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CRRC-MNG Kod /

Tedarikçi / Supplier :

CRRC-MNG Code:

Gönderilen / Sent to:

Tarih / Date:

FİRMA TARAFINAN TEDARİK EDİLEBİLECEK ÜRÜNLER / PRODUCTS TO BE PROVIDED

Evet / Yes

Hayır / No

Firmanız herhangi bir markanın yetkili bir distribütörü mü ?
Does your company is a distributor of a cetain company

Eğer firmanız sadece distribütör ise, aşağıdaki bölümlerden sadece bölüm 1'i doldurunuz. Firmanızın yetkili distribütör olduğunu gösteren
distribütörlük yazısının orijinalini bu form ile birlikte tarafımıza gönderiniz.
If your company is only a distributor, please fill out only section 1 in the following sections. Please send us original letter of distributorship indicating that your
company is an authorized distributor with this form.
NOTLAR / NOTES :

Lütfen her soruyu olabildiğince objektif olarak cevaplayın, çünkü hepsi değerlendirilecek ve şüphesiz, cevaplarınız firmamızdaki
güveni güçlendirecektir. [Herhangi bir soru şirketinizin dışındaki faaliyet alanlarıyla ilgili süreçleri referans gösteriyorsa lütfen
"UYGULANAMAZ" olarak belirtiniz (N / A)].
Herhangi bir soruyu cevaplamak için daha fazla alana ihtiyacınız varsa, atıfta bulunulan sorunun sayısını belirten ek bir kağıt sayfası
kullanın.
Anketi tamamladıktan sonra lütfen değerlendirme için bize gönderin. Böyle bir değerlendirmenin olumlu bir sonuca varması
halinde, gerekli görür isek, tesislerinizi ziyaret etmek için sizinle iletişime geçeceğiz.
Ardından şirketiniz, tedarik edilecek ürünlerin kalitesinin arttırılmasına dayalı SÜREKLİ OLARAK değerlendirmeye tabi olacaktır.
YORUMLAR bölümünde istediğiniz her açıklamayı ekleyebilirsiniz.
Please answer every question as objectively as possible, since all of them shall be evaluated and, undoubtedly, your answers shall strengthen our confidence
in your company [should any question make reference to processes related to activity sectors other than your company's sector, please indicate NOT
APPLICABLE (N/A)].
If you need more space to answer any question, please use an additional sheet of paper, indicating the number of question you are referring to.
After completing the questionnaire, please send it to us for its evaluation. Should such evaluation have a positive result, we shall contact you to carry out a
visit to your facilities if we consider it necessary.
Subsequently, your company shall be subject to a CONTINUOUS EVALUATION based on the evolution of your supplies quality.
You can include every clarification you would like in the COMMENTS section.

GİZLİLİK / CONFIDENTIALITY :
Bu belgede bulunan tüm bilgiler gizli tutulacaktır. Bu tür bilgiler yalnızca, CRRC-MNG Satınalma Departmanı ve diğer ilgili departmanlar
tarafından tedarikçi sertifikalandırılması için kullanılacaktır.
The entire information included in this document shall be confidential. Such information shall be exclusively used by the Purchasing Department of CRRC-MNG
and other related departments to carry out the provider certification
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1. FİRMA BİLGİLERİ / COMPANY INFORMATION
1.1. FİRMA GENEL BİLGİLERİ / Company General Information

7.01.2019
Sayfa 2/5 - Page 2/5

FİRMA ADI / REGISTERED NAME :

TELEFON / TELEPHONE :

ADRES / ADDRESS :

FAX / FAX :

BÖLGE / LOCALITY :

VERGİ NUMARASI / TAX IDENTIFICATION CODE :

ŞEHİR / PROVINCE :

ANA SERMAYE / CAPITAL STOCK :

POSTA KODU / ZIP CODE :

KURULUŞ YILI / FOUNDING YEAR :

Formu Dolduran Firma Yetkilisi / The questionnaire has been completed by:
İSİM / NAME :

DEPARTMAN / DEPARTMENT :

POZİSYONU / POSITION :

TARİH / DATE :

1.2. Firma İş Bilgileri / Company Business Information
Firma Bir Grup Şirtketi Mi ? Does the Company belong to a Group?

Evet / Yes

Hayır / No Evet ise, hangi Grup ? If yes, Which Group? ...................

SON ÜÇ YILLIK SATIŞ HACMİ / SALES VOLUME IN THE LAST THREE YEARS
Bu Yıl / Current Year (n):.....................
Yıl / Year (n-1):.....................
Yıl / Year (n-2):.....................
RAYLI SİSTEMLER SEKTÖRÜNDEKİ ANA MÜŞTERİLERİ /
MAIN CLIENTS FROM RAILWAY

FAALİYET SEKTÖRÜ / ACTIVITY SECTOR

FİRMADA YAPILIYOR / CARRIED OUT IN THE COMPANY
Evet / Yes
Hayır / No

AKTİVİTE / ACTIVITY

SATIŞ % / SALES %

DIŞ KAYNAKLI /
OUTSOURCED

TASARIM / DESIGN
ÜRETİM-MONTAJ / MANUFACTURING-ASSEMBLY

KAYNAK / WELDING
BOYA / PAINT
TESTLER / TESTS
1.3. Firma Organizasyonu / Company Organization
Personel / Staff

Çalışan Sayısı / Qty of People

Yetkili Kişi / Person In Charge

Yetkili Kişi İletişim Bilgileri / Contact İnfor. Of The Person In Charge

TASARIM BÖLÜMÜ - TEKNİK DEPARTMAN /
DESIGN AREA - TECHNICAL DEPARTMENT
ÜRETİM BÖLÜMÜ / PRODUCTION AREA
LOJİSTİK BÖLÜMÜ / LOGISTICS AREA
TİCARİ BÖLÜM / COMMERCIAL AREA
KALİTE BÖLÜMÜ / QUALITY AREA
TOPLAM / TOTAL

1.4. Kaynak Kordinatörü / Welding Coordination Staff
İSİM SOYİSİM / NAME SURNAME
NİTELİKLER / QUALIFICATIONS

FİRMA PERSONELİ / COMPANY PERSONNEL

1.5. Kaynak Muayene Personeli / Welding Inspection Staff
İSİM SOYİSİM / NAME SURNAME
NİTELİKLER / QUALIFICATIONS

FİRMA PERSONELİ / COMPANY PERSONNEL

1.6. Yapıştırma Yetkilisi- Mühendisi / Adhesive Specialist / Engineer (EAS / EAE)
İSİM SOYİSİM / NAME SURNAME
NİTELİKLER / QUALIFICATIONS

FİRMA PERSONELİ / COMPANY PERSONNEL

1.7. Yapıştırma Personeli (Sertifikalı) / Adhesive Bonders (Certificated) (EAB)
İSİM SOYİSİM / NAME SURNAME
NİTELİKLER / QUALIFICATIONS

FİRMA PERSONELİ / COMPANY PERSONNEL
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Evet / Yes

Hayır / No

Uygulanamaz
(N/A)

Evet / Yes

Hayır / No

Uygulanamaz
(N/A)

Evet / Yes

Hayır / No

Uygulanamaz
(N/A)

Ürünlerinizin kalitesini garanti eden bir kalite sistemi uyguladınız mı ? (Eğer evet ise, kalite manuelini veya prosedür içeriğini ekleyiniz)
Have you implemented a Quality Management System that guarantees the quality of your products? (If yes, please attach a copy of the Quality Manual or the
Procedures Index)
Firmanız IRIS standartlarına uygun bir sertifikaya sahip mi ? (Evet ise, destekleyici dokümanı ekleyiniz)
Does the company have any certification in accordance with IRIS standards? (If yes, please attach a copy of a supporting document)
Firmanızın yetkili bir kuruluş tarafından sertifikalandırılmış ürünü mevcut mu ? (Evet ise, sertifikanın kopyasını ekleyiniz)
Does the company have products that are certified by any qualified authority? (If yes, please attach a copy of the certificate or certification)
Firmanız, sektörede üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir kalite sözleşmesine sahip mi ? (Evet ise destekleyici doküman ekleyiniz)
Does the company have any quality contract agreed upon within the sector? (If yes, please attach a copy of a supporting document)
Firmanızın EN 15085 standartlarına uygun herhangi bir kaynak sertifikası var mı? (Evet ise destekleyici dokümanı ekleyiniz)
Does the company have any welding certification in accordance with EN 15085 standards? (If yes, please attach a copy of a supporting document)
Firmanızın imalatını garanti etmek için dokümantasyon kontrol prosedürü var mı ?
Does the company have a documentation control procedure to guarantee the manufacturing?
Firmanız, kurulu kapasitenizin potansiyel doyumunu veya durumunuzu sürekli gelişim planları olarak tahmin ederek müşterilerinizden gelen talep artışlarını
karşılayacak yatırım planlarını açıkça tanımladı mı?
Has the company clearly defined investment plans to address demand increases from your clients, anticipating the potential saturation
of your installed capacity or, in your case, as continuous improvement plans?

2.2. Özel Bilgiler / Specific Information
2.2.1. Ürün - Proses Tanımı / Product - Process Definition
Firmanızda üretilen ürünler için yazılı teknik özellik bilgisi var mı?
Does the company have written technical specifications for the products that you manufacture?
Firmanız, kalite planları, kontrol planı ve denetim ögeleri programını detaylandırıyor mu ?
Does the company elaborate Quality Plans, Control Plan and a Program of Inspection Items?
Firmanızın EN ISO 15607 ve EN ISO 15609'a göre hazırlanmış WPS'leri var mı ?
Does the company have WPS prepared according to EN ISO 15607 and EN ISO 15609?
Firmanızın kaynak işlemleri ile ilgili talimatları var mı ?
Does the company have instructions regarding welding?
Firmanız endüstriyel süreçlere uymak için risk analizi ve yönetim prosedürlerine sahip mi?
Does the company have risk analysis and management procedures to comply with industrial processes?
Firmanız, üretim kapasitenizi değerlendirmek amacıyla müşterilerin talep değişikliklerini yönetmek için bir kontrol sistemine sahip mi? (stoklar, insan kaynakları,
malzeme kaynakları)
Does the company have a control system to manage demand changes from the clients, in order to read just your productive capacity (inventories, human
resources, material resources)?
Firmanız, karşılıklı bir elektronik iletişim kurmak için, istemci sistemlerine entegre olabilecek yazılım ve / veya donanıma sahip mi? Evet ise, lütfen hangisi olduğunu
belirtin.
Does the company have software and/or hardware capable of integrating to the client systems, in order to establish a mutual electronic communication? If yes,
please indicate which one.
Firmanızın, ön seri üretim süreçleri, seri üretime geçişi ve bunların malzeme ve insan kaynakları için kontrol ve planlama sistemleri var mı?
Does company have control and planning systems for the manufacturing processes of pre-series, their transportation to serial production, and their material and
human resources?

2.2.3. Satınalma / Purchasing
Firmanızın tedarikçi değerlendirme ve sertifikasyon prosedürleri var mı ?
Does the company have provider evaluation and certification procedures?
Firmanız, tedarikçileri satınalma işleminden önce ve sonrasında periyodik olarak değerlendiriyor mu?
Does the company evaluate your providers before purchasing their supplies and does the company re-evaluate them periodically?
Firmanızın, tedarikçilerin hizmet seviyelerini ölçmek için prosedürleri var mı ?
Does the company have procedures to measure your providers' service level?
Ölçüm verilerine ve sürekli kontrol denetimlerine dayanarak, firmanız tedarikçilerinizin uygunsuzluk kontrolünü yapıyor ve ugunsuzlukları düzeltici faaliyerler
gerçekleştiriyor mu ?
Based on measurements and the continuous control of the providers, Does the company analyze non-conformities and demand appropriate corrective actions ?
Firmanızın, satın alınan ürünler için teknik spesifikasyonları var mı ?
Does the company have technical specifications for the material to be purchased?
Firmanız, satın aınn ürünler ile ilgili kabul tesleri ve kontrol gözetimini yapıyor ve bunları yazılı olarak kayıtlı tutuyor mu ?
Does the company carry out reception tests and inspections of the material purchased, keeping a written record?
Firmanızın, siparişleri kontrol etmek amacı ile, üretim ve satınalma planlaması ile ilgili bağlantıları hakkında yazılı prosedürü var mı ?
Does the company have a documented procedure to control orders, linking them with purchasing and production planning?
Firmanız, yeni ürünlerin ve / veya mühendislik değişikliklerinin teknik belgelerini kontrol etme prosedürlerine sahip mi ?
Does the company have procedures to control technical documentation of new products and/or engineering changes?
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2.2.4. Muayene ve Testler / Inspection and Tests

Evet / Yes

Hayır / No

Uygulanamaz
(N/A)

Evet / Yes

Hayır / No

Uygulanamaz
(N/A)

Evet / Yes

Hayır / No

Uygulanamaz
(N/A)

Evet / Yes

Hayır / No

Uygulanamaz
(N/A)

Firmanızın, kabul, proses içi ürünler ve nihai ürünler için muayene prosedürleri var mı?
Does the company have inspection procedures for reception, in-process products and final products?
Firmanız, onay ve red kriterlerini yazılı olarak tanımlıyor mu?
Does the company define in writing the approval and rejection criteria?
Firmanız, ölçüm cihazlarını periyodik olarak kalibre ettiriyor mu ?
Does the company periodically calibrate the measuring equipment?
Firmanızın, uygunsuz ürünler ile ilgili herhangi bir prosedürü var mı?
Does the company have any procedure to deal with non-conforming products?

2.2.5. Üretim / Production
Firmanızın ürün kimliği ve izlenebilirlik yöntemleri var mı ?
Does the company have product identification and traceability methods?
Firmanız imalat sırasında yazılı kayıt tutarak muayene ve testler yapıyor mu?
Does the company carry out inspections and tests during the manufacturing, keeping a written record?
Firmanızın, kaynak ekipmanı ve / veya makineler, imalatta kullanılan makine ve ekipmanlar için bir bakım planı var mı?
Does the company have a maintenance plan for welding equipment and/or machines? And for manufacturing utilities?
Her çalışma istasyonunda çalışma yöntemleri ve talimatları var mı?
Are working methods and instructions available in every work station?
Firmanız, hammadde alımından müşterilere teslimatına kadar tüm üretim sürecini belgeliyor mu?
Does the company document the entire production process, from the reception of raw material to the delivery to the clients?
Firmanızın, bir üretim planlama ve kontrol sistemi var mı?
Does the company have a production planning and control system?
Bir talep artışı veya diğer olaylar söz konusu olduğunda, firmanız, ürün kalitesinin risklerini etkileyebilecek harici personel ve / veya hizmetler kiralamakta mI?
In case of a demand increase or other events, does the company hire external staff and / or services that could affect activities of risk for product quality?
Evet ise, dış personelin ve / veya şirketlerin özel planlanması, kontrolü, eğitimi ve denetimi için prosedürleriniz var mı?
If yes, do you have procedures for the special planning, control, training and supervision of the external staff and/or companies?
Mevcut veya planlanan üretim emirlerinin yerine getirilmesini etkileyebilecek olası kesintiler için acil durum planlarınız var mı?
Do you have contingency plans for potential downtimes that could affect the fulfillment of current or planned production orders?

2.2.6. Atık ve Depolama / Contamination and Storage
Firmanız, depoda malzeme tanımlama ve sınıflandırma kriterlerini içeren prosedürlere sahip mi?
Does the company have procedures that include the criterion of material identification and classification in the Warehouse?
Firmanız, periyodik olarak, depolanmış ürünleri, kullanılabilirliği veya müşteriye teslimatı için uygun olup olmadığını doğrulamak için belirli aralıklarla kontrol ediyor
mu?
Does the company periodically check stored products to verify if they are still suitable for their use or their delivery to the client?
Firmanız, koruma, teslimat, ambalajlama ve etiketleme kriterleri oluşturdu mu? Örneğin, besleme tellerinin usulüne uygun şekilde korunması vs.
Has the company established conservation, delivery, packing and tagging criteria? For example, in the case of feed wires duly protected, etc.
Firmanız, hammadde, proses içi ürünler ve nihai ürünler için stok politikaları tanımladı mı?
Has the company defined stock policies for raw material, in-process products and final products?
Firmanızın stok kontrol sistemleri var mı (LIFO / FIFO)?
Does the company have stock control systems (LIFO/FIFO)?
Şirket, tesislerinde metalleri taşımak ve depolamak için otomatik ekipmana sahip mi?
Does the company have automatic equipment to move and contamined materials in his facilities?

2.2.7. Düzeltici Faaliyetler / Corrective Actions
Firmanızın, ürün kalitesiyle ilgili olarak müşterilerin oluşturduğu talepleri çözmek için bir prosedürü var mı?
Does the company have a procedure to solve claims formulated by clients concerning product quality?
Firmanız, tekrarlanan sorunların sebeplerini araştırmak, önleyici eylemler başlatmak ve çözümlerini doğrulamak için prosedürlere sahip mi?
Does the company have procedures to investigate the reasons for repeated problems, to initiate preventive actions and to verify their solution?
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3. KONTROL EKİPMANLARI VE MAKİNELER / CONTROL EQUIPMENT AND MACHINES
Lütfen kullanılan kontrol ekipman ve makinelerin listesini belirtiniz. / Please indicate the list include a listing of the most relevant control equipment and machines:

4. YORUMLAR / COMMENTS

5. FORMU DOLDURAN FİRMA KAŞE İMZA / THE COMPANY FİLLED THE FORM STAMP AND SIGNATURE

6. CRRC-MNG PAZARLAMA VE SATINALMA BİRİMİ YORUMLARI / CRRC-MNG MARKETING AND PROCUREMENT DEPARTMENT COMMENTS

Değerlendirmeyi Yapan / Evaluated By
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