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Bu talimat, periyodik olarak yılda iki kere ygg toplantıları öncesi yapılır ve yerine getirilen
tedarikçi değerlendirme faaliyetlerinde kullanılan Kalite Sistemi İçin Tedarikçi Değerlendirme Formu
ile tedarikçilere yöneltilen sorularına verilen cevapların puanlanması ve bu sonuçların Tedarikçi
Değerlendirme Formundaki puanlara eklenerek tedarikçilerin kategorize edilme yöntemlerini belirler.
1. PUANLAMA
Giriş Kontrol Sistemi Puanlaması:
Bu bölümde tedarikçiler, giriş kontrol sistemine göre puanlanır. Tedarikçiye uyan kısmın devamındaki
puan işaretlenir. Bu tedarikçinin giriş kalite sistemi puanı olarak yazılır.
Termine Uygunluk Puanlaması:
Bu bölümde tedarikçi terminlerine uygunluk esaslı olarak değerlendirilir. Tedarikçiye uyan kısmın
devamındaki puan işaretlenir. Bu onun termine uygunluk puanı olur.
Kalite Sitemi Puanlaması:
Tedarikçilere, Kalite Sistemi uygulamalarını değerlendirmek amacıyla Kalite Sistemi için Tedarikçi
Değerlendirme Formu Dok. No: ( FR/7.4.003 ) gönderilir. Bu formda olumlu cevaplanan her soru için
10 puan verilir, olumsuz cevaplar 0 puan alır. Alınan puanlar toplanır ve Tedarikçi Değerlendirme
Formunun 3. Bölümündeki formül kullanılarak Kalite Sistemi Puanı hesaplanır. Eğer durumu diğer
şıklardan birine uyuyorsa o kısmı devamındaki puan tedarikçinin kalite sistemi puanı olur. Iso 9001 i
olan firmalar direkt A grubu olarak değerlendirilir.
Temin Kolaylığı Puanlaması:
Malzemenin temin kolaylığı kriterine göre tedarikçi değerlendirilir ve tedarikçiye uyan kısmın
devamındaki puan tedarikçinin temin kolaylığı puanı olur.
Toplam Puanın Verilmesi:
Tedarikçinin, giriş kontrol sistemi, termine uygunluk, kalite sistemi, termin kolaylığı puanları
toplanarak toplam puanı hesaplanır.
Üretilen ürünlerle direk ilişkisi bulunmayan, ürün / hizmet üreten firmalar bu sorgulamadan
müstesnadırlar. Bu tür firmalara tam puan verilir.
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2. KATEGORİZE ETME:
Yapılan puanlama neticesinde tedarikçi firma aşağıdaki liste doğrultusunda kategorize edilir ve
tedarikçi değerlendirme sonucuna karar verilir.
PUAN

KATEGORİ

DEĞERLENDİRME SONUCU

80 – 100

A

KABUL ( ÇOK İYİ )

60 – 79

B

KABUL ( İYİ )

40 – 59

C

ŞARTLI KABUL

0 – 39

D

RED
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