaz ve üçüncü 
şahıslara verilmez. 
 

TDB muayene kuruluşu, hizmetlerinden kaynaklı her türlü maddi hasardan mesul olup 
müşterinin mağduriyetini giderir. TDB Muayene Kuruluşu sahip olduğu mesleki sorumluluk 
sigortası ile müşterileri ve muayene hizmeti sunumunda yer alan tüm tarafların muayene 
faaliyetleri nedeniyle meydana gelebilecek zararlarının karşılanmasını güvence altına alır. 

 

5. Müşteri İletişimi, Şikayet ve İtiraz 

5.1. Genel 
Tüm muayene çalışanları, müşteriler ile iyi iletişim kurmaktan ve muayenelerle ilgili talep 
ettikleri bilgileri kendilerine sağlamaktan sorumludur. Muayeneyle ilgili oluşabilecek 
herhangi bir gecikme veya olağandışı bir durumda müşteri mutlaka bilgilendirilir. Müşteri 
şikayet ve memnuniyet ölçümüne yönelik hedefler kalite hedefleri olarak her yıl 
belirlenmektedir. 
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Müşteriler TDB Muayene Kuruluşu’na aşağıdaki yöntemlerle erişebilmektedirler: 
- Telefon 
- Yüz yüze 
- Müşteri ziyaretleri 
- Faks 
- E-posta 
- İnternet Sitesi 
- Anket 

 
TDB muayene kuruluşu, şikâyet ve itirazların ele alınması prosesinin tüm aşamalarındaki 
kararların tamamından sorumlu olmalıdır. 
 

5.2. Şikayet  
Telefonla, yüz yüze, ziyaret ve internet sitesiyle iletilen şikayetler Şikayet ve İtiraz 
Formu’yla kayıt altına alınır. Bir şikâyet alınması durumunda TDB Muayene Kuruluşu adına 
Kalite Yöneticisi , bu şikâyetin sorumlu olduğu muayene faaliyetleri ile ilgiliolup olmadığını 
teyit eder ve  ilgili ise bu şikâyeti ele almaya karar verir, kabul ve red gerekçesini şikayet 
sahibine e-posta yoluyla bildirir.Bildirimi yapan kişi şikayet ve itiraz formuna bu bilgiyi not 
düşer.  
 Anket haricindeki kanallardan gelen tüm iletiler Müşteri İletileri Takip Formu üzerinden 
analiz edilerek, müşteri hizmetlerini geliştirici yönde gerekli olan tedbirler alınır, Düzeltici ve 
Önleyici Faaliyet Prosedürü’ne göre  faaliyetler başlatılır. Olumlu, olumsuz tüm iletiler 

eğitim faaliyetleriyle personele aktarılır.  
 
Bir şikayet başvurusunun etkin bir biçimde ele alınabilmesi,gerçerli kılınabilmesi bilgilerin 
toplanması ve doğrulanmasından TDB Muayene Kurulkuşu sorumludur. Bunun için bir 
şikayetin aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir. Eksik bilgi olması durumunda şikayet 
sahibinden bu bilgileri tamamlaması talep edilir: 
- Şikayet konusu, olay tarihi 
- Konuyla ilgili TDB muayene kuruluşu çalışanlarının isimleri, 
- Şikayet sahibi kuruluş veya kişinin ismi ve iletişim bilgileri, 
- Şikayeti destekleyici bilgi ve belgeler 
- Varsa çözüm önerileri 
 
Mümkün olduğunda muayene kuruluşu, şikâyet sahibine şikayetin alındığı 
konusunda bilgi verdiği gibi ilerleme raporunu ve şikayetin bitimi/sonuçlarını da, e-posta ile 
şikayet sahibine iletmektedir. Bu işlemi gerçekleştiren kişiler şikayet ile ilgili notları şikayet 
ve itiraz formuna kaydetmelidir. 
Şikâyet sahibine bildirilecek olan karar, şikayet konusu işlerde yer almamış olan kişi/kişiler 
tarafından verilmekte, gözden geçirilmekte ve onaylanmaktadır. Kalite yöneticisi ile ilgili 
şikayetlerde, yetkili makam Genel Müdür Yardımcısıdır. Operasyon Yöneticisi ile ilgili 
şikayetlerde, yetkili makam Genel Müdür Yardımcısıdır. Muayene faaliyetleri ile ilgili 
şikayetlerde yetkili makam Teknik Yöneticisi ve Kalite Yöneticisidir. 
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5.3. İtiraz  
TDB muayene kuruluşunun muayenelerdeki tespitlerine karşı itiraz, muayenenin akabinde 
herhangi bir iletişim kanalından gerçekleştirilebilir. İtiraz, Şikayet ve İtiraz Formu’yla kayıt 
altına alınır. İtirazın kabulü, soruşturulması ve kararı itiraz edene karşı ayrımcı bir faaliyetle 
sonuçlanamaz.  
 
Bir itiraz başvurusunun etkin bir biçimde ele alınabilmesi için aşağıdaki bilgileri içermesi 
gerekir: 
- İtiraz konusu kararın tarih ve numarası, 
- Konuyla ilgili TDB muayene kuruluşu çalışanlarının isimleri, 
- Kararın kabul edilmeme nedenleri, 
- Başvuruyu yapan kuruluş veya kişinin ismi ve iletişim bilgileri, 
- TDB muayene kuruluşunun daha fazla bilgi alabileceği kişinin ismi ve iletişim bilgileri. 
 
 
Aşağıda belirtilen sebepler veya benzer sebepler itiraz konusu olabilir: 
 
- Başvuran kişi veya kuruluşun muayene işlemine devam edilmesini istemesine karşın TDB 
muayene kuruluşunun devam etmeme kararı vermesi, 
- Başvuru konusunun tamamına yanıt verilmemesi, 
- Muayene sonuçları, raporları veya belgeleri.  
 
Kalite Yöneticisi tarafından itiraz sahibine, itiraz başvurusunun alındığının, itiraz konusu, 
kayıt numarası ve başvuruyu izleyecek personelin isminin belirtildiği ve itiraz ile ilgili 
araştırmanın başladığının teyit edildiği yazılı veya sözlü olarak bildirilir. İtiraz başvurusunun 
ele alındığı sürecin herhangi bir aşamasında, itiraz sahibi TDB muayene kuruluşu 
tarafından yapılan işlemler hakkında bilgi almak için başvuruda bulunabilir. 
 
İtirazların uygulamada olanaklı ise yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde karara 
bağlanması esastır. 
 
TDB muayene kuruluşu, faaliyet ve kararlarına ilişkin itirazlar Kalite Yöneticisi tarafından ön 
değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sonucu itiraza ilişkin aşağıdaki kararlar 
verilir; 
- Muayene tekrarı (İlk muayeneden bağımsız muayene personelince gerçekleştirilir.) 
- İtirazın reddi 
- İtirazın kabulü ve rapor revizyonu  
 
İtiraz sahibine bildirilecek olan karar, şikayet konusu işlerde yer almamış olan kişi/kişiler 
tarafından verilmekte, gözden geçirilmekte ve onaylanmaktadır. Kalite yöneticisi ile ilgili 
itirazlarda, yetkili makam Genel Müdür Yardımcısıdır. Operasyon Yöneticisi ile ilgili 
itirazlarda, yetkili makam Genel Müdür Yardımcısıdır. Muayene faaliyetleri ile ilgili itirazlarda 
yetkili makam Teknik Yöneticisi ve Kalite Yöneticisidir. 
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6. Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi ve İyileştirilmesi 
 
Müşterilere, Kalite Yöneticisi tarafından hazırlanan Anket Formu asgari yılda bir defa 

olmak üzere iletilerek memnuniyet ölçümü gerçekleştirilir. Anket soruları form aracılığıyla e-
posta, faks ile veya diğer iletişim uygulama araçlarıyla (e-anket vb.) uygulanabilir. 
Cevaplanan anket soruları Kalite Yöneticisi tarafından Anket Sonuçları Değerlendirme 
Formu ile değerlendirilir. Her bir soru için; %50 < PUAN < %80 ise önleyici faaliyet, PUAN ≤ 

%50 ise düzeltici faaliyet gerçekleştirilir. Gelen cevaplar doğrultusunda kalite sistemi ve 
müşteri hizmetlerini geliştirici yönde gerekli olan aşağıdaki tedbirler alınır:      
 

 Müşteri ile iletişime geçilerek sorunun tam olarak tanımlanması 

 Gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetin belirlenmesi ve başlatılması 

 Gerektiği takdirde yapılan düzeltici ve önleyici faaliyet konusunda bilgilendirilme 

 Gerektiği takdirde eğitim planlaması yapılması 
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7. Şikayet/İtiraz Prosesi 
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8. Revizyon Tarihçesi 
Revize Edilen Eklenen Kaldırılan 

5.2 
5.3 

  

 5.1 
7. 

 

5.2 
5.3 maddeleri 
Organizasyon yapısına 
göre yeniden düzenlendi 

  

 
9.  İlgili Dokümanlar 

 Şikayet ve İtiraz Formu 

 Müşteri İletileri Takip Formu 

 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü 

 Anket Formu 

 Anket Sonuçları Değerlendirme Formu 


