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1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu doküman;

 Tedarikçilerimize Alpplas ’nın yeni ürün devreye alma, seri üretim, garanti ve iyileştirme kapsamındaki yaklaşım ve 
isteklerini belirtmek. 

 Yeni ürün devreye alma aşamasında planlama ve dökümantasyon açısından TEDARİKÇİLER’imize destek olmak. 

 Alpplas’ın Müşteri memnuniyetine ait kriterlerini TEDARİKÇİLER’imize belirtmek. 

 Atıfta bulunduğu dökümantasyon yardımıyla,  TEDARİKÇİ ve FEKA arasındaki iletişimi düzenlemek ve güçlendirmek. 

 3. Taraf Belgelendirme kuruluşlarının denetim planlama ve yürütme çalışmalarına yardımcı olmak amacı ile 
hazırlanmıştır.

TEDARİKÇİ ALPPLAS MÜŞTERİ

Alpplas’a  mal ve hizmetleri temin eden tüm tedarikçilerimizi kapsar. Bu tedarikçiler Bölüm 4 Tablo 1 de 

gruplandırılmıştır. 

2. ATIF YAPILAN STANDART VE DOKÜMANLAR  

ALPPLAS, TEDARİKÇİLER’inden, en az ISO 9001:2015 standardına bağlı bir kalite sistemi yapılanmasını beklemektedir. 

Ancak Tedarikçi kalite sistem yapılanmasını IATF 16949:2016 ya göre iyileştirmek zorundadır. Güncel standartların temin 

edilmesi yükümlülüğü Tedarikçiye aittir

Farklı bir uygulama talebi bildirilmediği taktirde,  aşağıda belirtilen temel otomotiv tekniklerine ait AIAG yayını referans 

kitapların güncel revizyonlarının kullanımını talep eder. Temin etme sorumluluğu tedarikçiye aittir;

Bu referans kitaplar ;

 APQP :  Advanced Product Quality Planning (İleri Ürün Kalite Planlaması)

 PPAP :  Production Part Approval Process (Üretim Parçası Onay Prosesi)

 FMEA :  Failure Mode & Effect Analysis (Hata Türleri ve Etkileri Analizi)

 SPC    :  Statistical Process Control (İstatistiksel Proses Kontrol)

 MSA   :  Measurement System Analysis (Ölçüm Sistemleri Analizi)   

Not: Bu dökümanların güncellik durumunun takibi için bakınız  www. aiag. org. 

       Kalite sistem standartlarının güncellikleri için ISO ve IATF internet sitelerinden takip edilmelidir.
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3. ALPPLAS SATIN ALMA AKIŞI

TEDARİKÇİ ARAŞTIRILMASI

POTANSİYEL TEDARİKÇİLERİ 
TESPİTİ

TEDARİKÇİ ADAYI BİLGİ  
FORMUNUN TEDARİKÇİ 

TARAFINDAN ALPPLAS’TA 
DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE 

DOLDURULMASI

TEDARİKÇİ 
DEĞERLENDİRME VE 

RİSK ANALİZ 
FORMUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

TEKLİFİN İSTENMESİ

TEKLİF 
DEĞERLENDİRMESİ

TEDARİKÇİ NUMUNE 
ÇALIŞMASI

NUMUNE ÇALIŞMASININ 
ALPPLAS TARAFINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

TEDARİKÇİ İLE 
MUTABAKATLARIN YAPILMASI

TEDARİKÇİNİN ONAYLI TEDARİKÇİ 
LİSTESİNE KAYDI

TEDARİKÇİYE SİPARİŞ

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN DEĞİL

UYGUN DEĞİL

UYGUN DEĞİL

PROSES DENETİMİ(ŞART İSE)

DENETİM SONUCU

UYGUN DEĞİL

KONTROLSUZ KOPYA
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4.ALPPLAS SATIN ALMA AKIŞI

                                             RET

                                      KABUL

                                               C-D GRUBU TEDARİKÇİ

ALPPLAS GİRDİ 
KONTROL TEDARİKÇİYE BİLDİRİM

TEDARİKÇİYE SİPARİŞ

TEDARİKÇİ 
PERFORMANS 
TAKİBİ-AYLIK

TEDARİKÇİYE DURUM 
RAPORU İLE BİLDİRİM

8D UYGUNSUZLUK 
İLE İLGİLİ GERİ 

DÖNÜŞ BEKLENİR.

TEDARİKÇİ 
PERFORMANS 

TAKİBİ-Son 6 aylık
TEDARİKÇİYE DURUM 
RAPORU İLE BİLDİRİM

8D UYGUNSUZLUK 
İLE İLGİLİ GERİ 

DÖNÜŞ BEKLENİR.

DENETİM

TEDARİKÇİ İLE 
ÇALIŞILAMAZ

TEDARİKÇİ İLE 
ÇALIŞMAYA DEVAM 

EDİLİR

OLUMLU

OLUMSUZ

C-D GRUBU TEDARİKÇİ

D GRUBU TEDARİKÇİ

KONTROLSUZ KOPYA
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4. ALPPLAS ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTESİNE GİREBİLMEK İÇİN ŞARTLAR(TABLO 1)

MALZEME GRUBU

A-ÖZEL ÜRETİM 
OTOMOTİV

İlk Ürün Onay Proses 
Gerekliliği

B-STANDART/   
KATALOG ÜRÜN

Kalite 
Sistem          
Belge 
Şartı

Numune 
ÇalışmasıMALZEME

C-ÖZEL ÜRETİM 
OTOMOTİV             
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TEDARİKÇİ GRUP 1 - ÜRETİMDE DİREKT KULLANILAN MALZEMELERİ TEMİN EDEN TEDARİKÇİLER

1.1.A X X X - X X - X X

1.1 B X X X - X  X X -PLASTİK HAMMADDE / GRANÜL/MASTERBATCH

1.1.C X X X - X X - X -

1.2 A X X X - X X - X X

1.2 B X X X - X  X X -TERMİNAL/SOĞUTUCU/VİDA/ KABLO

1.2 C X X X - X X - X -

1.3 A X X X - X X - X X

1.3 B X X X - X  X X -ELEKTRONİK MALZEME

1.3 C X X X - X X - X -

1.4 A X X X - X X - X X
PLASTİK PARÇA/DEKORATİF PARÇA/PCB

1.4 C X X X - X X - X -

1.5 A X X X - X X - X X

1.5 B X X X - X  - X X -BOYA,MÜREKKEP,İNCELTİCİ/ YAPIŞTIRICI,BANT,SİLİKON 
PARÇA,KORUYUCU

1.5 C X X X - X X - X -

OTOMOTİV ÜRÜNÜ İLE BAĞLANTILI YAZILIM VE YA GÖMÜLÜ YAZILIMI 
OLAN OTOMOTİV ÜRÜNLERİ 1.6 A X X X X X X - X X

TEDARİKÇİ GRUP 2 -ÜRETİMİN  İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN YARDIMCI MALZEMELERİ TEMİN EDEN TEDARİKÇİLER

2.1.A X X X - X X - X -

2.1.B X X X - X - - - -AMBALAJ MALZEMELERİ

2.1.C X X X - X X - - X

ELEK 2.2 X X X - X - - - -

ÜRETİM SARF MALZEMELERİ(Havya ucu,lehimler,nitrojen gazı vb) 2.3 X X X - X - - X -

TEDARİKÇİ GRUP 3 - FASON ÜRETİM YAPAN TEDARİKÇİLER

3.1 A X X X - X X - X -
ELEKTRONİK DİZGİ

3.1 C X X X X X X - X X

3.2 A X X X - X X - X X
KAPLAMA/BOYAMA

3.2 C X X X - X X - X -

TEDARİKÇİ GRUP 4 -HİZMET

NAKLİYE/LOJİSTİK 4.1 X X  - X - - - -

KALİBRASYON/TEST LABORATUVARI 4.2  X ISO 
17025

X - - - -

EĞİTİM/DANIŞMANLIK 4.3  X  - X - - - -

PERSONEL SERVİS 4.4  X  - X - - - -

EKİPMAN SERVİS 4.5  X  - X - - - -

KONTROLSUZ KOPYA



TEDARİKÇİ EL KİTABI

EL.01-005

Hazırlayan :
Demet  EROL

İlk Yayın Tarihi :
01.02.2017

Onay :
Ayhan EROL

Revizyon :
Tarih No

28.02.2017 02
                                                                                     5                                                           

Üzerinde kırmızı renkli kontrollü kopya kaşesi olmayanlar geçersizdir.

YENİDEN İŞLEM,AYIKLAMA,REWORK,SEÇİM VB. 4.6 X X  - X - - - -

5.1 Alpplas Direkt Onaylı Tedarikçi Listesine Girme Şartları

1 - Müşterinin onaylı listesinde yer alan veya müşterinin direkt talep ettiği tedarikçiler. (Directed–Buy)

2 - Müşteri tarafından iletilen teknik dokümanlarda ilgili malzemenin tedarikçisi özellikle belirtilmiş olması.

3 - Satın alınan ürün/makine/ekipman/ve/veya hizmetin tek/ve(ya) onaylı yetkili satıcısı, servisi veya temsilcisi olması

5.2 Alpplas Tarafından Onay ile Onaylı Tedarikçi Listesine Girme Şartları

5.1 maddesine tabi tedarikçiler için 5.2  Tedarikçi Seçim Süreci uygulanmaz.

5.2.1 Tedarikçi Seçim Süreci
5.2.1.1 Tedarikçi Adayı Bilgi Formu 
Tedarikçi adayı firmalardan öncelikle Tedarikçi Adayı Bilgi Formu (FR.09.03-010) doldurarak firma hakkında ön bilgi 

toplanır. Tedarikçilerimizi teknik ve ticari açıdan tanıyabilmek için, üretim firması olan tedarikçilerimize yönelik olarak 

Tedarikçi Adayı Bilgi Formu (FR.09.03-010) düzenlenmiştir. Çalışmanın başlangıcında Alpplas Satınalma bölümü ilgili 

formu tedarikçi adayına iletir. Tedarikçi adayı bu formu doldurup, imzalayıp Alpplas satınalma bölümüne geri gönderir. Bu 

formdaki bilgiler gerekli durumlarda (taşınma, büyüme, unvan değişikliği, vb.) güncellenir. 

5.2.1.2 Tedarikçi Risk Analiz Formu
Tedarikçi Adayı bilgi formunun değerlendirilmesinden sonra, Satınalma ve Kalite Güvence bölümlerimiz gerekli görürlerse 

tedarikçi adayının olanaklarını yerinde gözlemlemek için firmayı ziyaret ederler. Bazı durumlarda Alpplas’taki ilgili diğer 

bölümler de bu ziyaretlere katılabilir. Bu ziyaretin amacı, tedarikçi adayı tarafından gönderilmiş form ve detay bilgi 

içeriklerinin gözlemlenmesidir. Ayrıca, tedarikçinin Alpplas hakkında bilmek ve öğrenmek istediği konular bu gözlem 

ziyaretinde ele alınabilir. Ziyaret sonucunda katılan ekibin, Tedarikçi Risk Analiz Formu (FR.05.01-009)’nu doldurması ile 

çıkacak puan göre aday firma ile çalışılıp, çalışılmamasına kararına etki eder. Alpplas ve müşterisinin belirleyeceği başka 

özel isteklerin de yerine getirilmeyecek olması tedarikçi seçim kriterini etkileyen önemli etkenlerdendir. Bu tip tedarikçilerin 

gelişmeleri ve eksiklerini giderme yönündeki aksiyonları takip edilir. Firmanın istenilen seviyeye gelmesi durumunda, 

teknik ve ticari beklentiler de karşılanıyorsa çalışma imkanı olabilir.

Tedarikçi Risk Analiz Formu (FR.05.01-009)aşağıdaki maddeler gözlemlenir.

a) Seçilen tedarikçinin ürün uygunluğu ve Alpplas’ın malzemesini müşterilerine kesintisiz tedarik edilmesi riskinin 

değerlendirilmesi; 

b) Ilgili kalite ve teslimat performansı; 

c) Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin değerlendirilmesi; 

d) Çok yönlü disiplinle karar verme; ve 

Uygunsa Risk Analiz formu ile aşağıdaki maddelerde gözlemlenir.

KONTROLSUZ KOPYA
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•Yazılım geliştirme yetenekleri 

• Otomotiv iş hacmi (mutlak ve toplam işin yüzdesi olarak); 

• Finansal istikrar;

• Satın alınan ürün, malzeme veya hizmet karmaşıklığı; • Gerekli teknoloji (ürün veya süreç);

• Mevcut kaynakların yeterliliği (örneğin, insanlar, altyapı); 

• Tasarım ve geliştirme yetenekleri (proje yönetimi dahil);

• İmalat yeterliliği; 

• Değişiklik yönetimi süreci; 

• İş devamlılığının planlanması (ör., Afete hazırlık, acil durum planlama); 

• Lojistik süreci; 

• Müşteri hizmetleri;

5.2.1.3 Tedarikçi Sistem Denetimi 
Tedarikçi Seçim Sürecinde IATF 16949 veya ISO 9001 belgesiz ise firmaya sistem denetimi düzenlenir ve onaylı firma 

listesine girebilmek için minimum 70 puan alması beklenir. Firma IATF 16949 veya ISO 9001 belgesine sahip ise 

gerektiğinde firmaya sistem denetimi düzenlenebilir. Sistem Denetimi için FR.07.05-012 Tedarikçi Denetimi Soru Listesi 

Kullanılır.

5.2.1.4 Kalite Sistem Belgeleri
Onaylı Tedarikçi Listesine Girebilmesi için Tedarikçilerden, tedarikçi gruplarına göre IATF 16949 veya ISO 9001 kalite 

sistem

belgesi şart koşulur. (Bak. Tablo 1)Güncel belge bilgilerinin Alpplas satın alma bölümüne iletilmesinin sorumluluğu 

tedarikçilerdedir

5.2.1.5 Teklif Değerlendirmesi
Tedarikçiden Teklif istenir ve gelen teklifin uygunluğu Satın Alma Sorumlusu gerekirse İş Geliştirme ve Proje Yönetici 

tarafından değerlendirilir.

5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 ve 5.2.1.5 maddelerine göre tedarikçi uygun görülür ise 7.2.2 Numune Siparişinin 

Açılması adımına geçilir.

5.2.2 Numune Siparişinin Açılması
Numune çalışması şartı olan tedarikçilerle numune çalışması yapılır. (Bak. Tablo1)

1.Üretimi yaptırılacak malzeme ile ilgili teknik dokümantasyon tedarikçiye satın alma bölümü tarafından kontrollü 

doküman olarak verilir.

2.Tedarikçiye numune siparişi açılır.

3.Sipariş mailinin ekinde, aşağıda örnekleri sıralanan satın alma verileri tedarikçi adayına verilir.

•Parça çizimleri, 

•Şartname ve test metotları, 

•Şahit numune, 

•Normlar/Standartlar 

•Müşteri Özel İstekleri

KONTROLSUZ KOPYA
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5.2.3  İlk Ürün Onay Proses Gerekliliği
Tedarikçiye -numune siparişi- açılması sonrasında, aşağıdaki tanımlanan aşamalar gerçekleştirilerek ilk ürün onayı 

olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılmış olur. 

Tedarikçilerden numune ile birlikte farklı iki şekilde Alpplas ’a onay için başvuru istenir.

a- Ölçüm/Test raporu ve numune

b- PPAP Dosyası ve numune

5.2.3.1- Numune onayı için tedarikçide ön-seri üretim yapılır,

5.2.3.2- Proses şartları tanımlanır, 

5.2.3.3- Tedarikçide ilk ürün Ölçüm Gerçekleştirilir,

5.2.3.4- İlk Numune Testleri

5.2.3.5- İlk Numune Sevkiyatı

5.2.3.6- Malzemenin Alpplas Tarafından onayı gerçekleştirilir.

5.2.3.1 Tedarikçide Ön Seri Üretim 
Firmamız tarafından başka bir miktar talep edilmemişse, toplam minimum 150 adetlik ön-seri üretimi yapılır.

5.2.3.2 Ön Seri Üretim Proses Şartlarının Tanımlanması 
Proses / Makine Yeterliliği
- Özel Karakteristikler, Alpplas A.Ş. tarafından belirlenerek  Alpplas  Özel Karakteristik Tablosu(FR.08.11-036) ile 

tedarikçiye aktarılır. Kullanıcı emniyetini, kanunlara uygunluğu, fonksiyonelliği, uyumu ve görüntüyü etkileyen özel 

karakteristikleri tanımlamak için Alpplas tarafından bildirilen (-varsa)  özel sembolleri kullanılır. 

- Alpplas A.Ş. tarafından Özel karakteristik olarak tanımlanmış ve değişken (ölçülebilen) veriler kullanılarak 

değerlendirilebilen tüm karakteristikler için, sunuştan önce, ön-seri proses yeterliliğinin kabul edilebilirlik seviyesi 

saptanmalıdır. 

-Aksi belirtilmedikçe, S (Emniyet) ve R (Regülasyon) sınıfı karakteristiklerde

Pp,Ppk(Proses Performans Indeksi) ≥2

Cp,Cpk (Proses Kapabilite İndeksi) ≥2  olmalıdır. Hedef hata seviyesi 0 PPM

-Aksi belirtilmedikçe, S (Emniyet) ve R (Regülasyon) sınıfı harici karakteristiklerde

 Pp,Ppk(Proses Performans Indeksi) ≥1,33

Cp,Cpk (Proses Kapabilite İndeksi) ≥1,67  olmalıdır. 

KONTROLSUZ KOPYA
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Firmalar yeterlilik çalışmaları kaydı için Alpplas’tan örnek doküman talep edebilir veya kendi formatlarını kullanabilirler.

Önseri proses yeterliliğinin talep edilmesinin amacı, üretim prosesinin Alpplas ve Alpplas’ın müşterilerinin taleplerini 

karşılayacak ürünü üretip üretememe ihtimalini belirlemektir.

- X/R kartı kullanılarak incelenebilen karakteristikler için, kısa dönemli çalışma en azından 125 bireysel okumayı içeren 25 

veya daha fazla alt grup verinin incelenmesine dayanmalıdır. Kontrol tabloları kararsızlık göstergeleri açısından 

incelenmelidir. Birden fazla bölmeli ekipmanlarda gerçekleştirilen üretimlerde, proses yeterliliği, belirlenmiş bölgelerden 

parça alınarak yapılabilir. 

- Proses yeterliliğinin yanısıra makine yeterliliğinin tedarikçiler tarafından saptanmalıdır.  Eğer Alpplas başka bir değer 

belirtmemişse, Cmk değeri ≥1,67  olmalıdır. 

Sonuçların uygun olmaması kararsızlık belirtileri varsa veya  Kararlılığa ulaşılamıyorsa, Alpplas ile görüşülmeli ve gerekli 

iyileştirme plânı hazırlanarak proses yada tezgah uygun hale getirilmelidir. Yeterlilik çalışmalarının tümü, iyileştirme 

plânları ile birlikte PPAP dosyasında bulunmalıdır. Prosesin, iyileştirme öncesi ve sonrası durumu izlenebilmelidir. 

Yapılan değerlendirme sonucu uygun değilse, makina / proses ile ilgili bir iyileştirme programı hazırlanır. İyileştirme 

programı sonunda, makina / proses yeterliliği yeniden hesaplanır. 

Makine proses yeterlik ölçümü yılda bir kez belirlenen ürün ve noktalar için tekrarlanır. Ayrıca, aşağıdaki şartların olması 

durumunda yeterliliğin tekrar yapılmalıdır. 

1. Ürün yâda parça toleransının değişmesi. 

2. Üretim akışındaki değişiklik. 

3. Makine, donanım yâda tesisin yerinin değişmesi.

4. Uzun süreli olarak (1 yıldan fazla) üretime ara verilmesi. 

5. Müşteri şikâyetlerinin artması.  

5.2.3.3 Tedarikçide İlk Ürün Ölçüm 

Ölçüsel şartları olan tüm parçaların ve üretim malzemelerinin ilgili parça planlarına uyup uymadığına karar vermek için "İlk 

Ürün Ölçümü" yapılmalıdır. Numune çalışmalarında tedarikçi en az 5 parçayı ölçmelidir. Teknik resim üzerindeki tüm 

ölçüler ölçülmelidir ve asıl değerlerle birlikte, uygun bir düzen içinde listelenmelidir. Sayısal değer içermeyen uygunluk 

ifadeleri kabul edilemez. Ölçümlerin yapıldığı tarihler ve ölçümü yapan kişiler belirtilmelidir. ÖLÇÜLEN PARÇALARDAN 

BİR TANESİ ŞAHİT NUMUNE OLARAK BELİRLENMELİDİR. Uygulanabilir tüm spesifikasyonların yerine getirilmesi 

sorumluluğu üreticilerdedir. Kabul kriterleri dışında olan herhangi bir sonuç, üreticinin parçaları ve dokümanları 

sunmaması için bir sebeptir. Tüm şartların karşılanması için prosesi düzeltici her gayret sarfedilmelidir. Eğer tedarikçi bu 
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şartların herhangi birini karşılayamıyor ise, ne yapılması gerektiği konusunda Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.’ye 

başvurmalıdır. 

Tedarikçilerde Ölçüm Sistemleri Analizi

Ölçme hatalarının çalışma ölçümlerini nasıl etkilediğini anlamak için, bir ölçüm sistemleri Analizinin  (MSA-R&R, doğruluk, 

doğrusallık ve kararlılık çalışmaları) yapılması gerekmektedir.

- Aksi belirtilmedikçe; Değişken (Ölçülebilir) Verilere yönelik ölçüm sistemi analiz çalışmalarında    %GRR ≤ 10, ndc ≥ 5.0 

olmalı, Xbar (Ortalama) ve R (Aralık) grafikleri MSA çalışmasının uygunluğunu göstermelidir.           

                                                                                        

-Aksi belirtilmedikçe; Nitel Verilere yönelik ölçüm sistemi analiz çalışmasında ölçümcüler arası uyumu gösteren kappa 

değeri ≥ 0.75 olmalı, etkinlik ≥ %90,  kaçırma (miss rate) tipi hata ≤ %2.0 ve yanlış alarm (false alarm) tipi hata ≤ %5.0 

koşulları sağlanmalıdır. (nitel veri analiz çalışmasında örneklerin %33 - 50'si uygun olmayan, özellikle limit değerlere yakın 

parçaları içermelidir).

Tedarikçiler Niteliksel ve Niceliksel MSA için Alpplas’ın ekte gönderdiği formları(FR.08.11-077-Nitel MSA 

Formu/FR.08.11-080- Nicel MSA Formu) veya mevcut ise kendi formatlarını kullanabilirler.

5.2.3.4 İlk Numune Test Raporu

Tedarikçi yürürlükteki teknik dokümanlarda belirlenmiş olan (örneğin; ölçü, malzeme, fonksiyon, üst yüzey özelliği, 

görünüş vb.) tüm kalite özelliklerini kendisi test / kontrol eder ve kalite kontrol raporu düzenler.

Eğer tedarikçi gerekli testleri yapamaz ise, gerekli hizmet uygun bir kaynaktan (akredite laboratuvar) alınabilir. Testlerin 

bağımsız / ticari bir laboratuvar tarafından yapılması durumunda, sonuçlar laboratuvarın firma anteti olan sayfalarda ve 

norm rapor formatında sunulmalıdır.

İlk numune kontrol raporunda tüm özelliklerin istenen değerleri, toleransları ve tespit edilen değerleri belirtilmelidir. Tüm 

kontrol sonuçları ilgili numuneye göre açık şekilde ayırt edilebilir olacaktır. (Örneğin; pozisyon numaraları verilerek) Ürün 

tanım onayında belirtilen tüm testler yapılmalıdır ve asıl değerlerle birlikte uygun bir düzen içinde listelenmelidir. Sayısal 

değer içermeyen uygunluk ifadeleri kabul edilemez. Testlerin yapıldığı tarihler ve kişiler belirtilmelidir.

5.2.3.5 İlk Numune Sevkiyatı

Tedarikçi ile bir çerçeve sözleşmesi, ek sözleşme ya da münferit sipariş yapılmasını müteakip kendisinden talep 

edilmesine gerek olmadan mutabakata varılan teknik dokümanlarla ilk numuneyi belirlenen tarihte teslim etmek 

zorundadır. 

Eğer farklı bir düzenleme bulunmuyor ise teslim edilecek ilk numune sayısı komple test kapsamını açık ve net şekilde 

değerlendirmesini sağlayacak miktarda seçilmelidir.
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Aynı ürün birden fazla kalıp ile üretim yapılıyorsa her kalıptan, çok gözlü kalıplarla üretim yapılıyorsa her gözden numune 

ve bunlara ait ölçüm raporları ile teslim edilecektir.

5.2.3.6 Malzemenin  Alpplas Tarafından Onaylanması

İlk numune onayı Alpplas kalite bölümü tarafından ilk numune test sonuçlarına istinaden verilir. Tedarikçiye test sonuçları 

hakkında bilgi verilir.

İlk numune onayı, seri parçaların sevkiyatı için ön şarttır. Bu onay ilk olarak ilk seri üretim teslimatından önce alınmış 

olmalıdır. Yani ilk numunenin olası bir reddi, seri üretime geçiş tarihini riske sokmamalıdır.

Alpplas tarafından verilecek ilk numune onayı tedarikçiyi kendisinin ürünlerinin kalitesi konusundaki temel 

yükümlülüklerden kurtarmaz.

Onay işlemi sadece teknik bir nitelik taşır, sevkiyat talebi anlamına gelmez ve sevkiyatçı ya da üçüncü şahıslara karşı 

herhangi bir hukuki hak vermez. 

Onaylanan ilk numuneler aynı zamanda teknik dokümanlarda spesifik olarak belirtilmemiş özellikler için de geçerli olup, 

bu özellikler talep edildiğinde yerine getirilmek zorundadır.

5.2.4 TEDARİKÇİ PPAP DOSYASI

PPAP dosya içeriği Tablo2’de belirtildiği gibidir. Sunuş seviyesi, ürünün özelliğine göre "Proje Ekibi" tarafından belirlenir. 

Genel olarak tedarikçilerden talep ettiğimiz PPAP dokümanları aşağıda listelenmiştir;

Alpplas tarafından aksi belirtilmedikçe tedarikçiler Seviye-3 şartlarını yerine getirmelidir.Numune teslimi  ile PPAP dosyası 

şartı olan malzeme grupları Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Tedarikçi tarafından aşağıdaki dokümanlar hazırlanarak Satınalma Sorumlusuna gönderilir.Müşteri onayı ile gelen 

tedarikçilerde ilk ürün onay prosesi uygulanmaz.

Parça Sunuş Mektubunda herhangi bir olumsuz sonuç, tedarikçinin parçaları ve/veya dokümanları sunmaması için bir 

sebeptir. Tüm şartların karşılanması için prosesi düzeltecek her gayret sarfedilmelidir. Eğer tedarikçi bu şartların herhangi 

birini karşılayamıyor ise, ne yapılması gerektiği konusunda Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.’ye başvurmalıdır. 

Tedarikçi PARÇA GARANTİ MEKTUBUNU İmzalamak Suretiyle;

- Tasarım FMEA, Sistem-FMEA, Proses FMEA sının nizami ve gereği gibi hazırlanmış olduğunu,

- Proses Yeterlilik değerlerinin hesaplanmış ve uygun olduğunu,

- İlk numunenin, seri üretime uygun üretim araçları ile ve seri üretime uygun şartlar altında üretildiği ve test edildiğini,
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- Daha sonraki seri üretim sevkiyatlarının onaylanan numuneye uygun olacağını teyit eder.

Tedarikçi tüm bu gereklilikleri yerine getirdiğinde, numuneler Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. kalite bölümü tarafından 

laboratuvar ve işletme koşullarında doğrulanır. Ölçüm Raporu ile raporlanan ve doğruluğu onaylanan numunelerin seri 

üretimine ve dolayısı ile sevkiyatına izin verildiği anlamını taşır. Onay almayan ürünler için tedarikçi kalite dosyasını ve 

prosesini gözden geçirir ve tekrar numune hazırlar.

Dokümanlar (Üretim parça onayları, Ekipman kayıtları, Satınalma emirleri vb.) Alpplas tarafından aksi belirtilmedikçe 

tedarikçide ürünün aktif olduğu süre+1 yıl boyunca bulundurulur. 

  
Tedarikçi Onay Seviyesi(TABLO 2)

Talepler Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5

1. Garanti mektubu
G G G G S

2. Görünüş onay raporu
G G G G S

3. Numune parça S G G S S
mastar parça S S S S S
4. Dizayn kayıtları S G G G S
detaylar S G* G* G* S
5. Değişen dokümanlar  
( eğer varsa ) S G G G S

6. Boyutsal ölçümler S G G G S
7. Kontrol ekipmanları S S** S** S S

8. Test sonuçları
S G G G S

9. Proses akış şemaları S S G G S
10. (a) Proses FMEA'lar S S G G S
      (b) Dizayn FMEA'ları S# S# G# G# S#
11. Kontrol planı S S G G S
12. Proses yetenek 
çalışmaları S S G G S
13. Ölçme sistemleri 
analizi S S G G S
14. Dizayn mühendislik 
onayı S S G G S

G - Belirtilen parça onay prosesinde gönderilecek. Bir kopyası üretim alanında saklanacak.

S - Üretim alanında saklanacak. ALPPLAS tarafından talep ettiğinde sunulabilecek durumda olmalı.

*  Alpplas tarafından istendiği takdirde ( genellikle talep edilmez )

** Alpplas tarafından istediği takdirde
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#  Tedarikçi  dizayndan sorumlu ise uygulanabilir.

5.2.6 PROSES DENETİMİ

Tedarikçi denetimleri VDA 6.3 standart ı na uygun olarak, bu standartta denetim yapabilme yeterlili ğ i olan denetçiler 

tarafından gerçekleştirilir.

Proses Onay ı ; Ürüne ait Numune ve PSW onaylar ı n ı n tamamlanmas ı  ile birlikte, ilgili ürünün üretim prosesinin 

denetlenmesi için plan haz ı rlan ı r. Belirlenen tarihte ALPPLAS taraf ı ndan denetim gerçekle ş tirilir. Üretim prosesi 

de ğ erlendirmesinin amac ı , incelenen prosesin uygunlu ğ unun do ğ rulanmas ı  ve üründe olu ş abilecek kritik noktalar ı n 

belirlenmesidir. 

Alpplas Proses Denetim Sistemi;  

Prosesin uygun görülebilmesi için en az %80 başarı sağlanmalı ve “UYGUN” sonucu alınmalıdır. Proses “UYGUN DEĞİL” 

ise belirlenecek bir tarihte takip denetimi gerçekleştirilir.   

Tedarikçi, kalite düzeyi ne olursa olsun tespit edilen uygunsuzluklar ve açıklamalar firmaya ulaştığı tarihten itibaren 15 gün 

içinde, yazılı bir taahhüt ve öngörülen iyileştirme planlamasını, ALPPLAS Kalite Güvence Yöneticiliğine’ ne göndermekle 

yükümlüdür.  

Tedarikçi  proses denetimlerinde, aşağıdaki tanımlanan aşamalarda denetim gerçekleştirilir: 

 -Yan sanayi ve alt parça hazırlıkları 

- Personel / Yetki - Makine / Ekipman / Proses hazırlığı

- Dokümantasyon 

- Üretim şartları ve Müşteri özel istekleri 

- Uygun olmayan ürün yönetimi 

- Tanımlama / Taşıma / Stoklama / Ambalaj

6. TEDARİKÇİ İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER

Tedarikçi numune onay çal ı şmas ın ın olumlu sonuçlanmas ından sonra, Alpplas Sat ınalma Departman ı  sözleşmelerin 

yapılmasını sağlar. Bu mutabakatların amacı, tedarikçi ile Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. arasında ortak bir anlayış 

oluşturmak ve bunu işin başından itibaren yürürlüğe koymaktır. 
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1.tip,2.Tip,3.Tip tedarikçiler ile sat ı n al ı nan ürün ve hizmet için Sat ı n Alma Genel Sözle ş mesi(GNL.FR.01-001)ve 

sözle ş mede i ş aretlenen di ğ er ekler (Malzeme Fiyat Listesi,Ariyet (Emanet) Sözle ş mesi, Endirek Malzeme Kalite 

Şartnamesi,Direk Malzeme Kalite Şartnamesi, Yasakl ı  K ıs ı tlanm ı ş  Maddeler Deklarasyonu, Teknik Bilgiler Sayfas ı , 

Tedarikçi Hedef Mutabakat Formu, Tarife Listesi)  2 nüsha olarak haz ı rlan ı r İ ş letme Yöneticisinin onay ından sonra 1 

kopyas ı  tedarikçi firmaya verilir di ğ er kopyas ı  da tedarikçi dosyas ı nda saklanır. Onaylanan sözle ş meler Sat ı n Alma 

Sorumlusu tarafından bölümde muhafaza edilir.

Tedarikçiler tarafından sevkiyat performansı ve ppm hedefleri Tedarikçi Hedef Mutabakat Formu ile birlikte  sözleşmeye 

ek olarak verilir. Malzeme ile ilgili bilgiler,teknik resim ve teknik dokümanlar Sat ınalma Sözle şmelerinin ekinde Teknik 

Özellikler sayfası(FR.07.05-005)  ile tedarikçilere bildirilir. Alpplas  Özel Karakteristikleri Özel Karakteristik 

Tablosu(FR.08.11-036) ile birlikte tedarikçiye teslim edilir.Teknik Özellikler sayfas ı (GNL.FR.01-007) ALPPLAS Kalite 

Güvence Yöneticiliğ i taraf ından sat ın alma talebi ile haz ı rlan ı r. Haz ı rlanan sayfalar Alpplas Sat ın Alma departman ı  

taraf ı ndan tedarikçiye iletilir. Tedarikçiler taraf ı ndan imzal ı  nüsha ALPPLAS’a gönderilir. ALPPLAS taraf ı ndan 

onaylandıktan sonra, tedarikçilere ilgili dokümanın 1 nüshası iletilir.

Alpplas tarafından yeni yaptırılacak kalıplar için sipariş öncesinde tedarikçilerle Kalıp Sipariş Sözleşmesi             

(GNL.FR.01-002) yapılır.

Alpplas özel istekleri tedarikçiye bu doküman aracılığı ile(Tedarikçi El Kitabı(EL.01-005))  bildirilir ve tedarikçiden Alpplas  

Özel İsteklerine göre çalışması beklenmektedir. 

Alpplas tarafından alınacak Lojistik/Nakliye hizmeti için Lojistik/Nakliye tedarikçileri ile Nakliye Hizmet 

Sözleşmesi(GNL.FR.02-004) yapılır.

7. ÜRÜN GÜVENLİĞİ/YASAKLI/KISITLANMIŞ MADDELER DEKLERASYONU VE MSDS’LER 

Ürün imalatında kullanılmak üzere satın alınan tüm hammadde/malzemeler, üretim ve satışın yapıldığı ülkelerdeki yasal 

ve mevzuat şartlarına uygun olmalıdır.Yasak,sınırlandırılmış zehirli ve tehlikeli maddeler ve aynı zamanda çevre, elektrik, 

elektromanyetik ile ilgili konularda mevcut yasal ve güvenlik k ı s ı tlamalar ı n ı  kar ş ı lar. Bu nedenle Onayl ı  Tedarikçi 

listesindeki tüm ürün güvenlik gereklilikleri, hammadde / malzemeler yasal iş güvenlikleri ve çevre yönetmelikleri dikkate 

alınarak seçilirler.

1.Tip,2.Tip,3.Tip Malzeme temin edilen firmalardan Satın Alma Sözleşmesi ile birlikte Yasaklı/Kısıtlanmış Maddeler 

Deklerasyon Formu(GNL.FR.01-006) talep edilir. Firma, Satın Alma sözleşmesi ile birlikte Yasaklı / Kısıtlanmış Maddeler 

Deklarasyon Formu'nu  ulusal/uluslararası standart ve limitlere uyup uymadığını deklare etmek amacıyla imzalayıp 

kaşeleyerek Alpplas Satın alma Bölümüne teslim edecektir. Bu form, firmanın Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. 

standartlarına uygunluğunu taahhüt etmektedir. 

Kimyasal malzemelerin (boya, mürekkep, yapıştırıcı, flux, tiner, solvent, isopropil alkol, yağ,  v.b.), hammadde ve 

masterbatchlerin onayı için ayrıca MSDS raporu da (Material Safety Data Sheet-Malzeme Güvenlik Raporu ) firmadan 

temin edilecektir.
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8. TEDARİKÇİYE SİPARİŞ

Tedarikçilere yap ı lan sipari ş  talepleri Alpplas sat ı n alma bölümü taraf ı ndan haz ı rlanan sipari ş  formu(order form) ile 

gerçekleşir. 

9. SERİ ÜRETİM SEVKİYATINDA KABUL

Sat ın al ınan malzemenin belirlenmesi istek ve şartlara uygunluğu kontrol etmek için girdi kontrolü yap ı l ır. Girdi kontrol 

elemanı tarafından kontrol edilmeyen veya red edilen üretim girdileri kullanılmaz. 

10. TEDARİKÇİ ALANINDA DOĞRULAMA

Gerek Alpplas yetkilileri, gerekse mü ş terilerimiz, önceden haber vermek kayd ı yla, sat ı n al ı nan ürünü tedarikçinin 

sahasında doğrulayabilirler. Bu doğrulama, ürünün giriş kontrol onayı işlemini kaldırmaz. 

Adı geçen partinin giriş kontrolde uygunsuzluğunun belirlenmesi durumunda parti red ve iade edilir

11. KALİTE PROBLEMİ BİLDİRİMİNE CEVAP VERME

Girdi Kontrol’de ve ya üretim esnasında reddedilen malzemeler (elektronik komponent, hammadde, yarı mamül, vb.) veya 

yaşanan herhangi bir kalite problemi Alpplas Kalite Güvence Yöneticiliği taraf ından tedarikçiye FR.08.09-006 Tedarikçi 

Hata Bildirim Raporu ile bildirilir. Bildirilen hata için, tedarikçiden konu ile ilgili analiz ve iyileştirme çalışmalarının; 8D’nin 

aşamalarına göre cevaplanması, firmamıza ilgili zaman dilimlerinde bildirilmesi (İlk cevap süresi, Planlanan aksiyon bitiş 

süresi) ve aksiyonun takip edilmesi, kapatılması başlatması beklenir. 

Hata bildirimine yönelik iyileştirme çalışmalarının doğrulanması Kalite Güvence Yöneticiliği tarafından yapılır. 

Tedarikçinin hata analiz ve iyileştirme çalışmalarına yaklaşımı performans değerlendirme raporunda değerlendilir.

11.1 İade Analizleri 

Tedarikçilere İade bildirimleri Girdi kontrol Sorumlusu tarafından FR.08.09-006 Tedarikçi Hata Bildirim Raporu ile bildirilir. 

Tedarikçi, temin etmiş olduğu ürünlere ait iadelerin (müşteri hat ve servis iadeleri dahil) süreç analizlerini ve nedenlerini 

sistematik bir şekilde takip eder ve istenildiğinde belgelemek zorundadır. 

11.2 8D Performansı

Tedarikçilerden Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri aksi belirtilmedikçe 8D format ında ALPPLAS’a bildirilmesi talep edilir. 

8D’lerin geri bildirim tarihlerine göre tedarikçilerin 8D performansları takip edilir. (Bkz.13.1)

12.0 TEDARİKÇİ DENETİMLERİ 

Tedarikçilere yapılacak denetimler Tablo 3 ‘te gösterilmiştir.Tedarikçi Denetimleri;

*Tedarikçinin Geliştirilmesi
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*Yeni Tedarikçi Seçiminde ve Tedarikçinin Onaylı Tedarikçi Listesine Dahil Edilmesinde

*Mevcut Tedarikçinin Yeni Eklenen Proseslerinin Doğrulanması ve Onaylanmasında

*Performans Puanı 70 puan ve altı olan tedarikçilerin performanslarının iyileştirilmesinde araç olarak kullanılır.

Yapılacak denetimler proses veya sistem denetimi olabilir.

Denetim yapılacak tedarikçiler, Kalite Güvence Yöneticisi tarafından her yıl ocak ayında hazırlanan Tedarikçi Denetim 

Planı ile sene başında ön görüldüğü gibi denetlenir. Sıklıklar Müşteri Şikayetlerine,Müşteri Taleplerine,Risk Analiz 

sonuçlarına göre değiştirilebilir.

Proses Denetimi için VDA 6.3 standartına  göre VDA 6.3 Soru Listesine kullanılarak bu standartta denetim yapabilme 

yeterliliği olan denetçiler tarafından yapılır. Denetimde Müşteri özel isteklerine öncelik verilir.

Denetim tarihi tedarikçi firmaya 1 ay(4 hafta) önceden yazılı olarak bildirilir. Tedarikçi firmanın yazılı teyidi alındıktan sonra 

denetim tarihi kesinleşir. Denetleme sorulara karşılık gelen objektif delillerin kayıt edilmesi şeklinde gerçekleştirilir. 

Bulunan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet talebi başlatılır ve rapor düzenlenerek tedarikçi firmaya gönderilir.

Tedarikçi Seçim Sürecinde IATF 16949 veya ISO 9001 belgesiz ise firmaya sistem denetimi düzenlenir ve onaylı firma 

listesine girebilmek için minimum 70 puan alması beklenir. Firma IATF 16949 veya ISO 9001 belgesine sahip ise 

gerektiğinde firmaya sistem denetimi düzenlenebilir. Sistem Denetimi için FR.07.05-012 Tedarikçi Denetimi Soru Listesi 

Kullanılır.

TEDARİKÇİ DENETİM TABLOSU (TABLO 4)

Durum Audit  Tipi     Tedarikçi 
Tipi Periyot

Kalite Yönetim Sistemi                                  
(ISO9001/IATF 16949 
belgesi yoksa)

Sistem Audit Yılda 1 Kez

Performans Puanı 
<=70

Sistem/Proses 
Audit Gerektiğinde

Yeni Tedarikçi Sistem Audit

Sertifikasız ise 
yılda 1;
Sertififalı ise 
gerektiğinde

Mevcut Tedarikçide 
Yeni Proses Onayı Proses Audit

1.1.A ; 1.1.C;
1.2 A ; 1.2 C;
1.3 A ; 1.3 C;
1.4 A ; 1.4 C;
1.5 A;1.5 C;

1.6A;
2.1A ; 2.1C;

2.2;
3.1 A ; 3.1 C;
3.2 A ; 3.2 C;

4.6
Gerektiğinde
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Müşteri Özel İsteği Sistem/Proses 
Audit

Her Müşteri 
Talebinde

13. TEDARİKÇİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

13.1. Tedarikçilerin Değerlendirilmesi

a)Satın Alınan Malzeme, Hizmet vb. İçin;

Tedarikçiler kalite performans puanıyla değerlendirilir. Kalite performans puanı tedarikçilerin sevkiyat performansı ve 

yönetim sistem değerlendirmelerinin sonucu tespit edilir. Kalite performans puanı, kalite ve çevre sistem puanının 

%20’si;sevkiyat performans puanının %80'i alınarak bulunur.

Tedarikçi Sevkiyat Performans Değerlendirmesi

1.Tip,2.Tip,3.Tip Tedarikçiler için Tedarikçi Sevkiyat Performansı Satın Alma Sorumlusu ve .Kalite Mühendisi tarafından 

aşağıdaki kriterlere göre hesaplanır.

Her satın almada Satın Alma Sorumlusu tarafından Tedarikçi Değerlendirme Formuna(FR.07.05-013 ) sipariş no, 

malzeme adı/no, termine uyum, miktara uyum, etiket ve ambalajlama ile ilgili bilgilerini işleyerek Kalite Güvence 

Departmanına gönderir. Kalite Mühendisi Malzemenin giriş kalite puanı ve kalite sistem puanını girerek tedarikçi bazında 

sevkiyat performansı hesaplar. Değerlendirmeler aylık olarak Satın Alma Sorumlusu tarafından takip edilir.

PPM

PPM (parts per million – milyonda hata değeri) Alpplas Kalite Güvence Yöneticiliği tarafından hesaplanır. Her tedarikçi için 

“ürün” baz ı nda PPM de ğ erleri ortaya ç ı kar. Amaç, her sevkiyatta ortaya ç ı kan hatal ı  (uygunsuz) ürünün miktar ı n ı  

saptamaktır. Her yıllık dönem için kümülatif olarak elde edilen PPM değeri için tedarikçiye bir puan verilir. 

PPM şöyle hesaplanır:

((Tespit edilmiş hatalı (uygunsuz) ürün miktarı) / (sevk edilmiş ürün miktarı)) x 1,000,000

500-1000 PPM 5 puan

1000-2000 PPM 10 puan

2000-5000 PPM 15 puan

KONTROLSUZ KOPYA



TEDARİKÇİ EL KİTABI

EL.01-005

Hazırlayan :
Demet  EROL

İlk Yayın Tarihi :
01.02.2017

Onay :
Ayhan EROL

Revizyon :
Tarih No

28.02.2017 02
                                                                                     17                                                           

Üzerinde kırmızı renkli kontrollü kopya kaşesi olmayanlar geçersizdir.

5000 PPM ve üzeri için 20 puan ceza puanı verilir. 

Grup 4.1 kategorisindeki Tedarikçileri değerlendirebilmek alınan hizmet ile ilgili değerlendirmeler Üretim Planlama Takım 

Lideri tarafından; 

*Grup 4.2 ve 4.6 kategorisindeki Tedarikçileri değerlendirebilmek alınan hizmet ile ilgili değerlendirmeler KGY tarafından, 

*Grup 4.3 kategorisindeki Tedarikçileri değerlendirebilmek için İnsan Kaynakları Yöneticisi, eğitime katılanlardan  “Eğitim 

Değerlendirme Anketi(FR.08.11–045) ile eğitimin değerlendirilmesini talep eder. Eğitim Değerlendirme Anketi diğer eğitim 

kayıtları ile birlikte saklanır Değerlendirme sonuçları İnsan Kaynakları ve İdari İşler Yöneticisi tarafından istatistiksel olarak 

incelenerek daha sonraki eğitimler için iyileştirici önlemler alınır.Gerekirse Eğitmen yada Eğitim hizmeti alınan firma 

değiştirilebilir.

Grup 4.4 kategorisindeki Tedarikçileri değerlendirebilmek alınan hizmet ile ilgili değerlendirmeler 4. Tip Tedarikçi 

Performans İzleme Raporu(FR.07.05-017)’na kayıt edilerek İnsan Kaynakları Yöneticisi tarafından takip edilir.

*Grup 4.5 kategorisindeki Tedarikçileri değerlendirebilmek alınan hizmet ile ilgili değerlendirmeler Bakım tarafından; 

Malzeme Giriş Kalite Puanı 

Malzeme giriş kalite puanı 45 puandır. Saha iadeleri için de yukarıdaki PPM değerlerinin aynısı uygulanır.

Teslim tarihine uyum (zamanında teslimat)

%100 sevkiyat uyumu konusundaki beklentimiz, her tedarikçiye bildirilen genel satın alma sözleşmesinde belirtilir.

-Zamanında teslim 15 puan,

-0-10 gün arası erken teslim 10 puan,

-0-7 gün arası geç teslim 5 puan,

-7 günden sonra teslim 0 puan,

Navlun uyumsuzluğu

 Belirlenen navlun rotasına uymama veya kısmi sevkiyat  -10 puanla cezalandırılır.

Miktarlara uyum (miktara uygunluk)

-İstenen miktarda sevkiyat 15 puan

-İstenen miktardan %0-20 çok gelmesi 10 puan

-İstenen miktardan %0-20 az gelmesi 5 puan
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-İstenen miktardan %20 az veya çok gelmesi 0 puan’dır.

Ambalaj ve etiketleme (sözleşmeye uyum ve etiketleme puanı)

Tedarikçi firmalar sevk ettikleri malzemelerin ambalajının ve etiketlerinin uygun olmasından puan alırlar. Tam puan 5’dir.

Şikayet(DF) Puanının Performans Puanına Yansıtılması

Tedarikçi firmaya bir şikayette veya hata bildiriminde bulunulmuş ve cevap alınamamış ise, toplam tedarikçi sınıflandırma 

puanına yansıtılmak kaydıyla en fazla - 20 puan ceza puanı uygulanır. Bu puan şikayetin önemine göre Kalite Güvence 

Yöneticisi tarafından belirlenir.

Müşteri Hat Duruşunun Performans Puanına Yansıtılması

Satın alınan malzemenin Alpplas’a teslimatının gecikmesi nedeni ile müşteriye zamanında sevkiyatın yapılamaması veya 

tedarik edilen malzemede tedarikçi kaynaklı bir hatadan ötürü üretimin ve/veya sevkiyatın yapılamaması durumunda 

tedarikçiye ,toplam tedarikçi sınıflandırma puanına yansıtılmak kaydıyla en fazla - 30 puan ceza puanı uygulanır. Bu puan 

şikayetin önemine göre Kalite Güvence Yöneticisi tarafından belirlenir.

b)Müşterinin Temin ettiği Malzemeler İçin;

Malzeme müşteriden temin ediliyorsa, Üretim Planlama Takım Lideri tarafından müşterinin bilgilendirilmesi amacıyla aylık 

olarak malzeme iade PPM değerleri ve pahalı navlun takibi yapılır.

13.2 Değerlendirme Sistemi

Yapılan denetimler sonucunda firmaya açılan düzeltici faaliyetler kapatılana kadar Kalite Sistem Puanı 0 olarak, düzeltici 

faaliyetleri kapanan veya uygunsuzluk bulunmayan firmaların puanı ise 30 olarak değerlendirilecektir.

13.3 Tedarikçilerin Performans Puanına Göre Sınıflandırılması  

Tedarikçinin A sınıfı olması hedeftir. Tedarikçiler Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.’nin Tedarikçi El Kitabı(EL.01-005)’na 

uymak zorundadır. Ayrıca tedarikçilere sevkiyat performans hedefleri ve ürün kalite hedefleri (PPM) yazılı olarak bildirilir. 

–

PPM (Parça Hata Seviyesi): Kalite problemli parça sayısının o dönemde incelenen parça sayısına orantısının, milyonda 

hata miktarına indirgenmiş değeridir.

•A GRUBU TEDARİKÇİ: Beklenen ve sürdürülmesi istenen performans düzeyidir. 

•B GRUBU TEDARİKÇİ: Yeni ürün ve proje çalışması yapılabilinir.  Performansı arttırıcı yönde faaliyetlerde bulunması 

beklenir. 

•C GRUBU TEDARİKÇİ: Yerinde proses  /  sistem gözetimi yapılır yada tedarikçiden  detaylı aksiyon plan talep edilir.                                                                                                                                           
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•D GRUBU TEDARİKÇİ: Tedarikçi olarak,  yeni projelerde çalışılması önerilmez.  Alternatif  tedarikçi araştırılır.

Değerlendirme sonucuna göre, bir sonraki değerlendirme tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:

- A ve B sınıfı tedarikçiler kalite sistemi açısından 2-3 yıl içinde

- C sınıfı tedarikçiler kalite sistemi açısından 1-2 yıl içinde

- D sınıfı tedarikçiler kalite sistemi açısından max 6 ay sonunda tekrar denetlenir.

D sınıfına giren tedarikçilere puanlarını yükseltmek için 6 aylık süre tanınır. 

Bu süre sonundaki değerlendirmede tedarikçiler verilen hedefe ulaşamamış ise ilgili tedarikçinin durumu Satın alma 

sorumlusu ile Kalite Güvence Yöneticisi tarafından değerlendirilerek;

- Alternatif tedarikçi yok ise tedarikçi araştırması yapılır,

- Alternatif tedarikçi var ise, siparişlerin tamamı alternatif tedarikçiye aktarılır. Bu karar bir toplantı tutanağı ile kayıt altına 

alınır.

13.4 Tedarikçilerin Sınıflandırma Puanının Hesaplanması (SP)

Tedarikçiler, tedarikçi sınıflandırma puanı ile değerlendirilir. Sınıflandırma puanı (SP), tedarikçilerin performans 

değerlendirmeleri (PP) ve yönetim sistemlerinin değerlendirmelerinin (YSP) sonucu tespit edilir.

Tedarikçi Sınıflandırma puanı (SP)=Yönetim Sistem Puanın (YSP)% 30’u ve Performans Puanının (PP) % 70’i  alınarak 

bulunur.

Tedarikçi sınıflandırma puanı tüm tedarikçilere Satın Alma Sorumlusu tarafından Tedarikçi Performans Bildirim Formu 

(FR.07.05-016) ile aylık periyodlarda bildirilir.

14.0 MÜHENDİSLİK DEĞİŞİKLİKLERİ 

Tedarikçi Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.  ’nin gönderdiği teknik resim ve standartların dışına çıkamaz. Ürün ya da 

prosesin daha önce onaylanandan farklı olduğu hallerde, tedarikçi, Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.  Satın Alma 

bölümünü Değişiklik Talep Formu(FR.07.12-012) ile yazılı olarak bilgilendirir ve onay ister. Onay istenen süre ve ürün 

miktarı belirtilir. 

Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.  tarafından yapılan değerlendirme sonunda yazılı onay verilirse, bu onaydan sonra 

sevkedilen malzemeye ait her dış ambalaj, onay verilmiş olan ürünün miktarı, revizyon durumu gibi bilgileri gösterecek 

şekilde işaretlenir. Tedarikçi hata nedenini, aldığı önlemleri, önlemlerin etkinliğini, geçerlilik başlangıcını açıklayan yazılı 

açıklamasını kalite güvence bölümünün belirlediği süre içinde verir. 
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Mühendislik değişikliklerinden kaynaklanan onaylarda, muayene ve test talepleri değişikliğin boyutuna göre Alpplas Kalite 

Güvence Yöneticiliği tarafından belirlenebilir.

Tedarikçi PPAP dosyası ile numune sunum sürecini başlatır ve 10 iş günü içerisinde değişiklikleri uygular.

14.1 Numune Onayı Şartı Olan Değişiklikler

Ürünün ilk teslimatından önce belirli koşullar gerçekleştiğinde numune onayı yapılır.

Belirli koşullar aşağıdakiler olabilir; 

a. Yeni veya değişiklik yapılmış ürün (şartname, parça planı), 

b. Proses ve/veya üretim metodu değişikliği, 

c. Fabrika (tesis) içinde değişik bir pozisyona transfer edilen veya başka bir tesisten nakledilen ekipmanla yapılan üretim, 

d. Taşere edilmiş ürünlerin temin kaynağının değiştirilmesi, 

e. Muayene metodu veya sıklığının değiştirilmesi.

Dizayn ve Proses değişiklikleri sonrası seri üretime başlamadan önce belirlenen adetlerde numune malzemeyi istenen 

raporlar ile birlikte göndermelidir. Değişikliğin başladığı ilk sevkiyat ambalajı üzerine DEĞİŞİKLİK BAŞLANGICI yazısı 

yazılmalıdır.

14.2 Mühendislik Değişikliklerinde PPAP sunumu ve Değişiklik Takibi

Yukarıda tanımlanan durumlardan kaynaklı tedarikçinin PPAP dosyasını 10 iş günü içinde güncelleyerek yeni numune ile 

sunum yapmak zorunluluğu vardır. ALPPLAS tarafından malzeme PPAP dosyalarının güncelliği; ‘’Tedarikçi PPAP 

Dosyası Revizyon Takip Çizelgesi’’ ile takip edilir. Bu form her bir tedarikçi PPAP dosyası için ayrı olarak tutulur ve 

güncellenir. 

Dokümanlar (Üretim parça onayları, Ekipman kayıtları, Satınalma emirleri vb.) tedarikçide ürünün aktif olduğu süre 10+ 1 

yıl boyunca bulundurulur. 

15. BEKLENMEDİK DURUM PLANI

IATF 16949:2016 6.1.2.3 maddesine ek olarak, tedarikçi acil durum eylem planlar ın ı  ve Tedarikçi Acil Durum Kontrol 

Listesini(FR.06.03-001)  Alpplas Sat ı n alma birimi ile payla ş mak zorundad ı r. Yeni lokasyonda yap ı lacak olan üretim 

öncesinde mutlaka Proses do ğ rulanmas ı , yeterlilik çal ı ş mas ı n ı n tamamlanmas ı  k ı saca yeni ürün devreye alma 

çalışmalarının tamamlanmış ve güvenceye alınması ve sevkiyatların ihbarlı bir şekilde yapılması gereklidir
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TEDARİKÇİ,  ALPPLAS tarafından talep edilen miktarda uygun parça üretme yeteneğini beklenmedik bir durumdan ötürü 

kaybetmesi durumunda 12 saat içerisinde ALPPLAS’ nın ilgili Üretim Planlama ve Satınalma Birimlerini bilgilendirmeli ve 

derhal durumu normale döndürecek karşı önlem faaliyetlerini uygulamaya koymalıdır. 

Tedarikçi Beklenmedik bir durumdan sonrası üretim yeniden ba ş lat ı ld ı ktan sonra, acil bir durum kar ş ı s ı nda üretimin 

durdurulduğu ve normal üretim prosesinin izlenemediği durumlarda, imal edilen ürünlerin Alpplas şartlarını karşıladığını 

temin etmelidir.

16. İZLENEBİLİRLİK

Alpplas tedarikçilerinden her sevkiyatta lot bazında izlenebilirlik talep etmektedir. Ancak Alpplas’ın nihai müşterisinden 

farklı bir talep gelmesi durumunda farklı seviyede bir izlenebilirlik talep edebilir.(Örn.ürün bazında izlenebilirlik)

17. ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTESİNDEN ÇIKARILMA

- 6 Aylık Performans Değerlendirme Sonucu 60 puanın altında (D Grubu) olan tedarikçiler.

- Yapılan denetimler neticesinde belirlenen uygunsuzlukları zamanında düzeltmeyen tedarikçiler.

- Fiyat uygunsuzluğu, firmanın tedarik ettiği ürünün veya hizmetin devreden kalkması, firmanın kapanması gibi nedenle 

en az 2 yıl süreyle alım yapılmayan firmalar.

18. TEDARİKÇİ GELİŞTİRME

1. Tip, 2. Tip,3 Tip ve 4 Tip(Sadece 4.6)tedarikçilerimiz “geli ş tirme program ı ”  kapsam ı ndad ı r.Tedarikçilerimizin 

gelişmesine olanak sağlayan faaliyetler ALPPLAS  firmasında planlanmaktadır.Geliştirme programının kapsamı,içeriği ve 

zaman ı  Kalite Güvence Yöneticisi taraf ı ndan a ş a ğ ı daki girdiler göz önünde bulundurularak belirlenir. Plan ihtiyaçlar 

doğrultusunda revize edilebilir.

a)Tedarikçi izleme üzerinden tan ı mlanm ı ş  performans sorunlar ı (Bir önceki y ı l de ğ erlendirme sonucu C grubu olan 

tedarikçilere öncelik verilir,

(b) 2. taraf tetkik bulguları 

c)  3. taraf KYS sertifikasyonları durumu;

d)  Risk analiz Sonuçları

e) Tedarikçinin ürettiği ürün veya sağladığı hizmetin önemine ve üretim proseslerine yaptığı etki,

Alpplas, otomotiv ürün ve hizmet tedarikçilerinden, ISO 9001 tarafından sertifikalanmış KYS geliştirmeleri, uygulamaları ve 

iyileştirmelerini istemektedir. Alpplas tarafından aksi belirtilmedikçe tedarikçiler için nihai hedef otomotiv KYS sertifikasına 

sahip olmaktır. Alpplas tarafından aksi belirtilmedikçe, bu şartları karşılamak için aşağıdaki sıra uygulanacaktır.

A  2. taraf tetkikleri ile ISO 9001’e uygunluk;
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b) 3. taraf tetkikleri ile ISO 9001 sertifikasyonu: Alpplas taraf ından aksi belirtilmedikçe tedarikçiler, kurulu şa IAF MLA 

(lnternational Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement) üyesi oldu ğunu gösteren akreditasyon i şaretini 

taşıyan ve ana kapsam ı ISO / IEC 17021’e göre yönetim sistemi belgelendirmesini içeren akredite bir kuruluş taraf ından 

düzenlenen üçüncü taraf bir sertifikaya sahip olmak suretiyle ISO 9001’e uygunluğunu göstermelidir.

c) İkinci taraf tetkikleri yoluyla Alpplas tanımlı diğer KYS şartlarına (Alt Seviye Tedarikçiler için Minimum Otomotiv Kalite 

Yönetim Sistemi Şartları [MAQMSR] veya eşdeğeri gibi) uygun olarak ISO 9001 sertifikasyonu;

d)  2. taraf tetkiklerle IATF 16949’a uyumlu ISO 9001 sertifikasyonu;

e)  3. taraf tetkikleri ile 16949 sertifikası (IATF tarafından onaylı bir belgelendirme kuruluşu tarafından geçerli bir 3. taraf 

sertifikasyonu ile tedarikçiye IATF 16949 sertifikasyonu

Geliştirme faaliyetleri genel olarak:

- Eğitim

- Tedarikçilere yapılan denetimler

- Ortak geliştirme çalışmaları (proses, ürün, vb.)

- Dokümantasyon yardımı, gerektiğinde ölçüm yardımı, vb.

Tedarikçi geliştirilmesi amacıyla planlanan faaliyetler Kalite Güvence Mühendisi ve Satın Alma Sorumlusu tarafından takip 

edilir. 

Ayrıca tedarikçilerimizden istenen PPAP veya benzeri dokümanların istenmesi ve bu isteğin yerine getirilmesine yönelik 

olarak tedarikçilerimize sağladığımız bilgi yardımı ve metotlarda tedarikçilerin geliştirilmesi kapsamında yer alır.

Müş terinin belirlediğ i tedarikçilerle çal ı şmak,  tedarik edilen parçalar ın, malzemelerin ve hizmetlerin kalitesini güvence 

altına alma sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz.

19. ALPPLAS TEDARİKÇİ EL KİTABI REVİZYON TARİHÇESİ

Sayfa No Konu Değişiklik Tarihi Değişiklik Numarası

Sf 19

Madde 15 e Tedarikçi Acil 

Durum Kontrol Listesi 

(FR.06.03-001) eklendi.

İlgili tüm sayfalarda

Satın Alma Sözleşmesi ve 

eklerinin form numaraları 

değişti

Sf 13
Nakliye Hizmet Sözleşmesi  

no eklendi

28.02.2018 01
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EKLER  

FR.08.06-005            P-FMEA Formu

FR.08.11-029            Kontrol Planı

FR.08.11-077            Nitel MSA Formu

FR.08.11-080            Nicel MSA Formu

FR.08.09-006            Tedarikçi Hata Bildirim Formu

FR.09.03-010            Tedarikçi Adayı Bilgi Formu

GNL.FR.01-006           Yasaklı Kısıtlanmış Maddeler Deklarasyonu 

GNL.FR.01-008           Tedarikçi Hedef Mutabakat Formu

FR.07.05-013              Tedarikçi Değerlendirme Formu

FR.07.05-016            Tedarikçi Performans Bildirim Formu

FR.07.12-012              Değişiklik Talep Formu

FR.07.05-017              4.Tip Tedarikçi Performans İzleme Raporu

FR.08.11-036              Özel Karakteristik Tablosu

FR.06.03-001              Tedarikçi Acil Durum Kontrol Listesi

GNL.FR.02-004           Nakliye Hizmet Sözleşmesi

GNL.FR.01-002           Kalıp Sözleşmesi

GNL.FR.01-004           Direkt Malzeme Kalite Şartnamesi

GNL.FR.01-005           Endirekt Malzeme Kalite Şartnamesi

FR.07.05-022            Alpplas Tarife Listesi

GNL.FR.01-007           Satın Alma Sözleşmesi Teknik Özellikler Sayfası

GNL.FR.01-003           Ariyet (Emanet) Sözleşmesi

FR.05.01-009              Tedarikçi Risk Analizi Formu

FR.07.05-012              Tedarikçi Denetimi Soru Listesi

GNL.FR.01-001           Satın Alma Sözleşmesi
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