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Genel Satınalma Şartları
Malzeme Satınalma Prosedürü No: (3/2/1 06306P002-f)
1. Tedarikçi(ler)’e Malzeme/hizmetlerin siparişi, Yazılı ve gerekli Onay prosedüründen geçmiş SATINALMA SĐPARĐŞ EMRĐ ’nin (SSE) e-mail, fax.,
posta veya elden iletilmesi ile gerçekleşir.
2. SSE, Tedarikçi tarafından kaşe vurulup, imzalanarak teyid edilir ve fax ile geri yollanır.
3. Tedarikçi(ler) SSE’nde belirtilen tüm şartları yerine getirmekle yükümlü olup, SSE’nin teyidi, belirtilen tüm şartlara uyulacağının taahhüdüdür. Bu
teyid ile Tedarikçi(ler) sevkiyatlarında 0 ppm ve %100 sevkiyat performansına da uymayı kabul etmiş olurlar.
4. SSE, belge üzerinde belirtilen şartların anlaşılamaması veya uygun bulunmayan hususların bulunması durumunda, yazılı talep ve mutabakat sonucu en
geç 24 saat içinde, revize edilmiş olarak değiştirilebilir.
5. Sipariş ile ilgili tüm kalite kriterleri ( T. Resim, Teknik ve Ticari Şartname, Kabul Şartnamesi, numune, vb.) Tedarikçiye gönderilmiş sayılır.
Sözkonusu ekler, SSE’nin doğal ekidir ve uyulması gereken şartlar olarak kabul edilir.
Tedarikçiyi ilgilendiren değişiklikler veya tedarikçi tarafından yapılan ürün bazındaki değişiklikler (1/2/3)02205P02 nolu talimatta geçen değişiklik
bildirim sistemine uygun olarak yapılır.
6. Tedarikçi(ler)’nin yapacağı tüm teslimatlarda ISO TS 16949 ve/veya ISO 9001 standartlarına uygunluk şart olup, bu standartlara uygunluğu aranır.
Tedarikçinin kalite yönetim sistemine ait 3. taraf belgesi yok ise 18 ay içerisinde belgelendirilmesi gereklidir. Bu süre zarfında şirketimizin
değerlendirmesi geçerlidir. Şirketimizin iade halinde oluşan tüm masraflar tedarikçi(ler)’in uhdesinde kalır. Bir tedarikçiye grubumuzdaki Şirketlerden
herhangi birinin ilgili ürüne ait seri imalata onay vermiş olması kabul edilir.
7. Tedarikçiler “proses şartlarında” yapacakları herhangi bir değişikliği FMĐZM, FMARS ve/veya FMSAP’ ten onay alarak uygulayabilirler.
8. Teslimatların miktarı ve teslim termini bir performans değerlendirme kriteri olarak kabul edilecektir.
9. Herbir teslimat ile ilgili olarak, Giriş Kontrol Đşlemi yapılarak Tedarikçiler değerlendirilir. Değerlendirme sonucu 80 - 89 puan arası olan
tedarikçilerden düzeltici faaliyet planı istenir. Şirketimiz, 80 puanın altında puan alan Tedarikçilerden satın almama hakkına sahiptir.
10. Tedarikçi temin ettiği malzemelere ait geri izlenebilirliği sağlanabilmesi için, malzemeye ait bilgi kayıtlarını saklamakla yükümlüdür.
11. Tedarikçi(ler) bir kereye mahsus ve/veya her teslimatta Sipariş emrinde, belirtilen belgeleri ( Malzeme Raporu, Fiziksel/Kimyasal Analiz, Çevreye
uyum Raporu, Muayene ve Test Raporu, vb.), eksiksiz temin etmekle yükümlüdür.
12. Firmalarımız ve/veya Müşterilerimiz, Tedarikçilerimizin ve/veya onların Tedarikçilerinin ( Alt Tedarikçiler) Sistem/Yöntem veya ürün kalitesini
sevkiyat öncesi veya sonrası yerinde bizzat denetleyebilir, değerlendirebilir, uygun bulmadığı takdirde sevkiyatı durdurabilir. Bu durumda SSE ile ilgili
yükümlülüklerimiz ortadan kalkar.
13. Denetleme ve Değerlendirme, Tedarikçinin bizzat kendisinden talep edilebilir.
14. Tedarikçi(ler) ‘den satın alınan malzemeler, tanımlanan Ambalaj, Nakliye ve Teslim Şartlarına uygun olarak teslim edilir. Ambalaj üzerindeki
Etiketleme, Malzemenin Tanımı, Đmalat Tarihi, Raf Ömrü, vb. bilgiler verilmiş sayılır.
Kullanılan malzemelerin ulusal ve uluslararası Çevre sağlığı ve iş güvenliği yasalarına uygun olması ve nakliyesinde, geçerli kurallara uyulması
mecburiyeti vardır.
15. Tehlikeli madde tedarik eden firmalar malzemeler ile ilgili “Material Safety Data Sheet” (Malzeme Güvenlik Veri Fişi) lerini en kısa sürede
göndermekle yükümlüdür. Ambalaj üzerinde, malzemenin niteliğine göre, yanıcı, parlayıcı, zehirli, çevreye zarar verici, üst gibi ulusal ve uluslararası ikaz
veya tehlike işaretleri ve sembolleri belirtilmelidir.
16. Tedarikçi(ler) SSE üzerindeki ödeme şartları ve şeklini kabul etmiş sayılır.
17. Ödemeler, Tedarikçinin SSE’nde belirtilen Banka ve Hesap numarasına havale ile yapılır. Mücbir sebeplerden, resmi ve dini tatillerden dolayı veya
Banka’da oluşan gecikmelerden Şirketlerimiz sorumlu değildir.
Certified by DQS according to ISO 9001 /
QS 9000 / VDA 6.1 Reg. No. 67341-01 / 472
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18. Siparişler ile ilgili tüm yazışma, fatura ve irsaliyelerde Satın alma Sipariş No. Ve Sıra No.’sı her malzeme için ayrı ayrı belirtilmek zorundadır.
Belirtilmediği takdirde işleme alınmaz ve bundan doğacak sorumluluklar Şirketlerimize ait değildir.
19. Malzeme Giriş ’te ret olunan malzemelerin, Tedarikçi(ler)’e yazılı olarak bildirim tarihinden en geç 7 (Yedi) gün içinde teslim alınması
gerekmektedir. Bu süre zarfında teslim alınmayan malzemelere gelecek zarar, ziyan ve kayıplardan Şirketlerimiz sorumlu değildir. Uygunsuzluk
bildirimini müteakip en geç 24 saat içerisinde tanımlanmış düzeltici faaliyetlerini yazılı olarak şirketimize bildirmek zorundadır.
20. Tedarikçi(ler) Genel Satın alma Şartları’nda belirtilen tüm şartları yerine getirmekle yükümlüdür.
21. Satın alınan malzemelerde radyoaktif hiç bir unsur içermeyecektir. Bu riskin olabileceği ürünler için gereği halinde içermediğine dair rapor istenir
22. Anlaşmazlık halinde Kocaeli Mahkemeleri yetkilidir.
*SSE: Satın alma Sipariş Emri
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