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1.0 SORUMLULULAR 
Bu prosedürün uygulamasından Yönetim Temsilcisi başta olmak üzere tüm bölümlerin yetkilileri 
sorumludur. 
 
2.0 TANIMLAR 
Öneri: Tüm birimlerden gelen Entegre Yönetim Sistemine ilişkin istek, temenni, şikayet ve 
taleplerin öneri olarak toplanıp izlendiği kalite kaydıdır. 
 
Öneri Değerlendirme Komitesi: Tüm birimlerden gelen Entegre Yönetim Sistemine ilişkin 
önerilerin toplanarak olağan yada olağan üstü Yönetim Toplantıları öncesinde nihai değerlendirmeye 
alınmadan, görüşülmeye değer bulunan önerileri ya da direkt değerlendirmeye alınacak önerileri, 
inceleyen, tasnif eden komitedir. Bu Komite; 
 
-Kalite ve İK Sorumlusu 
-Öneri veren ilgili birim sorumlusu ya da sorumlularından oluşur. Komite belli bir periyoda 
dayanmaksızın toplanır. 
Komitenin Başlıca Görevleri; 
 
*Hizmet Yönetimi Koordinasyonunu sağlamak 
*Yönetim Kalite Toplantıları öncesi önerileri değerlendirmek 
*Denemeye veya uygulamaya alınacak öneriler için altyapı oluşturmak ve diğer birimlerle   
koordinasyonu sağlamak  
*İvedi değerlendirilecek önerileri tespit ederek gereklerini yerine getirmek. 
*Öneri,istek ve şikayet Sonuçlarını izlemek. 
Uygun Öneri: Tartışıldıktan sonra uygulanmasına karar verilen önerilerdir. 
 
 
3.0 UYGULAMA 
 
3.1.Öneri sistemi, çalışanların içinde bulundukları ortamda kendilerini ve şirketlerini ilgilendiren 
konularda mevcut durumun geliştirilmesine, iyileştirilmesine yönelik olarak fikirlerini isteklerini ve 
şikayetlerini öneri olarak ortaya koymalarını sağlayan, fikirleri değerlendiren ve uygulamaya alan bir 
sistemdir. Bu alanda; ÖNERİ, çalışanların fikirlerini yazılı olarak sundukları bir yoldur. 
 
3.2.Öneri sisteminde, sistem tüm çalışanların katılımına açıktır ve katılım sürekli olarak desteklenir. 
 
3.3.Öneri sisteminin kurulması, öneri sisteminin hedeflerinin belirlenmesi, işletilmesi ve 
geliştirilmesinden Yönetim Temsilcisi ve İK Sorumlusu, sorumludur. 
 
 
3.4 Öneri, bir sorunu ortaya koymalı ve çözümü içinde öneriyi taşımalıdır. Bir sorunu ortaya koyan 
ancak çözüm getirmeyen önerilerden kaçınmak için çalışanlara 



 

ÖNERİ TALİMATI 
Doküman No: 

İSG-T 10 

Yayın Tarihi 05.10.2009 Revizyon No 0.1 Rev. Tarihi  01.04.2018 

 

HAZIRLAYAN 
İSG  UZMANI 

ONAYLAYAN 
GENEL MÜDÜR 

  

 
Sayfa 2 / 2 

eğitim verilecektir.Öneriler ; 
 İş Güvenliğinin Artırılması 
 Hizmet kalitesinin arttırılması 
 Hurdaların  azaltılması, 
 Çalışanların yetki ve sorumluluk alanlarıyla ilgili iyileştirmeler, 
 Enerji, malzeme ve tüm kaynakların tasarrufuna yönelik öneriler, 
 Şantiye ve ofis  çalışmalarında yapılabilecek iyileştirmeler, 
 Dokümanların değişikliği ve kullanılması ile ilgili öneriler, 
 Müşteri memnuniyeti, 
 Zaman tasarrufuna yönelik, 

 
3.5. Öneriler, Öneri Formu’na işlenerek Yönetim Temsilcisi ve İK Sorumlusuna iletir. Yönetim 
Temsilcisi ve İK Sorumlusu,  önerileri ise ilgili bölüm sorumlularıyla değerlendirdikten ve Genel 
Koordinatöründe onayını aldıktan sonra Uygun Öneri olarak değerlendirilen önerileri uygulamaya 
koyar. 
 
3.6. Öneriler değerlendirilirken genellikle önerinin etkinliği, orjinalliği, yeniliği, uygulanabilirliği, 
öneri verenin pozisyonu, gayreti göz önüne alınır. Bir diğer önemli parametre de önerinin 
uygulanması ile ilgili mâli tablodur. Öneri ile ilgili değerlendirme sonuçları, Öneri Formuna işlenir 
ve öneri sahiplerine bildirilir. 
 
3.7. Yönetim Toplantılarına sevk edilen ve toplantıda uygulamaya değer bulunan önerilerin 
Uygulanması görevi, ilgili birim sorumlusuna aittir. Ancak ilgili birim sorumlusu önerinin niteliğine 
göre uygulamada öneri sahibine de görev verebilir. Uygulamada alınacak önerilerin 
sonuçlandırılması sistemin yürümesi ve öneri verene saygı gösterilmesi açısından çok önemlidir. 
 
 
 
4.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR 
Öneri Formu 
 
 

 

 

 


