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1         AMAÇ, KAPSAM, HEDEF ve TANIMLAR 

1.1 Amaç ve Kapsam 

 

Bu kılavuz ile amacımız, müşterilerimize beklentilerinin üstünde hizmet verebilmek için müşteri memnuniyeti 

süreçlerini, tutarlı, sistematik, müşteri odaklı ve duyarlı bir şekilde düzenlemek, yürütmek ve geri 

bildirimlerinde uyguladığımız şirket politikalarımız hakkında müşterilerimizi bilgilendirmektir. 

 

Bu kılavuz müşteri bildirimlerinin alınması, incelenmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve memnuniyet 

ölçüm aşamalarının yanı sıra müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkları kapsamaktadır. 

 

SILVERLINE, Ürün ve hizmetleriyle ilgili olan geri bildirimleri şikâyet olarak değil, üzerinde çalışılması, 

düzeltilmesi ve önlem alınması amacıyla iletilen iyileştirme ve geliştirme aracı olarak benimsemektedir. 

Müşterilerimiz tarafından bildirilen her türlü şikâyet haklı olsun ya da olmasın bir şikâyettir ve her şikâyet 

sunduğumuz ürün veya hizmetlerimizde ki bir eksikliğimizi giderme fırsatıdır. Geri bildirimlere karşı duyarlı ve 

adil olmak, tüm şirket içi olanakları kullanarak çözüme odaklanmak, Her aşamada proseslerin kolay 

uygulanabilir ve ulaşılabilir olmasını sağlamak tüm SILVERLINE çalışanlarının benimsediği anlayış ve bakış 

açısıdır. 

 

1.2 Hedef 

Müşteri memnuniyetinin artırılması, iş süreçlerinde iyileştirme ve gelişim alanlarının tespit edilerek gerekli 

aksiyonların alınması, iyileştirilen iş süreçleri sonucunda algılanan hizmet kalitesinin tespiti ile müşteri 

bağlılığının artırılmasıdır. 

 

1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar 

 

1.3.1 Müşteri: SILVERLINE ürün veya hizmetlerini satın alma/kullanma kararını vermiş kişilerdir. 

 

1.3.2 Müşteri Şikâyeti: Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak vermiş olduğumuz söz ve taahhütlerdeki noksanlık, 

algılanan hizmet kalitesi ve performansımızın düşüklüğü nedeniyle, SILVERLINE tarafınca doğrulanması önemli 

olmaksızın, tarafımıza sözel veya yazılı iletilen ve sonucunda açık veya üstü örtülü bir yanıt/çözüm beklenen 

her türlü memnuniyetsizlik ifadesidir. 

 

1.3.3 Müşteri Önerisi: SILVERLINE’ a, ürün veya hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik olarak, müşterilerden 

gelen bildirimlerdir. 

 

1.3.4 Teşekkür Bildirimi: SILVERLINE müşterileri tarafından ürün veya hizmetlerimize yönelik olarak iletilen 

memnuniyet bildirimleridir. 

 

1.3.5 Çağrı Aktivite Formu: Müşteri hizmetleri temsilcilerine gelen her bir şikâyetin müşteriye özel bir kod 

verilerek takip edilmesi için doldurulan formdur. 

 

1.3.6 Dış kaynaklar: Çözüm sistemi tam olarak yerine getirildiği halde müşteri ile mutabakatının sağlanamadığı 

durumlarda müşterinin yönlendirildiği kaynaklardır. Bu kaynaklar tüketici mahkemeleri ve tüketici 

dernekleridir. 

 

1.3.7 Çözüm Sistemi: Geri bildirimlerin kaydedilmesinden, çözümüne kadar tüm adımların, faaliyetlerin sağlıklı ve 

hızlı yürütülmesi için kullanılan bilgisayar programıdır. 

 

1.3.8 İyi Niyet Harcaması: Müşteri talep ve şikâyetlerinin memnuniyete dönüşümünü sağlamak için, gerektiğinde 

ücret ya da alternatif telafi yöntemleri sunularak müşteri şikâyetinin çözülme sürecidir 

 

1.3.9 SSH: SILVERLINE müşteri hizmetlerinden sorumlu olan “Satış sonrası Hizmetler” departmanı kısaltmasıdır. 

1.3.10 MHT: Müşteri Hizmetleri temsilcileri kısaltmasıdır. 
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2    GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSESLERİ(UYGULAMA) 

 

2.1 İletişim ve Bildirimlerin Kabulü 

 

     SILVERLINE müşteri hizmetlerine ulaşmak için aşağıda ki yollar kullanılabilir. Geri bildirimler memnuniyet,   

     şikâyet, bilgi, talep, eleştiri, öneri ve başvuru olmak üzere 7 ana başlıkta sınıflandırılır. Geri bildirimlerinde  

     bulunurken müşterilerin dikkat etmesi gereken hususlar şöyledir; 

 Şikâyette bulunan kişinin vasfı (şahsen veya vekâleten ) 

 Şikâyetçinin bilgileri( adı-soyadı ve iletişim bilgileri) 

 Şikâyete konu olan ürün veya hizmetin tanımlanması 

 Şikâyetin açıklanması 

 Memnuniyet için beklenen uygulama 

 

2.1.1  Ankastre Danışma Hattı:  444 47 58 numaralı telefon hattını arayarak tüm bildirimler sözlü olarak iletilebilir. 

MHT tarafından bildirimler kayıt altına alınır ve çözüm süreci başlatılır. Danışma hattı hafta içi 09.00- 18.00, 

cumartesi günleri ise 09.00-13.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 

 

2.1.2  Web Sayfası: www.silverline.com.tr adresinden “satış sonrası hizmetler” bölümü seçilir ve ekrana gelen 

sayfadan “şikâyetim var” sekmesinde bulunan form doldurularak yazılı geri bildirim yapılabilir. Bu yolla yapılan 

bildirimler otomatik olarak MHT ye iletilir ve kayıt altına alınarak çözüm süreci başlatılır. 

 

2.1.3  Fax: Genel merkezimizde bulunan 212 481 40 08 numaralı fax’ a yazılı geri bildirimler yapılabilir. Bildirimler 

MHT ye iletilerek çözüm sistemine kaydedilir ve süreç başlatılır. 

 

2.1.4  Posta: Aşağıda ki adrese posta, kargo gibi kanallar ile yazılı bildirimler yapılabilir. İletiler MHT tarafından kayıt 

altına alınarak çözüm süreci başlatılır. Posta adresimiz: SILVERLINE Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. Yılanlı 

ayazma yolu yeşil plaza no:15 kat:10 Cevizlibağ Topkapı/İstanbul 

 

2.1.5  Şikâyet siteleri: Üyesi olduğumuz şikâyet sitelerinden(sikayetvar.com vb.) yapılan yazılı bildirimler site 

yöneticileri tarafından müşteri temsilcilerimize ulaştırılır. MHT bildirimi kayıt altına alır ve çözüm süreci başlatılır. 

Tarafımıza ulaştırılmayan bildirimler sorumluluğumuz dışındadır. (müşterinin iletişim bilgilerini belirtmesi 

gerekmektedir) 

 

2.1.6  Firma Çalışanları Aracılığıyla Bildirilen Şikâyetler: Çalışanlarımız kendilerine iletilen sözel (telefon 

görüşmesi, yüz yüze yapılan görüşmeler) ve yazılı (posta, faks, e-mail vb.) müşteri şikâyet bildirimlerini aldıktan 

sonra E-mail, Telefon veya Yüz yüze görüşme ile MHT ye iletmek zorundadırlar. Bu yöntemle alınan şikâyet 

bildirim kayıtlarında dikkat edilmesi gereken hususlar; 

 

 Müşteri bilgileri, ( adı, soyadı ve iletişim bilgileri) 

 Şikâyet nedeni, 

 Şikâyetin detaylı tanımlanması, 

 Memnuniyet için beklenen çözüm şekli, 

 Bildirim tarihi, 

 Daha önce konu hakkında yapılmış işlemler(varsa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.silverline.com.tr/
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2.2 Şikâyetlerin Alınması 

 

Şikâyet bildirimleri müşteri hizmetleri temsilcilerine ulaştığında bilgiler çözüm sistemine müşteriye özel bir kod ile 

beraber kayıt edilir. Şikâyetlerin etkin bir şekilde ele alınabilmesi için yardımcı bilgilere ihtiyaç duyulduğunda 

müşteri hizmetleri temsilcileri veya SSH sorumlusu tarafından müşteri aranır ve ek bilgiler alınarak çözüm süreci 

başlatılır. Şikâyet haricinde gelen diğer geri bildirimler aşağıda ki şekilde değerlendirilmektedir. 

 

2.2.1  Memnuniyet: Müşterilerimiz tarafından bize ulaştırılan memnuniyet bildirimleri şirket genelinde duyurulur ve 

müşterimize teşekkür mesajı gönderilir. 

 

2.2.2  Bilgi: Tarafımızdan talep edilen bilgiler en kısa zamanda şirket içinde ilgili departmandan temin edilir ve 

müşterimize ulaştırılır. Şirketimizde mevcut olmayan veya gizli statüsünde bulunan bilgiler paylaşılmaz. 

 

2.2.3  Talep: Müşterilerimizden gelen ürün ve hizmetlerimiz hakkında ki taleplerde müşteri yetkili bayi veya yetkili 

servisimize yönlendirilir. 

 

2.2.4  Eleştiri: SILVERLINE müşterileri tarafından gelecek eleştirilere açıktık. Bu konuda yapılacak bildirimler ilgili 

departman müdürüne iletilir. Müşterimize eleştiri karşısında yapılacak açıklama varsa iletilir. 

 

2.2.5  Öneri: Müşterilerimizden aldığımız öneri bildirimleri ilgili departmanlara iletilir. Öneriler departman 

toplantılarında analiz edilerek sonuçlandırılır. 

 

2.2.6  Başvuru: Şirketimize gelecek başvuru bildirimleri ilgili departmanlara iletilir. Başvuru neticeleri hakkında 

müşteri bilgilendirilir. 

 

2.3 Şikâyetin Alındığının Bildirilmesi ve Geri bildirim Takip Statüleri 

 Geri bildirimler alındığında e-mail, sms, veya telefon ile müşterilere bildirimlerinin alındığı ve çözüm sürecinin 

başlatıldığına dair derhal bilgi verilir. 

İlk kabulden nihai bir karara varılana kadar ki tüm proses boyunca şikayet takip edilir. Müşteriye isteği üzerine 

veya önceden belirlediğimiz zaman aralıkları ile durum bilgisi verilir. Geri bildirim takip statüleri şöyledir; 

2.3.1  Şikâyet Alındı: Müşteri şikâyetinin MHT tarafından çözüm sistemine kayıt edildiğinde kazanılan statüdür. 

 

2.3.2  Yönlendirildi: Şikayetin ilgili departman sorumlusuna iletildiğini gösteren statüdür. Bu statüde ilgili departman 

sorumlusu şikayet ile ilgilenmeye başlar. Bu safhada şikâyete neden olan konu hakkında gerekirse müşteri veya 

üçüncü kişiler ile görüşmeler yapılır.  

 

2.3.3  Yönlendirilme kapatıldı: Şikayetin ilgili departman sorumlusu tarafından sonuçlandırıldığını bildiren statüdür. 

 

2.3.4  Memnuniyet onayında: Şikâyete ilişkin karar verilen çözüm yolu MHT tarafından müşteriye sunulur ve 

memnuniyete ilişkin mutabakat yapılarak onay istenir. 

 

2.3.5  Memnuniyet sağlandı: MHT tarafından memnuniyet araması yapılan ve çözümden memnun kalan müşteriler 

için kullanılan statüdür. 

 

2.3.6  Mutabakat sağlanamadı: Müşteri geri bildirimi ile ilgili olarak yapılan çözüm önerisinden sonra memnuniyet 

sağlanamamış ise durum statüsü “mutabakat sağlanamadı” olarak işaretlenir.  
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2.3.7  Yöneticide: Çözülemeyen veya müşteri ile mutabakatın sağlanamadığı durumlarda şikâyet şirket üst 

yöneticilerine iletilir ve karar sürecinde müşteriye bu statü verilir. 

 

2.3.8  Açık/Dış kaynaklara yönlendirildi: Şikâyet çözümü için tüm makul çabalar yerine getirildikten sonra 

müşteri ile mutabakat sağlanamaz ise müşteriye bu statü verilir. Müşteri bu durumda dış kaynaklara 

yönlendirilir. 

 

2.3.9  Kapatıldı: Bir yıl süreyle takip edilen “açık/dış kaynaklara yönlendirildi” statüsünde bulunan şikâyetlerde 

hareket izlenmez ise müşteriye bu statü verilir. 

 

2.4  Şikâyetin Sınıflandırılması, 

    Şikâyetlerin önceliği aşağıda ki sınıflandırmaya göre sıralanır. 

2.4.1  Acil/Yüksek Öncelikli Şikâyet: Çok yüksek önem seviyesini gösteren önceliklendirme statüsüdür. Can kaybı 

ya da fiziksel/psikolojik sağlığa ilişkin yüksek risk durumu bildirilen, çevre güvenliğine zarar veren, büyük çaplı 

maddi hasar bildirilen şikâyetler ve tekrarlayan arıza şikâyetleri acil şikâyet olarak değerlendirilir. Bu kapsamda 

ki şikâyetler öncelikli ve ilk iş olarak ele alınarak aynı gün veya en geç 24 saat içerisinde servis uzmanlarımız 

tarafından müdahale edilmektedir. 

 

2.4.2  Normal Öncelikli Şikâyet: Yukarıda ki sınıfa giren durumların dışında iyileştirme veya müdahale ihtiyacı olan 

bildirimlerdir. Bu sınıfa giren şikâyetler ortalama 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. 

 Servis İstasyonu hakkında şikâyetler,( Randevuya uyulmaması, eksik yanlış bilgilendirme, servis 

teknisyenlerinin davranışlarından memnun olmama ve diğer teknik servis anlaşmalarının yerine 

getirilmemesinden kaynaklanan şikâyetler) 

 Üründen yararlanmayı olumsuz etkileyen şikâyetler, 

 Ürün Kaynaklı ve Kalite Problemleri hakkında şikâyetler, 

 Firma çalışanları hakkında şikâyetler, 

 Küçük Çaplı maddi hasarlar, 

 Firma Prosedürleri hakkında şikâyetler, 

 İnfo merkezleri, Bayi veya Satış noktası hakkında şikâyetler, 

 

2.4.3  Düşük Öncelikli Şikâyet: Müşteri süreçlerini direkt etkilemeyen, genel konularda iyileştirme ve geliştirme 

çalışmaları gerektiren şikâyetlerdir. Fatura mutabakatsızlığı, Ürün, hizmet fiyatı hakkında gelecek şikâyetler bu 

kapsamda değerlendirilmektedir. Bu sınıfa giren şikâyetler ortalama 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. 

 

3     ÇÖZÜM SÜRECİ 

 

3.1 SILVERLINE Müşteri şikayet birimleri için acil, normal ve düşük öncelik değerlendirmesi bu kılavuzun 2.4 

bölümünde açıklanan kriterlere göre yapılır. 

 

3.2 Çözüm sistemine kaydedilen geri bildirimler ile ilgili çözüm süreci derhal başlar. "Acil/Yüksek" öncelikli şikâyetler, 

Yöneticilerin bilgisine de iletilir. MHT, sürecin aksatılmaması amacı ile başka bir yönlendirme de yapabilir. Aynı 

müşteriden alınan tekrarlayan şikâyetler ve aynı soruna işaret eden şikâyetler içinde yüksek önceliklendirme 

yapılır. 

 

3.3 Şikâyet alındıktan 30 dakika (mesai saatleri içinde) içerisinde şikâyetin çözüm sistemine kaydedildiğine dair bilgi 

müşteriye ulaştırılır. Şikâyet; SILVERLINE web sitesinden yazılı olarak ulaştı ise e-mail ile, şikâyet danışma 

hattına telefon ile ulaştırıldı ise aynı ayna telefon ile, şikâyet diğer yollar ile ulaştı ise sms ile bildirim yapılır. 

Müşterinin ilave etmek istediği hususlar varsa, çözüm sistemine kaydedilir. Mesai saatleri dışında gelen 

şikâyetler takip eden iş günü içerisinde alınır. 
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3.4 Bazı durumlarda şikâyet alındığı anda çözümlenmiş olabilir. Bu tür şikâyetlerde Çağrı Aktivite Formu şikâyetin 

çözümü ve kök nedenini içeren açıklamalarla birlikte doldurularak kaydedilir ve çözüm yolu hakkında 

memnuniyet onayı alındıktan sonra statü “memnuniyet sağlandı” ya getirilir. 

 

3.5 Eğer şikayet müşteri hizmetleri temsilcisi tarafından çözülemeyecek boyutta veya müşteri sunulan çözüm 

önerilerinden memnun olmamış ise; şikâyetin aciliyeti, derhal işlem yapılma ihtiyacı ve karmaşıklığı açısından 

değerlendirme yapılarak, çözüm için ilgili departman sorumlusuna şikâyet yönlendirilir. 

 

3.6 Departman sorumlusu “Yönlendirildi” statüsünde olan şikâyeti inceleyerek daha önceden belirlenmiş bir süre yok 

ise bekleme nedenini ve tahmini çözüm süresini sisteme ayrıca kaydeder. müşteriye şikayetin departman 

sorumlusuna yönlendirildiği ve tahmini çözüm süresi hakkında sms ile bilgi ulaştırılır. 

 

3.7 Departman sorumlusu, Çözümlenen şikâyeti “Yönlendirme kapatıldı” statüsüne getirir ve çözüm önerisi MHT ye 

otomatik bilgi e-maili ile ulaşır. 

 

3.8 MHT çözüm sonucunu telefon ile müşteriye iletir ve memnuniyet onayı alındıktan sonra statü “memnuniyet 

sağlandı” ya getirilir. 

 

3.9 Çözüm hakkında müşteri ile mutabakat sağlanamaz ise müşteri hizmetleri temsilcisi ek bir çağrı aktivitesi açarak 

çözüm süreci yeniden başlatılır ve durum önceki aşamaları ile birlikte ilgili bölüm müdürlerinin dikkatine 

yönlendirilir. İlgili bölüm müdürleri, şikâyeti gerekli görürse departman sorumlusu ile değerlendirdikten sonra 

halen çözüm bulunamıyorsa, şikâyeti yönetici/yönetici temsilcisi dikkatine veya şikâyetin çözümüne istinaden 

telafi seçeneklerini müşteriye sunabilir. 

 

3.10 Yöneticilere/yönetici temsilcisine yönlendirilen şikâyetler hakkında müşteriye “şikâyetinizin çözüm süreci yeniden 

başlatılmış ve şirket üst yönetimine iletilmiştir” olarak sms ile bilgi iletilir. 

 

3.11 Yöneticilere otomatik olarak yönlendirilen şikâyetler 48 saat içerisinde sonuçlandırılır ve çözüm yolu çözüm 

sistemine kaydedilerek “yönlendirme kapatıldı”  statüsüne getirilir. Şirket üst yönetimi bu çözüm aşamasında iyi 

niyet harcaması yapabilir. 

 

3.12 MHT çözüm sonucunu telefon ile müşteriye iletir ve memnuniyet onayı alındıktan sonra statü “memnuniyet 

sağlandı” ya getirilir. 

 

3.13 Müşteri bu aşamadaki çözüm yönteminden de memnun olmadığını iletirse dış kaynaklara yönlendirilir. 

 

3.14 Müşteri hizmetlerine ulaşan bildirimler şirketin bilgisayar kayıtlarında saklı tutulur. Şikâyetlerle ilgili dosya ve 

kayıtlara yalnızca Satış sonrası hizmetler departmanı ve müşteri destek komitesi içerisinde görev alan personel 

ulaşabilir. Şikâyetle ilgili tüm bilgilerin paylaşımı gerektiği durumlarda, müşteriye ait özel bilgilerinin gizliliği 

korunarak, ilgili taraflarla yapılır. 

 

3.15 Tüm kategorilerde yer alan şikâyet tipleri için çözüm, belirlenen hedef sürelerde gerçekleşmeyecekse, çözüm  

ortağı ile çalışmak gerekiyorsa, MHT tarafından müşteriye süreç hakkında bilgi verilir.  

 

3.16 Çözüm aşamasında şikâyetle ilgili olan tüm şirket bilgileri, yazışmalar, telefon görüşmeleri, servis formları,    

  varsa önceki benzer şikâyet kayıtları ve çözümleri araştırılır. 

 

3.17 Her koşulda müşteri şikâyeti, makul olan tüm çözüm yöntemleri tükenene ya da müşteri memnuniyeti   

  sağlanana kadar takip edilir. 

 

3.18 Şikâyetleri iyileştirme fırsatına dönüştürmek için kategoriler oluşturulur ve kök nedenleri analiz edilir. En çok  

  şikâyet alınan konular tespit edilerek, Müşteri destek komitesi tarafından ilgili departmanlardan iyileştirme     

  talebi istenebilir veya araştırma projesi önerileri sunulabilir. 
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3.19 Şikâyetin giderilmesi ve tekrarının önlenmesi için düzeltici/önleyici faaliyet uygulaması gerekli ise, şikâyetin   

  ilgili olduğu departman müdürü tarafından aksiyon planı belirlenir. Faaliyetin uygulama sorumluluğu ilgili         

  departman müdürüne aittir. 

 

4   GÖREV ve SORUMLULUKLAR 

 

4.1 Personel: Tüm personel, şikâyet yönetim sürecinin işleyişi ve politikası hakkında bilgi sahibi olmakla 

sorumludur. Çalışanlar müşteri şikâyetlerini olumlu ve ön yargısız bir şekilde karşılayarak, şikâyeti prosedüre 

uygun olarak kayıt altına almak ve MHT birimine bildirmekle yükümlüdür. 

 

4.2 Müşteri Hizmetleri Temsilcisi: Personel tarafından, direkt müşteriden, web sitesinden veya şirketin sahip 

olduğu iletişim kanallarından herhangi biri aracılığıyla kendisine bildirilen şikâyetleri çözüm sistemine kaydetmek, 

SSH sorumlusuna bildirmek, müşterilere sürecin başlangıcında şikâyetin alındığına dair bilgi vermek, gerekli 

gördüğü durumlarda ara süreçlerde bilgilendirme amacıyla müşteriyle görüşerek tüm görüşme notlarını 

kaydetmek, çözüm süresi içerisinde ilgili departmanın çözüm süresine uyumu için gerekli hatırlatmalarda 

bulunarak takibini yapmak, müşteri memnuniyet seviyelerinin yıllık dönemlerde ölçümlemek, müşteri 

memnuniyet anketleri yapmak ve raporlamak müşteri hizmetleri temsilcilerinin görevleridir. 

 

4.3 SSH sorumlusu: Müşteri hizmetleri temsilcilerinden gelen bildirimleri sınıflandırarak çözümü hakkında 

çalışmalar yapmak, gerektiğinde müşteri veya 3. kişiler ile görüşmek, yerinde tespitlerde bulunmak, Çözüm 

önerilerini çözüm sistemine kaydetmek, müşterinin çözüm önerilerinden memnun kalmadığı durumlarda çözüm 

sürecini MHT ile beraber yürüterek üst yönetime şikâyet konusu hakkında sözlü veya yazılı olarak bilgi 

vermek/yönlendirme yapmak SSH sorumlusunun görevleridir. 

 

4.4 Yönetim Temsilcisi: Sistemin performansını izleme, değerlendirme, raporlama prosesini oluşturmak, 

iyileştirme önerileri ile birlikte şikâyet analizlerini Şirket üst yöneticilerine sunmak, uygun personelin temini, 

eğitimi, teknoloji şartları, dokümantasyon, hedef zaman sınırlarını belirlemek, genel olarak sistemin işleyişinin 

devamlılığı sağlamak, etkili ve verimli işletilmesi için prosesi gözden geçirmeyi sürdürmek, iç tetkik planları 

yaparak gerçekleşmesini ve sonuçların yönetimin gözden geçirme toplantısında değerlendirilmesini sağlamak, 

alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını takip etmek, müşteri şikâyet sisteminin kalitesini temin etmek, 

geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak yönetim temsilcisinin görevleridir.  

 

4.5 Müşteri Destek Komitesi: Sunulan çözüm hakkında şikâyette bulunan müşteri ile şikâyetin ilgili olduğu 

departman yöneticisi arasında anlaşmanın sağlanamadığı durumlarda şikâyetleri değerlendirmek, şikâyet 

yönetim sisteminin işleyişini, performansını komite toplantılarında değerlendirmek, şikayetlerin değerlendirilmesi 

ve analizi toplantıları yapmak ve alınan kararları süreç sahiplerine iletmek, sistemin performans hedeflerini 

belirlemek,  şikâyetlerin kayıt altına alınarak sisteme dahil edilmesi için gereken desteği vermek, yeni ise 

başlayan personele şikâyet yönetimi hakkında bilgilendirmede bulunmak, yönetim temsilcisi tarafından 

planlanan iç tetkik sonuçlarını değerlendirmek komitenin sorumluluğundadır. Komite Yönetim temsilcisi ve ilgili 

departman sorumlularından oluşur. 

 

4.6 Üst Yönetim: Şikâyet yönetim sisteminin devamını sağlamak üzere yönetim temsilcisini belirleyerek şirkete 

duyurmak ve gerekli görev ve sorumlulukları vermek, şikâyet yönetimi süreci ve amaçların kuruluş içerisinde 

kurulmuş olduğundan emin olmak. Şikâyet yönetimi sürecinin kuruluşun politikasına uygun olarak 

planlandığından, dizayn edildiğinden, gerçekleştirildiğinden, sürdürüldüğünden ve sürekli geliştirildiğinden emin 

olmak. Etkili ve yeterli şikâyet yönetimi süreci için ihtiyaç duyulan yönetim kaynaklarını tanımlamak ve 

bölüştürmek. Şikâyet süreci prosesi ile ilgili bilginin müşteriye, şikâyetçiye ve ilgili diğer birimlere kolayca ve 

ulaşılabilir bir tavırla iletildiğinden emin olmak. Şikâyet yönetimi temsilcisi ile randevulaşma, sorumluluklarını ve 

otoritesini açıkça tanımlamak. Her önemli şikâyetin üst yönetime hızlı ve etkili bilgilendirmeyle iletilmesini 

sağlayan bir prosesin var olduğundan emin olmak. Şikâyet yönetiminin sürecinin sürdürüldüğünden ve sürekli 

geliştirildiğinden emin olmak için periyodik olarak gözden geçirmek. 
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5  Şikâyetlerin Analizi ve Değerlendirilmesi; 

 

Şikâyet yönetimi için kullanılan çözüm sisteminin uygulanışı ile birlikte ortaya çıkacak veriler sistematik olarak, 

tekrarlayan ve tekil şikâyetler, trendleri tanımlamak ve şikâyetlerin altında yatan sebepleri elemeye yardım etmek 

için analiz edilir. Analiz için Müşteri destek komitesi 3 aylık periyotlarda bir araya gelerek toplantı düzenler. Veri 

analizleri neticesinde kritik müşteri şikâyetlerinin tekrar oluşmasını önleyecek çözümler üretilmeye çalışılır ve bu 

konuda düzeltici ve önleyici faaliyetler prosedürüne ( DOF.00.001) göre düzeltici faaliyet açılabilir. Bu 

toplantılarda esas gündem, gelen müşteri şikâyetleri hakkında şikâyet sınıfları, hata türleri, ürün cinsleri, hizmet 

türleri gibi birçok sınıfta veri analizi yapmaktır. Toplantı neticesinde alınan kararlar ilgili süreç sahipleri ile 

paylaşılır. 

5.1 Şikâyet yönetim Prosesinde Memnuniyet  

Geri bildirimde bulunan müşterilerin şikâyet yönetim prosesiyle ilgili memnuniyetlerinin seviyesini belirlemek için 

düzenli olarak müşteri memnuniyet ölçme anketleri yapılır. Şikâyet yönetim prosesinin performansı önceden 

belirlenmiş kriterlere (PP.00.001) karşı ölçülür. 

6 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları; 

 

Yönetimin gözden geçirme toplantısı yılda en az 1 kez birim yöneticileri ve yönetim temsilcisinin de katılımıyla üst 

yönetim tarafından yapılır. 

 Bu gözden geçirme faaliyetinin amacı şikâyet çözüm sistemlerinin işlerliğini geçmiş yıllardaki performansa göre 

değerlendirip, gelecek yıllar için hedef belirlemektir. Üst Yönetim, gözden geçirme faaliyetleri sonrasında gelecek 

yılın hedeflerini planlar ve belirler. Bu hedefler sistemin geliştirilmesi ve uygulanması için alınacak önlemleri ve 

ulaşılacak sonuçları kapsar. Gözden geçirme toplantısında çözüm sisteminin etkinliği, yürürlükteki politika ve 

hedeflere uygunluğu göz önüne alınır. Toplantı gündemini; yönetimin gerekli gördüğü diğer konuların yanı sıra; 

 Bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi, 

 Prosesin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin ve verimliliğinin devamlılığını sağlamak, 

 Sağlık, güvenlik, çevre, müşteri, mevzuat ve diğer yasal şartlara olan uygunsuzluk örneklerini tanımlamak 

ve bunları ele almak, 

 İç ve dış tetkiklerin sonuçları, 

 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin tespiti ve gerekli faaliyetlerin açılması, 

 Eğitim faaliyetleri, 

 Ürün ve hizmet eksikliklerini ve ihtiyaç duyulan değişiklik gerekliliklerini değerlendirmek,  

 Kalite Politikası ve hedeflerinin değerlendirilmesi, 

 Gerekli kaynak yatırımların tespit edilmesi, oluşturur. 

Toplantı sırasında alınan kararlar, yönetimin gözden geçirmesi prosedürüne göre(YT.00.001) toplantı tutanağı 

formuna(YT.00.002) kaydedilir ve ilgili birimlere gönderilir. 

Tutanakta; karar verilen faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu birimler ve faaliyetlerin yaklaşık tamamlanma 

süreleriyle ilgili bilgiler de bulunur. 

Toplantıda şikâyet yönetimi sisteminin ve sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, müşteri şartları ile ilgili 

hizmetin iyileştirilmesi ve kaynak ihtiyaçlarına ilişkin kararlar alınır. Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında 

alınan kararların uygulanmasından birim yöneticileri izlenmesinden ise yönetim temsilcisi sorumludur. 

Yönetimin gözden geçirmesi faaliyetlerinin kayıtları saklanır ve alınan kararlar düzeltici/önleyici faaliyetlere de veri 

teşkil eder. 
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7 Tüketici Hakları ve Müşteri yetkileri; 

SILVERLINE müşterileri şikâyetlerinin durumları hakkında her zaman bilgi alma hakkına sahiptirler. Müşteriler 

tüketici hakları hakkındaki bilgilere MHT veya şirket web sayfasından ulaşabilirler. SILVERLINE şikâyet yönetimi 

sürecinde müşterilere sunduğu çözüm önerilerini tüketici hakları ve yasaların gerektirdiği şekilde uyguladığını 

taahhüt eder ve müşterilerine yarar sağlayacak durumlarda beklentilerin üstünde imkan sağlamayı hedefler.  

Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi Prosedürü ve Uygulama Esaslarına rağmen müşterilerimizin nihai olarak 

memnun kalmadıkları noktalarda şirketimiz haricinde çözüm olanakları müşterilerimizin takdirindedir. 

 

HAZIRLAYAN: SSH Müdür Yrd. 

ONAYLAYAN: Genel Müdür 

 

Saygılarımızla Bilgilerinize Sunarız, 

      SILVERLINE A.Ş. 


