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1. AMAÇ
Bu prosedürün amacı, muayene kuruluşumuz tarafından yapılan asansör periyodik kontrol
faaliyetleri neticesinde oluşan şikayetlerin ve itirazların ele almasında ve çözüme ulaştırılmasında
uygulayacağı yöntemlerin tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM ve SORUMLULUK
2.1 Bu prosedür, muayene kuruluşumuz tarafından yapılan asansör periyodik kontrol faaliyetleri
neticesinde oluşan şikayetlerin ve itirazların, değerlendirilme ve karar süreçlerini veya herhangi
bir konudaki şikayetler ve itirazların ele alınışını ve çözümü ile ilgili hususları kapsar.
2.2 Bu prosedürün koordinasyonundan ve uygulanmasından ise Yönetim Temsilcisi ile Teknik
Yönetici sorumludur.

3. TANIMLAR ve KISALTMALAR
3.1 Şikayet: Muayene kuruluşumuz tarafından yapılan asansör periyodik kontrol faaliyetleri ile ilgili
olarak; performansı, prosedürleri, politikaları, tüm personeli veya herhangi bir konuya ilişkin
sözlü veya yazılı olarak bildirdikleri olumsuzluklardır.
3.2 İtiraz: Muayene kuruluşumuz tarafından yapılan asansör periyodik kontrol faaliyetleri ile ilgili
aldığı kararlara karşı yapılan başvurulardır.

4. UYGULAMA
4.1 Şikayet ve İtirazın Alınması
 Vatandaşlardan veya ilgili taraflardan, bu prosedürün 4.2 maddesi olan Şikayetler ve İtirazlar
Prosesinde belirtildiği gibi alınan şikayetler şikayet alan personel tarafından Şikayet/İtiraz Formu
(Asansör Form.39) doldurularak Yönetim Temsilcisine iletir.
 Yönetim Temsilcisi, gelen formları itiraz ve şikayet şeklinde sınıflandırılmasına yönelik olarak bir
değerlendirme yapar.
 Kuruluşumuza gelebilecek şikayetler ve itirazlar genel olarak;
a) Muayene sonuçlarına yapılan itiraz ve şikayetler,
b) Muayenenin gecikmeli olarak yerine getirilmesi konusundaki şikayetler,
c) Raporlardaki bilgilerin (müşteri ismi, adres değişikliği vb.) yanlış olduğuna dair itiraz ve şikayetler,
d) Raporların ilgili kişilere geç gitmesi veya gitmemesi,
e) Ofis hizmetleri ile ilgili şikayetler,
f) Muayene ve hizmet kalitesine yönelik yapılan şikayetler (personel eğitimi ve kalitesi, cihazların
güvenilirliği ve izlenebilirliği, yönetimin güvenilirliği vb.)
g) Muayene esnasında ilgili kişilere verilen yetersiz bilgi gibi konularda olabilir.
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4.2 Şikayetler ve İtirazlar Prosesi
DİLEKÇE

Yönlendirme

(Yazı İşleri
Müdürlüğü)

DOĞRUDAN
BAŞVURU
(TEL. + SÖZLÜ + E POSTA)

Yönlendirme

ÇÖZÜM MERKEZİ
ÇAĞRI
MERKEZİ
(444 98 22)

ÇÖZÜM MERKEZİ
(Belediye Binası,
E Posta)

SOSYAL MEDYA

WEB SAYFASI

(facebook, twitter,
instagram)

(umraniye.bel.tr)

DİĞER
(CİMER, BİMER,
şikayetvar.com)

BAŞVURU OLUŞTURMA
(Referans numarası verme ve ilgili birime
yönlendirme)

ŞİKAYET VEYA İTİRAZLAR
(Yönetim Temsilcisi şikayet veya itirazın
faaliyetimizle ilgili olduğuna dair ön
değerlendirme yapar)

HAYIR

Şikayet veya İtiraz
Kabul Edilir mi?

Şikayet veya itirazın muayene
faaliyetimiz ile ilgili olmadığı için ele
alınamadığının bilgisi iletilir.

EVET
KAYIT ALTINA ALMA

B
A
Ş
V
U
R
U
S
U

(Telefon, sözlü, e posta ve belediye belge
fişi ile gelen şikayet veya itirazlar
ŞİKAYET/İTİRAZ FORMU (Asansör
Fotm.39) ile kayıt altına alınır. Yönetim
Temsilcisine iletilir ve ön değerlendirme
neticesi imza altına alınır.)

ŞİKAYET

İTİRAZ

Yönetim Temsilcisi Şikayeti
değerlendirir ve ilgili Teknik
Yöneticiden bilgi alır.

Yönetim Temsilcisi İtirazı
ilgili Teknik Yöneticiye
değerlendirmesi için iletir.

Muayene
tekrarı
gerekiyor mu?

V
A
T
A
N
D
A
Ş

EVET

Teknik Yönetici farklı bir
Muayene Personeli
görevlendirir. İtiraz sahibi
bilgilendirilerek tekrar
muayenesi yapılır.

HAYIR
İlgili Teknik Yönetici konu
hakkında Yönetim
Temsilcisini bilgilendirir.

Tekrar muayenenin
raporları Yönetim
Temsilcisine iletir.

SONUÇ
Şikayet veya İtirazın sonuçları
şikayet veya itiraz sahibine ve
Çözüm Merkezine İletilir.
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4.3 Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi
 Muayene kuruluşumuza, Şikayet ve İtirazlar Prosesinde belirtilmiş olan yöntemler ile ulaşan
şikayet veya itirazlar; Şikayet/İtiraz Formu (Asansör Form.39) ile kayıt altına alınıp,
değerlendirilmesi için Yönetim temsilcisine iletilir. Yönetim Temsilcisi tarafından şikayet veya
itirazın faaliyetlerimizle olan bağlantısı irdelenerek ele alınmaktadır. Eğer şikayet veya itiraz
kuruluşumuz hizmetlerinden kaynaklı değilse şikayet veya itiraz sahibi konu hakkında
bilgilendirilir.
 Muayene kuruluşumuzu ilgilendirilen şikayet ile ilgili olarak, Yönetim Temsilcisi konunun
ilgililerinden bilgi alır ve ilgili Teknik Yönetici ile birlikte değerlendirme yaparak alınan kararlar
hakkında kuruluşumuzun görüşü şikayet sahibine ve Çözüm Merkezine iletilir.
 Muayene sonuçlarına yapılan itirazların, muayene raporlarının ilgili kişilere ulaştığı tarihten
itibaren 30 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Kuruluşumuza ulaşan itirazlarda, muayenenin
tekrar yapılmasına karar verilmesi durumunda ilgili Teknik Yönetici tarafından farklı bir Muayene
Personeli görevlendirilerek itiraz sahibi bilgilendirilir. Tekrar yapılan muayene sonucu ilk
muayene ile aynı olması durumunda ilgili kişilerden periyodik kontrol muayene ücreti alınır.
 Yönetim Temsilcisi yapılan değerlendirmeler sonucu, şikayetin ya da itirazın haklı olduğu
kanaatine varırsa, şikayete ya da itiraza konu olan sorunun bir daha tekrarlanmaması için düzeltici
ve önleyici faaliyet başlatır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR




Şikayet/İtiraz Formu (Asansör Form.39)
Dokümanların Kontrolü Prosedürü (Asansör Prosedür.04)
Kayıtların Kontrolü Prosedürü (Asansör Prosedür.05)

6. DEĞİŞİKLİK, KONTROL / ONAY, SAKLAMA ve DAĞITIMI:


Bu prosedürün saklama, dağıtım, ihtiyaca göre yapılacak değişiklikler, kontrol ve onay işlemleri
Dokümanların Kontrolü Prosedürü (Asansör Prosedür.04) ve Kayıtların Kontrolü Prosedüründe
(Asansör Prosedür.05) belirtilen usule göre yapılacaktır.
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