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1.AMAÇ  

Bu prosedür, müşteri şikâyetlerinin nerede ve nasıl alınacağı, ön incelemenin ne şekilde yapılması 

gerektiği, şikâyetlerin kapatılmasında izlenecek yolları tanımlamayı amaçlamaktadır. 

2. KAPSAM 

Bu prosedür IMS Polymers’e gelen tüm müşteri şikayetlerini kapsar. 

3. TANIMLAR 

Müşteri: İMS ‘den ürün ve/ veya hizmet alan özel ve tüzel kişilerdir. 

Şikayet: Herhangi bir sebeple, herhangi bir konuda müşteriden yazılı veya sözlü olarak alınmış 

memnuniyetsizlik ifadesidir. 

YGG : Yönetimi Gözden Geçirme 

Müşteri Şikayet Komisyonu: Kalite yönetim temsilcisi, ürün geliştirme mühendisi, kalite kontrol ekibi, 

üretim ve gerekli durumlarda diğer ilgili birimlerin bulunduğu kişilerden oluşur. 

4. İLGİLİ REFERANS DOKÜMANLAR 

F015 Müşteri Şikayet Formu 

F057 8D Raporu 

F222 Müşteri İade Onay Formu 

P007 Düzeltici Faaliyet Prosedürü 

F020 Müşteri Şikayeti İzleme Formu 

5. UYGULAMA  

5.1 Müşteri Bildirimleri 

Müşterilerimizin şikayetleri satış ekibi tarafından direkt olarak aşağıda belirtilen iletişim kanalları 

üzerinden alınır: 

➢ Sabit ve/veya mobil telefon hatları üzerinden 

➢ E-posta adresleri üzerinden 

Satış ekibine gelen şikayetler F015 Müşteri Şikayet Formu ile IMS Polymers şikayeti ele alma yönetim 

temsilcisine iletilir.  
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5.2 Müşteri Şikayetlerinin İşleme Alınması 

Müşteriden gelen şikayet bildirimi üzerine ilgili müşterinin temsilcisi müşteri ziyaretinde bulunarak 

yerinde proses incelemesi yapar. Satış temsilcisi LOT bilgisi, miktarı, tarihi ve sorun yaşatan kaynağın 

bilgisini F015 Müşteri Şikayet Formu ile şikayet ele alma yönetim temsilcisine iletir. Hedef süre içerisinde 

teknik olarak yazılı iletme imkânının olmadığı durumlarda şikâyet bilgilerini tüm detayları (LOT bilgisi, 

miktar, tarih ve sorun yaşatan kaynak) ile birlikte e-mail ortamında şikayet ele alma yönetim temsilcisi ile 

paylaşır. Şikayet ele alma yönetim temsilcisi 2 saat içerisinde müşteri şikayet komisyonu ile toplantı 

organize eder. Şikayet ele alma yönetim temsilcisi toplantı öncesi tüm teknik bilgileri müşteriden temin 

eder. Müşteri şikayet komisyonu ile yapılan toplantıda ek bilgilere gereksinim duyulur ise müşteriden talep 

edilir.  

Şikayet araştırma, inceleme süresi 3 gündür. Bu süre müşteriye satış temsilcileri veya şikayeti ele alma 

yönetim temsilcisi tarafından bildirilir. Bu sürede müşteriye müşteri komisyonu ve ilgili müşterinin satış 

temsilcisi yeni malzeme, alternatif ürün gibi çözümler bulunur. Şikayet kök nedenleri F057 8D Raporu ile 

kayıt altına alınır.  

Şikayeti ele alma yönetim temsilcisi, müşteri şikayet komisyonundan kök sebep ile düzeltici faaliyetin 

(geçici ve kalıcı faaliyetler olmak üzere) belirlenmesini ve F057 8D Formu ile bildirilmesini ister veya bildirir. 

İlgili birim yöneticisi, çalışanlarla beraber kök sebebi ve bu durumun bir daha yaşanmasını önlemek için 

gerekli aksiyonları belirler. Bu aşamada şikayeti ele alma yönetim temsilcisi de çalışmalara katılabilir.   

IMS Polymers’te tüm müşteri şikayetleri için, 8D çalışması yapılır. Düzeltme ve Önleyici faaliyetler P007 

Düzeltici Faaliyet Prosedürü ‘ne göre işleme alınır. 

Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinden ve Kalite Yönetim Temsilcisine iletilmesinden sonra Kalite Yönetim 

Temsilcisi faaliyetin uygun olup olmadığını değerlendirir ve görüşlerini ilgili birim yöneticiyle paylaşır, 

faaliyetin uygunluğu konusunda mutabık kılındıktan sonra F057 8D Raporu’ na gerekli bilgiler kaydedilir. 

Müşteri şikayet komisyonu tarafından kök neden bulunamadığı ve aksiyonlar belirlenemediği durumda 

ilgili müşterinin satış temsilcisi veya teknik satış temsilcisi tarafından gerekli hallerde Ürün Geliştirme 

Mühendisi, Üretim veya AR-GE Prototip Üretim Proses Sorumlusu ve kalite biriminden yetkili kişiler ile 

birlikte müşteri prosesi yerinde incelenir. Müşteri proses incelemeleri sonucunda kök nedenler belirlenir. 
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Şikayet kaynağı IMS Polymers ise ve malzemeler müşteri tarafında kullanılamıyorsa malzemeler F222 

Müşteri İade Onay Formu ile iade alınır. İlgili satış temsilcisi iade alınacak malzemeler için F222 Müşteri 

İade Onay Formu şikayeti ele alma yönetim temsilcisine imzalı şekilde iletir. Form imzalatılamadığı 

durumda Genel Müdür Yardımcısı (Ticaret) bilgisi dahilinde e-posta ile şikayeti ele alma yönetim 

temsilcisine iletilir. 

Müşteriye geri bildirimler yazılı olarak F057 8D Raporu ile yapılır. Gerekli durumda yazılı bildirimle satış 

birimi çalışanları tarafından müşteriyle iletişim telefon ya da ziyaret ederek de sağlanır. 

Aynı müşteriden aynı şikayetin birden çok sayıda gelmesi durumunda kök sebebin aynı olup olmadığına 

bakılır. Kök sebep aynı ise aynı kaynağın neden yaşandığı araştırılmak için F057 8D Raporu oluşturulur. 

5.3. Müşteri Şikayetlerinin Bildirilmesi ve Takibi 

Müşteri şikayeti bildirilmesi ile birlikte şikayetin alınmasından kapatılmasına kadar olan tüm süreç şikayeti 

ele alma yönetim temsilcisi ve ilgili satış temsilcisi tarafından takip edilir.  

Şikayet ilk ulaştığında şikayetin geldiği gün müşteriye şikayetin alındığı ve çözüm sürecimizin 3 gün 

olduğuna dair şikayeti ele alma yönetim temsilcisi ilgili satış temsilcisi bilgisi dahilinde e-posta yolu ile yazılı 

bilgi verir. Çözüm süreci sonrası 8D raporu ile müşteri ile paylaşılacağı bilgisi verilir. Şikayet kaynağı IMS 

Polymers tarafında belirlenemediği durumda şikayeti ele alma yönetim temsilcisi tarafından 2 gün 

sonunda müşteri ile iletişime geçilir. Şikayet bildirimi yapan müşteri ile ziyaret planlaması yapılır. 

5.4. Şikayetlerin Başlangıç Değerlendirilmesi 

IMS Polymers firmasında şikayetlerin ele alınması sürecinde şikayetler ciddiyet derecesine göre 

sınıflandırılır. Müşteri üretimini durduran veya olağan üretim prosesini sekteye uğratan şikayetler 

önceliklidir.  

Şikayetler ilk olarak şikayet ele alma yönetim temsilcisi tarafından değerlendirilir. Şikayet ele alma yönetim 

temsilcisine ulaşan şikayetler kabul veya reddedilir. Reddedilen şikayetler için müşteriye red bilgisi 

verilmez fakat IMS Polymers şikayet kaydı oluşturmaz. Şikayet ele alma yönetim temsilcisi müşteriye 

şikayet ile ilgili dikkatli olunacağı bilgisi verir.  
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Şikayet ele alma yönetim temsilcisi, şikayet durumuna ve konusuna göre şikayet ele alma önceliği 

oluşturur. Eğer aynı anda birden fazla müşteri şikayeti alınmış ise müşteride üretimini durduran veya kalite 

sorunu yaratan şikayetler ilk olarak ele alınır.  

  

 

 

Müşteride kalite sorunu yaşanması ve müşteri 

Üretiminin aksaması 

 

Üretim planı revizyonu yapılır. Max. 2 gün 

içerisinde üretim gerçekleştirilir ve  

sevk edilir. 

Malzeme raf ürünü ise farklı bir lot ile  

Sevk yapılır 

 

5.5. Şikayetlerin İncelenmesi 

Şikayet ilk geldiğinde ilgili satış temsilcisi şikayeti anlamak için müşteriyi ziyaret eder. Müşteri ziyareti 

sonrası ilgili şikayet bilgileri ilgili satış temsilcisi tarafından şikayeti ele alma yönetim temsilcisine iletilir. 

Şikayeti ele alma yönetim temsilcisi tarafından şikayet kabul edilir ise satış temsilcisi bilgisi dahilinde 

müşteri ile iletişime geçilerek teknik bilgiler talep edilir. Elde edilen bilgiler ile şikayeti ele alma yönetim 

temsilcisi müşteri şikayet komisyonu ile toplantı organize eder.  

Müşteri şikayet komisyonu ile yapılan toplantıda P007 Düzeltici Faaliyet Prosedürü ne bağlı kalarak balık 

kılçığı metodu ile çözüm süreci başlatılır. Balık kılçığı metodu ile; müşteri şikayet komisyonunun tüm 

üyeleri toplantı esnasında şikayetin kaynağını belirlemek için 5 farklı parametre (malzeme, metod, makine, 

insan, çevre) için yorumlarını yapar. Müşteri şikayet komisyonu üyeleri tarafından her bir parametre için 

belirtilen sebepler birleştirilir ve oy birliği ile 3 temel sebep belirlenir. Aynı müşteri şikayet komisyonu 

üyeleri belirlenen 3 temel şikayet sebebi için aksiyonlar belirler. Belirlenen aksiyonlar içerisinden 

uygulanabilir aksiyonlar yine oy birliği ile seçilir. Müşteriden gelen şikayete ilişkin müşteri şikayet kaynağı 

ve aksiyonları belirlendikten sonra müşteri şikayet komisyonu ile F057 8D Formu ile 8D raporu oluşturulur.  
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5.6. Müşteri ile Mutabakatın Sağlanması 

Belirlenen geçici faaliyetin müşteriye bildirilmesi ve müşteri tarafından kabul edilmesi halinde müşteri 

şikayeti kapatılır. Şikayeti ele alma yönetim temsilcisi şikayete ilişkin aksiyonları F057 8D Raporu ile 

müşteriye iletir. Şikayete ilişkin alınan aksiyonlar için müşteriden uygunluk onayı alınır. Müşteri onay 

vermesi durumunda şikayet ve 8D raporu kapatılır.  

Müşterinin önerilen hiçbir çözümü kabul etmemesi durumunda şikayet kapatılmaz. Açık kalan şikâyetler 

değerlendirme dönemlerinde izlenmeye devam edilir ve şikâyet tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 

müşterinin bir dış çözüme başvurduğuna dair müşteriden herhangi bir bilgi ya da resmi makamlardan bir 

bilgilendirme gelmemesi halinde şikayet kapatılır. 

Müşterilerden gelen tüm şikayetler F020 Müşteri Şikayeti İzleme Raporu ile şikayeti ele alma yönetim 

temsilcisi tarafından takip edilir. 

Şikayetlerin değerlendirmeleri aylık KİS toplantılarında yapılır. 

Gelen müşteri şikayetlerine ilişkin şikayet konusu olan ürünün diğer müşterileri etkilemesi veya 

etkilememesi F020 Müşteri Şikayeti İzleme Raporu ile takip edilir. 

5.7. Müşteri Şikayetleri Analizlerinin Etkinlik Kontrolü ve İzleme 

Tüm şikayetler kayıt altına alınarak analiz edilir. IMS Polymer kaynaklı tüm şikayetler şikayeti ele alma 

yönetim temsilcisi tarafından F020 Müşteri Şikayeti İzleme Raporu içeriğinde aylık periyotlarla KİS 

toplantısında sunulur. 

IMS Polymers ’e gelen tüm şikayetler için F020 Müşteri Şikayeti İzleme Raporu ile aksiyon planları 

oluşturulur ve izlenir. 

F020 Sikayet/Uygunsuzluk İzleme Raporu ile hangi ürünle, hangi konularda şikayet geldiği bilgileri 

sunularak ilgili 8D faaliyetlerinin etkin olup olmadığı veya etkinlik derecesi tespit edilir. 8D raporu 

faaliyetlerinin bir sonraki sevkiyatta etkinlik kontrolü yapılır. 2 ay sonunda etkinlik kontrolünün devam 

etmesi gerektiği durumda faaliyet izlemeye alınır. 

6. ONAY VE SORUMLULUK 

Bu doküman Satış temsilcileri ve kalite yönetim temsilcisi tarafından hazırlanıp Genel Müdür 

Yardımcısı(Ticaret) tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Dokümanın hazırlanması, yayınlanması, 
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güncellenmesi ve kontrol altında tutulması sorumluluğu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne aittir. Uygulama 

sorumluluğu satış temsilcileri yükümlülüğündedir. 

 

 


