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TÜM İLGİLİ TARAFLARA AÇIK 
* ACE GLOBAL’in tüm ilgili taraflarının görebileceği, kuruluş içi ve kuruluş dışı kişilerin görmesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır. 
** Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokumandır. 

     HAZIRLAYAN  ONAYLAYAN     

           KALİTE YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR                                               

  

             

1. AMAÇ/KAPSAM 

1.1. Bu prosedürün amacı gözetim faaliyetleri ile ilgili olarak firmalardan veya bu konu ile ilgili taraflardan gelen 
öneri, şikayet ve itirazların değerlendirme esaslarının ISO/IEC 17020 standartlarına ve ilgili yönetmeliklere 
uygun şekilde proses bazında değerlendirmede ve sonuçlandırmada izlenecek yöntemi ve sorumluları 
belirlemektir. 

 
1.2. Tüm tüzel veya gerçek şahıslardan gelen şikâyet ve itirazları kapsar. 
 
2. TANIMLAR 

2.1.İtiraz 
 Gözetim faaliyetine yönelik herhangi bir aşaması ile ilgili ACE GLOBAL’in verdiği bir kararın yeniden 

değerlendirilmesi yönünde herhangi bir kişi veya kuruluştan gelen talep. 
 

2.2.Şikâyet 
 Memnuniyetsizlik ifadesi, itiraz dışında herhangi bir kişi veya kuruluştan ACE GLOBAL’e gelen ve genelde 

bir yanıt veya aksiyon beklenen ACE GLOBAL’in faaliyetleriyle ilgili olumsuz geribildirim.  
 
2.3.Öneri 
 İlgili taraflardan gelen hizmetin iyileştirilmesi veya yöntemlerin geliştirilmesine yönelik yapılan geri 

bildirimler. 
 
2.4.Talep 
 İlgili taraflardan gelen her türlü talepler. 
 

3. SORUMLULAR 

3.1.Genel Müdür 
 İtiraz ve Şikâyete yönelik değerlendirme sonucunu karara bağlamak  

 
3.1 Yönetim Temsilcisi 
 İtiraz ve Şikâyeti hangi personelin yürüteceğine karar vermek ve Genel Müdürün onayına sunmak 
 Tüm İtiraz ve Şikâyet süreçlerini takip etmek 
 İtiraz ve Şikâyete konu olan tüm kayıtları değerlendirmeleri Genel Müdür’e sunmak 
 

 
4.  UYGULAMALAR 

4.1. Genel  
 İtirazların ve şikâyetlerin kabulü, soruşturulması ve kararı, itiraz ve şikâyet edene karşı ayrımcı bir uygulamaya 

yol açmayacak şekilde faaliyetlerin yürütülmesi ACE GLOBAL’in prensipleri arasındadır.  İtirazların ve 
şikâyetlerin ele alınması ve değerlendirilmesi firmamızın Tarafsızlık Bağımsızlık ve Gizlilik Beyanı 
kapsamında yürütülmektedir.  

 İtiraz / şikâyetler şirketimiz faaliyetlerinin veya kararlarının herhangi birisi ile ilgili veya herhangi bir durumda 
oluşabilir. İlgili tarafların itiraz haklarının olduğu ve bunun yapılma yöntemi genel olarak Web sitesinde ve 
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özel olarak da ilgili taraflar ile yapılan yazışmalarda (sözleşme vb.) özellikle açıklanır ve belirtilir. Web 
sitesinde bu amaç ile özellikle bir form bulundurulur. 

 
4.2.Müşteriden/ilgili taraflardan gelebilecek itiraz- şikâyet türleri; 
 Gözetim sonuçlarına yapılan itirazlar ve şikâyetler;  
 Hizmetin gecikmeli olarak yerine getirilmesi konusundaki şikâyetler;  
 Rapordaki bilgilerin (müşteri ismi, adres değişikliği vb.) yanlış olduğuna dair itirazlar ve şikâyetler;  
 Sözleşme sonrası sapmalar nedeni ile yapılan itirazlar ve şikâyetler;  
 Gözetim ve hizmet kalitesine yönelik yapılan şikâyetler (personel eğitimi ve kalitesi, cihazların güvenirliği ve 

izlenebilirliği, yönetimin güvenirliği vb...)  
 Diğer her konuda itiraz, şikâyet talep ve öneriler. Mümkün olan durumlarda itiraz ve şikâyeti yapan tarafa, 

itiraz- şikâyetin alındığı bilgisi Yönetim Temsilcisi tarafından iletilir.  İtiraz ve şikâyetin ele alınması sürecindeki 
tüm aşamalarındaki kararın tamamından ACE GLOBAL sorumludur. 

 
4.3.İtirazların Ele Alınması 
 ACE GLOBAL’in almış olduğu kararlar (gözetimin gerçekleştirilmesi, muayene ekibinin davranışları, 

muayenenin kapsamı, süresi, metodu vb.) ile ilgili müşteri ve/veya ilgili taraflardan gelen itirazlar, internet 
sayfasından veya diğer iletişim kanallarından firmamıza ulaşması durumunda ‘’İtiraz, şikâyet ve Öneri Formu’’ 
ile kayıt altına alınır.  

 İtirazın kabul edilme süresi hizmetin gerçekleştirilme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kabul edilir. 
 İtirazlar, ilgili bölüm yöneticisi ile Yönetim Temsilcisi tarafından, itirazın kabul edilme tarihinden itibaren (7) 

yedi iş günü içerisinde değerlendirilir, itirazın ACE GLOBAL' in vermiş olduğu kararlar ile ilgili olup 
olmadığını araştırır. 

 İtiraz ACE GLOBAL' ün vermiş olduğu kararlar ile ilgili değil ise itiraz sahibine ilgili Bölge sorumlusu 
tarafından yazılı bilgi verilir, 

 İtiraz ACE GLOBAL' ün vermiş olduğu kararlar ile ilgili ise Yönetim Temsilcisi ve Genel Müdür konuyu 
birlikte değerlendirir, 

 Genel Müdür ve Yönetim Temsilcisi gerekli olması durumunda itirazları değerlendirmek Bölge Sorumluları 
ve Uzman Personel ile görüşür, konuyla ilgili uzmanlardan ve/veya anlaşmazlığa düşen taraflardan bilgi ve 
yardım alabilir. Genel Müdür ve Yönetim Temsilcisi kararını en geç 1 hafta içerisinde verir. Verilen karar  
‘’İtiraz, Şikâyet ve Öneri Formu’’na kaydedilir 

 Alınan karar ve yapılacak faaliyet ile ilgili müşteri ya da taraflara en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak iletilir 
ve gerekli olması durumunda geri bildirim talep edilir. 

 Yapılacak olan faaliyetle ilgili Yönetim Temsilcisi tarafından düzeltici faaliyet başlatılır ve takibi Düzeltici 
ve Önleyici Faaliyet Prosedürüne uygun olarak yapılır. 

 İtiraz inceleme ve değerlendirme itirazın bildiriminden itibaren 30 gün içinde sonuçlandırılır. 
 Genel Müdürün aldığı karar ve yapılan faaliyet ile ilgili itiraz sahibi tatmin olmazsa itiraz sahibi yasal yollara 

başvurabilir. 
 Bu prosedür de yer alan çalışmalar ve yazışmalarla ilgili TURKAK, ilgili bakanlıklar ve TC Mahkemeleri 

haricinde hiçbir üçüncü kurum ya da kişiye bilgi verilmez. 
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4.4.Şikâyetlerin Ele Alınması 
 ACE GLOBAL' in uygulamaları ile ilgili müşteri ve/veya ilgili taraflardan gelen öneri ve şikâyetler, web 

sitesinde ulaşıma açılmış olan ‘’İtiraz, Şikâyet ve Öneri Formu’’ ile elektronik ortamda ya da Yönetim 
Temsilcisi veya ilgili bölge sorumlusu tarafından kayıt altına alınır. 

 Şikâyet alındıktan sonra Yönetim Temsilcisi ve ilgili Bölge Sorumlusu şikâyetin ACE GLOBAL' in 
gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerle ile ilgili olup olmadığını araştırır. 

 Şikâyet ACE GLOBAL faaliyetleri ile ilgili değilse şikâyet sahibine Bölge Sorumlusu tarafından yazılı bilgi 
verilir. 

 Eğer şikâyet ACE GLOBAL faaliyetleri ile ilgili ise Yönetim Temsilcisi ilgili Bölge Sorumlusu ile şikâyeti 
gidermek için yapılması gereken faaliyetleri araştırır, gerçekleştirir ve şikâyet sahibine 15 gün içerisinde 
bilgi verir. 

 Yönetim Temsilcisi şikâyetle ilgili düzeltici faaliyeti başlatır ve açılan düzeltici faaliyet Düzeltici ve 
Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre takip edilir. 

 Şikâyete yönelik başlatılan çalışmalar tamamlandıktan sonra Yönetim Temsilcisi tarafından şikâyet sahibine 
yazılı bilgi verilir. 

 Personel hakkında bir şikâyet alınmışsa, personel şikâyet hakkında bilgilendirilir. Gerekli olması halinde, 
şikâyet sahibinden şikâyet konusu ile ilgili kanıtlarını sunması beklenir. Şikâyet tarihinden itibaren 10 (on) 
gün içerisinde personel tarafından yazılı olarak şikâyet hakkındaki savunması (varsa kanıtlarıyla birlikte) 
istenir. Savunma ACE GLOBAL tarafından değerlendirilir. 

 Değerlendirme sonucunda, personelin haksız olduğu tespit edilirse, gerekli aksiyonlar alınır ve şikâyet sahibi 
konu hakkında bilgilendirilir. Değerlendirme sonucu, personelin haklı olduğu yönünde ise, süreç müdahaleye 
uğramadan devam eder ve şikâyet sahibi konu hakkında bilgilendirilir. 
 

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR  

5.1. İtiraz, Şikâyet ve Öneri Formu 
5.2. Müşteri İtiraz Şikâyet ve Öneri Takip Formu 
 

6. REVİZYON KAPSAMI 

 

Revizyon No Revizyon Tarihi Açıklama 
Revizyon 00 - İlk Yayım 
   
   
   
   


