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1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, uygun olmadığı tespit edilen ürün ve hizmetlerin tanımlanması ve 
uygunsuzluğun giderilmesi yöntemlerinin belirlenmesidir.

2. KAPSAM

NSL Bilişim Teknoloji A.Ş.’nin spesifikasyonlarına uygun olmayan yarı mamul, malzemeler, 

bitmiş ürünler, Sistemin herhangi bir aşamasında uygunsuzluğu tespit edilen tüm hizmetler 

kapsar.

3. TANIMLAR

Ara Ürün : Üretimi henüz tamamlanmamış bitmiş ürün haline gelmemiş ürün.

Tamir : İlgili spesifikasyonlara uygunluğu sağlamak üzere ara ürün ya da bitmiş ürünler 
üzerine yapılan düzeltme işlemleri.

Hurda : Kullanıma uygun olmayan malzeme, yarı mamul ve bitmiş ürünlerin kullanım dışı 
bırakılması.

4. SORUMLULUKLAR

Üretim Müdürü

Üretim Şefi

Kalite Güvence Müdürü

Ambar Şefi

Kalite Kontrol Elemanı

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

FR.026 Uygun Olmayan Malzeme/Ürün Takip Formu 
FR.001 Malzeme Girdi Kabul Formu 
AS.004 Mamul Kart Yeniden Değerlendirme Süreci 
FR.104 Atıl Malzeme-Ürün Değerlendirme-Hurda Formu 

6. PROSEDÜR

6.1 Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü 

Firmamız tarafından sunulan hizmetlerin herhangi bir noktasında önceden belirlenmiş 
şartlara uymayan bir durum tespit edildiğinde uygunsuzluğun giderilmesi, durum üzerinde 
müşteri ile mutabakat sağlanması veya uygunsuzluğun müşteriye ulaşmasını engellemek 
için uygulamanın değiştirilmesi gibi önlemlerden uygun olanı uygulamaya alınır. 

Tespit edilen uygunsuzluk, derhal giderilebilecek bir konu ise giderilir ve Kalite Güvence 
Müdürü’ne bilgi verilir, yapılan işlem ile ilgili kayıtlar muhafaza edilir. Kalite Güvence Müdürü 
gerekli görmesi halinde uygunsuzluk ile ilgili olarak düzeltici ve faaliyet başlatır. 
Sonrasındaki işlemler Düzeltici Faaliyetler Prosedüründe belirtildiği gibi yapılır. 
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6.2 Giriş Kontrolü Sırasında Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 

Satınalınan anagirdilere Giriş Kalite Kontrol Elemanı tarafından Kalite Planı’na göre yapılan 
giriş kontrol işlemleri sırasında uygun olmayan sonuçlar alındığında eğer ürünlerin tamamı 
uygun değil ise CPM üzerinde kalite formunda belirtilen kriter işaretlenmez, eğer gelen 
ürünlerin bir bölümünde uygunsuzluk var ise kriter işaretlenir. Fakat kalite onay ekranında 
uygun olmayan adetler girilerek kaydedilir. Kayıt işlemi ile uygun olmayan ürünler sistem 
tarafından otomatik olarak kalite deposundan red deposuna transfer işlemi gerçekleştirir. 
Ayrıca bu ürünler red etiketi ile işaretlenerek FR.026 Uygun Olmayan Malzeme/Ürün Takip 
Formu düzenlenir. 

Bu durumlarda, Satınalma yapan bölüm sorumlusu ile birlikte aşağıdaki kararlardan birisi 
verilir; 

- Tedarikçiye iade edilmesi,
- Uygunsuzluğun olduğu gibi kabulü ve üretimde kullanılması.

Alınan karara göre, Giriş Kalite Kontrol Elemanı tarafından Uygun Olmayan Malzeme/Ürün 
Takip Formu’nda gerekli açıklama yapılarak Kalite Güvence Müd. tarafından onaylanır. 

Tedarikçiye iade edilecek ana girdinin üzerine Giriş Kalite Kontrol Elemanı tarafından kırmızı 
“Red” etiketi yapıştırılır ve giriş kalite kontrol alanında belirlenen uygun olmayan 
malzeme/ürün bölgesinde muhafaza edilerek iade edilir. 

6.3 Depolarda Bulunan Malzeme/Ürünlerde veya Proses Sırasında Uygun Olmayan 
Ürün Kontrolü 

Proses sırasında mamul kartta veya tartı göstergesinde belirlenen uygunsuzluklar CPM çıkış 
kalite kontrol ekranında uygunsuzluk tespit edilen ilgili kriter işaretlenmeyerek ilgili 
uygunsuzluğa ilişkin açıklama arıza açıklaması bölümüne belirtilerek kaydedilir. Bu kayıt 
işlemi ile sistem otomatik olarak ürünü Üretim deposundan Arızalı ürün deposuna transfer 
işlemini gerçekleştirir. Arızalı ürün kırmızı etiket ile işaretlenerek yeniden değerlendirmeden 
sorumlu personele teslim eder ve yeniden değerlendirme süreci işletilir. 

Ayrıca ambardan alınan malzemede uygunsuzluk tespit edildiğinde, malzemenin ambara 
teslimi ve yerine uygun malzemenin alınması ile ilgili İç Malzeme Talep Formu düzenlenir ve 
uygun olmayan malzeme iade depoya atılarak giriş kalite kontrole teslim edilir. 

Depolarda (stok halinde) bulunan malzeme/ürünlerde belirlenen uygunsuzluklarda eğer NSL 
Teknoloji tarafından üretilen bir ürün ise ürün arızalı ürün deposuna transfer edilerek 
yeniden değerlendirme sürecine tabi tutulur. Diğer ürünlerde bir uygunsuzluk tespit edilirse 
ilgili ürün iade deposuna transferi yapılır ve Giriş kalite kontrol elemanları tarafından 
kontrolleri yapılarak FR.026 Uygun Olmayan Malzeme/Ürün Takip Formu düzenlenir. 

Bu durumlarda ilgili bölüm sorumlusu ile birlikte aşağıdaki kararlardan birisi verilir; 

- Anagirdi ise üretimde kullanılıp kullanılamayacağı,
- Ürün ise müşteriye gönderilip gönderilemeyeceği,
- Yarı mamul ise yeniden işleme veya olduğu gibi kullanılması,
- İade edilmesi,
- Hurdaya ayrılması.



KONU : UYGUN OLMAYAN ÜRÜN ve HİZMETİN 
KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 

Ref. Doküman Sayfa No 

PR.08/08 3/3 

Alınan karara göre, Uygun Olmayan Malzeme/Ürün Takip Formu’nda gerekli açıklama 
yapılarak Kalite Güvence Müdürü tarafından onaylanır. 

Üretimde kullanılamayacak veya hurdaya ayrılacak malzeme/yarı mamul/ürünler için FR.104 
Atıl Malzeme-Ürün Değerlendirme-Hurda Formu düzenlenir. Hurdaya ayrılmasına karar 
verilen ürün, onaylı formla muhasebeye iletilerek stoktan düşümü yapılır. Ürünlerin 
üzerlerine kırmızı “Red” etiketi yapıştırılır ve belirlenen uygun olmayan malzeme/ürün 
bölgesinde muhafaza edilir.  

Müşteriye gönderilemeyecek durumda olan ürünlerden tamir edilecek olanlar Üretim Şefi’nin 
belirlediği bir zamanda tamir edilir, tamir edilemeyecek olanlara ise kırmızı “Red” etiketi 
yapıştırılır. 

6.4 Son Muayene veya Sevkıyat Sırasında Ortaya Çıkan Uygun Olmayan Ürünün 
Kontrolü 

Son muayene sırasında belirlenen uygunsuzluklar CPM çıkış kalite kontrol ekranında 
uygunsuzluk tespit edilen ilgili kriter işaretlenmeyerek ilgili uygunsuzluğa ilişkin açıklama 
arıza açıklaması bölümüne belirtilerek kaydedilir. Bu kayıt işlemi ile sistem otomatik olarak 
ürünü Üretim deposundan Arızalı ürün deposuna transfer işlemini gerçekleştirir. Arızalı ürün 
kırmızı etiket ile işaretlenerek yeniden değerlendirmeden sorumlu personele teslim eder ve 
yeniden değerlendirme süreci işletilir. 

Sevkıyat sırasında ortaya çıkan uygun olmayan ürünler için FR.026 Uygun Olmayan 
Malzeme/Ürün Takip Formu düzenlenir ve aşağıdaki kararlardan birisi verilir; 

- Müşteriye haber vererek olduğu gibi sevk edilmesi,
- Yeniden işlenerek kazanılabilecek ise gerekli tamiratların yapılması,
- Hurdaya ayrılması.

Alınan karara göre, Kalite elemanı tarafından Uygun Olmayan Malzeme/Ürün Takip 
Formu’nda gerekli açıklama yapılarak Kalite Güvence Müdürü tarafından onaylanır. 

Uygun olmadığı tespit edilen ürünler kırmızı “Red” etiketi ile işaretlenir ve uygun olmayan 
ürün bölgesine alınır. 

Uygun olmayan ürüne bağlı olarak, AS.004 Mamul Kart Yeniden Değerlendirme Süreci’ne 
tabi tutulur veya tamir edilir. Hurdaya ayrılanlar ise atılır. 

Ayrıca sevkıyat sırasında yapılan hatalar (tüm bölümler için) Ambar Şefi tarafından FR.051 
no’lu Sevkıyat Hataları Formu’na kaydedilir. 




