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Meteksan Savunma
Kalifiye Tedarikçi Programı
Meteksan Savunma – Kalifiye Tedarikçi Programına hoşgeldiniz.
Savunma sanayiimizin düzenleyici kurum vasfını da deruhte eden Savunma Sanayii Müstaşarlığı’nın
(SSM) misyonu “Ülkemizin savunma ve güvenlik yeteneklerinin gelişimini sürekli kılacak sanayileşme,
teknoloji ve tedarik programlarını yönetmek” şeklindedir. SSM’nin yayınladığı Stratejik Plan, Teknoloji
Yönetim Stratejisi, Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı vb. belgeler, bu sektörde faaliyet
gösteren yüklenicilerin sanayileşmeye yönelik bakışını, yapılması gerekenleri ve hedeflerini düzenler.
Platform entegratörleri için sistem ve alt sistemler tasarlayan, geliştiren ve üreten bir savunma sanayii
şirketi olarak, bizler de bu misyonu üstleniyoruz ve sanayileşme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Meteksan Savunma’da her kademedeki yönetici ve çalışan bilir ki, nicelikte büyümek bugünün
ekonomisinde sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapı oluşturmanın önündeki en büyük engeldir. Bizler onun
yerine nitelikte büyümeyi tercih ederiz ve tedarik yönetimi, alt yüklenici yönetimi ve outsourcing başlıkları
altında uygun olan işleri şirketimiz dışında yaptırmayı tercih ederiz.
Bu çerçevede Kalifiye Tedarikçi Programı (KTP) ise, tedarik ettiğimiz mal ve hizmetler açısından uzun
dönemli bir işbirliğini hedeflediğimiz, projelerimizde “kader ortaklığına” varan bir iş ortaklığını
kurguladığımız, bu amaçla kendi kurumsal yapımıza uyumlandırdığımız ve bu sayede sürdürülebilirlik
adına iş ortağımıza yatırım yaptığımız bir program. Bu kılavuz dokümanda belirlediğimiz hususlar
çerçevesinde sizlerle çalışmaktan, bu sektörde birlikte değer yaratmaktan, ulusal savunma sanayii
misyonuna beraberce hizmet etmekten mutlu olacağız.
Meteksan Savunma - Kalifiye Tedarikçi Programına katılmanızı teşvik ederken, bu konuda sorularınızı
ve başvurunuzu bekleriz.

Dr. Gülden Gökan
Kalite Direktörü
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Vizyonumuz ve Değerlerimiz
Vizyonumuz
Her şartta sadık kalacağımız değerlerimiz ve tüm çalışanlarımızın çok güvendiğimiz katkıları ile özgün
ürünler geliştirerek, odaklandığımız alanlarda Türkiye’de en güvenilir şirket olmak.

Değerlerimiz
Bizler, Meteksan Savunma Sanayii A.Ş. olarak;
-

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve diğer güvenlik kurumlarının yurtdışı bağımlılığını en aza indirmeyi ve
bu sayede ülkemizin ulusal egemenliğine ve bağımsızlığına hizmet etmeyi,
Gelecek nesillerimizin teminatı olmakla, bilimin ve gerçekliğin ışığında eğitime verilen her türlü
katkının bir görev olduğunu,
İnsan olmanın en yüce bir değerler kümesini tek başına temsil ettiğini ve bu anlamda idarî ve
hiyerarşik hiçbir yapının ve uygulamanın bunun önünde yer alamayacağını,
Tüm girişimlerimizde hakkaniyet ve fazilet ölçüsünde hareket etmeyi,
Yasalara ve evrensel etik kurallara her zaman ve her şartta bağlı kalmayı,
İşbirliğinde güven vermeyi ve güven duymayı,
İç ve dış paydaşlarımıza en olumlu katkıyı sunmayı,
Kazancımızın karşılığından daha fazlasını vermeyi,

bize çalışmalarımızda yön ve ilham veren değerlerimiz olarak taahhüt ve ilân ederiz.

Kalifiye Tedarikçilerimizden
B e k l e n t i l er i m i z
Bizim Meteksan Savunma olarak kendimiz için belirlediğimiz öncelikler, Kalifiye Tedarikçilerimiz için de
geçerlidir:
-

Kalite: Müşteri isterlerini eksiksiz olarak karşılamak
Teslimat: Her zaman belirlenen takvim içinde çalışmak ve asla gecikmemek
Fiyat: Asgari toplam maliyet ve kabul edilebilir kâr marjları ile çalışmak

Meteksan Savunma, işini kaliteli yapan ve zamanında teslim eden Kalifiye Tedarikçilerine değer verir ve
onları varlıklarını devam ettirebilmeleri için destekler.
5
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Bunlara ek olarak şu deyişimizi de paylaşmak isteriz: “İyi projeler iyi şirketler yaratmazlar; ancak iyi
şirketler iyi ve büyük projelere imza atarlar”. Buradan hareketle “iyi şirket” olmanın gereklerini,
sürdürülebilirliğin en başta gelen bir şartı olarak kendimizden ve Kalifiye Tedarikçilerimizden bekleriz.
Bunları da, tüm işlemlerinde etik olmak, yasalara uygun hareket etmek, uluslararası yönetişim
standartlarında işi yönetmek, kayıtsız şartsız müşteri memnuniyeti olarak sıralarız.

İlk Adım
Kalifiye Tedarikçi Programının ilk adımı işletmeniz ile ilgili temel dokümanları hazırlamak olacaktır. Bu
dokümanların içerdiği bilgilerin sizlerle birlikte değerlendirilmesi ile Kalifiye Tedarikçi Programına
başlayacağız.
-

Vergi borcunuz olmadığına dair resmi belge
SGK prim borcunuz olmadığına dair resmi belge
Finansal Bilgiler Soru Seti
KOBİ Belgeniz (eğer KOBİ iseniz)
Kalite Belgeleriniz
Ticaret Odası / Sanayi Odası Belgeniz
Ticaret Sicil Gazetesi
Banka hesaplarınız olan şube ve hesap numarası bilgileriniz
Yükümlülüklerinizin tamamlanmış olduğu iş referanslarınız
Telefon, faks numaraları
Web sitesi adresi

Tedarikçi Kalite Sistemi Gerekleri
Kalifiye Tedarikçilerimiz, aşağıda belirttiğimiz Genel Kalite İsterleri ve her tedarik sözleşmesi veya
sipariş emrinde yer alan kalite isterlerine uyarlar.

Genel Kalite İsterleri
YASAKLANAN UYGULAMALAR
Onaylanmamış Tamirler / Yeniden İşlemeler
Kalifiye Tedarikçi tarafından belgelenen ve önerilen Düzeltici Faaliyet Formu Meteksan
Savunma tarafından onaylanmadıkça, belirlenmiş spesifikasyon limitleri dışında tamir ve
6
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yeniden işlem yapılmaz. Spesifikasyonlardan olacak tüm sapmalar Meteksan Savunma’ya
belgelenecektir. Tüm Düzeltici Faaliyet Formları Meteksan Savunma ile paylaşılacaktır.
Onaylanmış Çizimlerde, Proseslerde, Malzemelerde ve Prosedürlerde Değişiklik
Kalifiye Tedarikçi Meteksan Savunma tarafından onaylanmadıkça çizimlerde, proseslerde,
malzemelerde ve prosedürlerinde değişiklik yapamaz. Kalifikasyonu yapılmış olan herhangi bir
tasarımda Kalifiye Tedarikçi değişiklik yapamaz.
Reddedilmiş Teslimatların Yeniden Teslim Edilmesi
Meteksan Savunma tarafından reddedilmiş olan ve Kalifiye Tedarikçi tarafından yeniden
üretilerek veya Meteksan Savunma onayı ile tamir edilerek Meteksan Savunma’ya teslim edilen
teslimat dokümanlarının üzerinde “Yeniden Teslimat” ibaresi yer alacaktır.
Onaylanmamış Teslimat
Meteksan Savuınma tarafından verilen siparişin ilk teslimat kaleminin muayenesi gerekli olduğu
müddetçe, Kalifiye Tedarikçi bu ilk teslimata Meteksan Savunma muayenesi ve onayı
olmadıkça tüm teslimatı yapamaz; bu süreçte muayenenin bir neticesi olarak ilk teslimat
kaleminin reddedilmesi neticesinde, takip edecek olan teslimat kalemlerinin üretilmiş olması riski
Kalifiye Tedarikçi’ye aittir.
Üretim Yerinin Değişmesi
Kalifiye Tedarikçi, Meteksan Savuınma tarafından kalifiye edilmiş olan üretim alanını değiştirdiği
zaman Meteksan Savunma’ya haber verecektir.
UYGUNLUK AÇISINDAN KALİFİYE TEDARİKÇİNİN SORUMLULUKLARI
Sözleşmede veya sipariş emrinde adı geçen Kalifiye Tedarikçi, tedarik etmeyi taahhüt ettiği mal
ve/veya hizmetin Meteksan Savunma isterlerine uygun olmasından tek başına sorumludur. Bu
durum, Kalifiye Tedarikçi’nin sorumluluklarını yerine getirirken kendi alt tedarikçisi olarak
kullandığı yüklenicilerin sorumluluklarını da üstlendiği anlamına gelir. Kendi tedarikçileri ile bu
kapsamda bir olumsuzluk yaşamaması için Kalifiye Tedarikçi, kendi tedarikçilerine mutlaka
uygun spesifikasyonları ve standartları verecek, bunları anlamalarını sağlayacak, tedarikçilerine
düzenli ziyaretler yaparak verdiği işin kurallara uygun olarak yapıldığından emin olacak,
Meteksan Savunma’nın istemesi halinde kendi tedarikçilerinin kalite performansını ispat
edecektir. Buna rağmen, Kalifiye Tedarikçi’nin kendi tedarikçisinde yapacağı incelemeler ve
Meteksan Savunma ile bu kapsamdaki paylaşımları, Kalifiye Tedarikçi’yi, sözleşmesi veya
sipariş emrindeki taahhüdünden kurtarmaz.
METEKSAN SAVUNMA’NIN YAPACAĞI İNCELEMELER, DENETİMLER VE MUAYENELER
Kalifiye Tedarikçi ile yapılan sözleşmenin veya verilen sipariş emrinin gereğinin standartlar,
spesifikasyonlar ve diğer isterler çerçevesinde ifa edildiğinin teminat altına alınması için, Kalifiye
Tedarikçi’ye önceden haber verilmeksizin Meteksan Savunma veya Meteksan Savunma’nın
Müşterisi Kalifiye Tedarikçi ve/veya onun tedarikçilerinde inceleme, denetim ve muayene
yapabilirler.
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Teslimat öncesinde sözleşmeye uygunluğun tescil edilmesi bakımından son muayeneyi yapmak
Kalifiye Tedarikçi sorumluluğundadır. Nihai muayene sözleşmede veya siapriş emrinde aksi
belirtilmedikçe Meteksan Savunma tesislerinde yapılan “Giriş Kalite Kontrol” işlemi ile
gerçekleşir.
DÜZELTİCİ FAALİYETLER
Kalifiye Tedarikçiden tedarik edilen mallarda bir problem olduğunda, Meteksan Savunma
Kalifiye Tedarikçiye Düzeltici Faaliyet Formu gönderebilir. Kalifiye Tedarikçi’den bu isteği
zamanında işleme alması ve aşağıdakilerle birlikte gereğini yapması beklenir:
-

Konu olan malların sorun çözülünceye kadar ayrı bir mekanda tutulması
Problemin sebeplerinin araştırılması
Tekrar olmasını engelleyecek şekilde alınacak önlemlerin dokümante edilmesi
Önlemlerin fiilen uygulanması

ÖLÇME VE TEST EKİPMANLARI
Kalifiye Tedarikçi, sözleşme veya sipariş emrinin gereği olan el aletlerinin, mastarların, test
ekipmanlarının ve ölçüm cihazlarının hasassiyetinden ve kalibrasyonundan sorumludur.
Kalibrasyona tâbi cihazların kalibrasyon tarihlerinin takip edilebilmesi için Kalifiye Tedarikçi’nin
bir sistemi olmalıdır ve istendiği zamanlarda Meteksan Savunma incelemesine açık olmalıdır.
Eğer kalibrasyona tâbi bir ölçüm işlemini Kalifiye Tedarikçi kalibrasyonu olmayan ya da
kalibrasyonu geçmiş bir cihaz ile yapmış ise, bu işlem hiç yapılmamış sayılır.
MUAYENE KAYITLARI
Kalifiye Tedarikçi, Meteksan Savunma’ya yaptığı teslimat ile ilgili tüm muayene ve test
kayıtlarını, Sözleşmede veya sipariş emrinde aksi yazmadıkça 5 yıl süre ile saklayacaktır.
AMBALAJLAMA
Sözleşmede veya sipariş emrinde farklı şekilde belirtilmedikçe, Kalifiye Tedarikçi yapacağı
teslimat için nakliye şartlarına göre fiziki ve çevresel zararlardan koruyacak mahiyette ambalaj
kullanacaktır. Ambalaj içinde, malzemelerin serbest sallanmasını engelleyecek besleyici
malzeme kullanacaktır. Elektrostatik deşarja hassas malzemeler kendi standartlarına göre
paketlenecektir.
SAHTE MALZEMEDEN / PARÇADAN KORUNMAK
Kalifiye Tedarikçi, en az aşağıdaki hususları içerecek şekilde sahte parça / malzemeye karşı bir
plan geliştirmiş olacaktır:
-
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Sahte parça/malzeme tedarik etme riskine karşı potansiyel parça/malzeme tedarikçilerinin
değerlendirilmesi
Onaylı parça/malzeme tedarikçilerinin kayıtlarının tutulması
Malzeme/parçanın tedariki sırasında sahte olup olmadığının tesbitine yönelik giriş kalite
kontrol uygulaması
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-

Sahte malzeme/parça tesbiti halinde yazılacak rapor ile birlikte kaynağının Meteksan
Savunma’ya bildirilmesi

Kalifiye Tedarikçi bu kapsamda Meteksan Savunma’ya yapacağı teslimatta kendisinin ve kendi
tedarikçilerinin sadece yeni malzeme kullanıldığını taahhüt eder. Bu maksatla Kalifiye Tedarikçi
yapacağı malzeme/parça tedariklerini, aksi için yazılı olarak yapacağı başvuruya Meteksan
Savunma’dan yazılı onay gelmedikçe sadece OEM (Original Equipment Manufacturer), OCM
(Original Component Manufacturer) ve bunların yetkili bayilerinden / temsilcilerinden yapmayı
taahhüt eder.
KONFİGÜRASYON YÖNETİM GEREKLERİ
Kalifiye Tedarikçi, yaptığı teslimatın konfigürasyonunun, sözleşmenin veya sipariş emrinin
gereklerini yerine getirdiğini teminat altına almak üzere bir mühendislik ve üretim kontrol düzeni
kurmuş olmalıdır. Sözleşme veya sipariş emri ile teslim edilen yazılım ve/veya donanım
konfigürasyon kalemleri, konfigürasyon yönetim ve mühendislik dokümantasyonu isterlerine
uygun olacaktır. Konfigürasyon yönetim temel prensipleri:
-

Ürün parça no / seri no
Konfigürasyon değişiklik kontrolu
Malzeme izlenebilirliği

RAF ÖMRÜ
Sözleşmede veya sipariş emrinde aksi belirtilmedikçe Kalifiye Tedarikçi teslim ettiği malın etiketi /
ambalajı üzerinde raf ömrünü yazacak ve teslimat sırasında ömrünün en az %75’i kalmış olacaktır.

Uygun Olmayan Malzemenin Kontrolu, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
Kalifiye Tedarikçi uygun olmayan malzemenin kontrolu, düzeltici ve önleyici faaliyetler için TS-EN-ISO
9001’e uygun bir sistem kurmuş olacaktır.

Kalite Sistemi
Kalifiye Tedarikçi kendi kalite sisteminin kurulması ve idamesi için ISO 9001’e uygun bir sistem kurmuş
olacaktır.

Meteksan Savunma’nın Yerinde Muayenesi
Nakliye öncesinde Meteksan Savunma Kalifiye Tedarikçi tesislerinde muayene yapabilecektir. İsterlerin
yerine getirildiğine dair muayenenin yapılabilmesi için Kalifiye Tedarikçi yeterli ve gerekli hazırlıkları
yapacak, uygun test altyapısını hazır edecektir.
9
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Kalifiye Tedarikçi, Meteksan Savunma’yı yerinde muayene için teslimattan 3 gün önce haberdar
edecektir.

Malzeme ve Proses Uygunluğu (CoC)
Sözleşmede veya sipariş emrinde belirtilmiş olabileceği üzere, Kalifiye Tedarikçi teslim edeceği malın
tümü veya bir kısmı için kullanılan malzemeye veya uygulanan proseslere yönelik uygunluk
sertifikasyonu (Certificate of Compliance) verecektir. Kalifiye Tedarikçinin vereceği Uygunluk Belgesi,
bu belgenin kapsamına giren malzeme ve süreçlerin test ve ölçüm kayıtlarına dayanılarak verilmiş
olacaktır.

Proseslerin Kontrolu
Lehimleme, kaplama, kaynak, manyetik parça muayenesi, aşındırma, döküm, ısıl işlem, radyografik
muayene gibi özel prosesler sertifiye edilmiş olmalıdır. Bu proseslerde görev alan çalışanların yaptıkları
işle ilgili eğtimleri ve geçerli sertifikasyonları olmalıdır. Sözleşmede veya sipariş emrinde aksi yazılı
olmadıkça bu proseslerle ilgili test kayıtları 5 yıl süre ile saklanacaktır.

Etiketleme
Kalifiye Tedarikçi, bir veya birden fazla teslimat kalemi içeren ambalajın üzerine sözleşme veya sipariş
Emrinde değişik şekilde belirtilmedikçe aşağıdaki bilgileri işleyecektir:
-

Adet
Parti numarası
Üretim tarihi
Nakliye tarihi
Tehlikeli madde sınıfı (geçerli ise)
Meteksan Savunma parça numarası
Kalan ömrü (geçerli ise)

Tedarikçi Risk Analizi
Meteksan Savunma, Kalifiye Tedarikçilerinin her türlü risklerinin farkında olan ve bunlarla ilgili riskten
kaçınma planları yapan işletmeler olmasını teşvik eder. Bu durum, hem Kalifiye Tedarikçimizin işinin
sürdürülebilirliğine katkıda bulunurken, hem de müşterilerimize zamanında ve kapsamında teslimat
yapabilmemizin teminatıdır.
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Meteksan Savunma, uluslararası kabul görmüş risk yönetim pratiklerini esas alan bir Tedarikçi Risk
Yönetimi Programı’nı sürdürmekte olup, bu konuda yetkin risk analizi firmalarından destek almaktadır.
Kalifiye Tedarikçi Programımızda yer alacak tedarikçilerimizin, bu Tedarikçi Risk Analizi çalışmasını
yapmalarını ve sonuçlarını bizlerle ve hizmet veren risk yönetim danışmanı firmanın uzmanları ile
yorumlamalarını bekleriz. Bu çalışmanın tamamı Meteksan Savunma tarafından finanse edilecektir ve
özel bir sözleşme ile kesinlikle gizli kalacaktır.

Kalifikasyonun Tescili
Meteksan Savunma’nın Kalifiye Tedarikçisi olarak tescil edilmeniz için aşağıdaki hususların yerine
getirilmiş olması gerekmektedir:
1) Devlete vergi borcunuz ve SGK prim borcunuz olmamalıdır.
2) Bir zorunluluk olmasa da, eğer KOBİ iseniz, belgelendirilmiş olmalıdır.
3) İşletmenizden istediğimiz kurumsal bilgiler sağlanmalıdır.
4) Meteksan Savunma’nın işletmenizde yapacağı teknik ve kalite içerikli incelemeyi desteklemelisiniz.
5) Tedarikçi Kalite Sistemi Gereklerini karşılıyor olmalısınız.
6) Standart tedarik sözleşmesi hükümlerini kabul ediyor olmalısınız.
7) Meteksan Savunma – Tedarikçi Risk Analizi çalışmasını yapmış olmalı, sonuçları için ise Meteksan
Savunma ile işbirliği içinde olmalısınız.
Yukarıdaki bu hususlar yerine geldikten sonra, Meteksan Savunma kendi içinde yapacağı
değerlendirme sonucunu size açıklayacak, varsa eksik ve gelişmeye açık konu başlıklarını sizinle
paylaşacak, sonuç olumlu ise işletmenizi Kalifiye Tedarikçi olarak tescil edecek, bunu belgelendirecek
ve sektör paydaşlarına duyuracaktır.

Kalifiye Tedarikçi Olmanın Süresi
Meteksan Savunma’nın Kalifiye Tedarikçisi olarak tescil edilmenizden itibaren bu sıfatı kullanmak ve
bunun avantajlarından yararlanmak, aşağıdaki hususlar çerçevesinde 3 yıldır.
-
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Meteksan Savunma, şirketinizle yaptığı her sözleşme veya sipariş emri sürecinin sonunda, takvim,
kapsam ve fiyat performansınızı takip edecek ve bir “Kalifiye Tedarikçi Başarı Karnesi” olarak
kayıtlarında tutacaktır. Bu kayıtlardaki performansınızın düşmesi halinde Meteksan Savunma
işletmenizi uyaracak, devamı halinde Kalifiye Tedarikçi listesinden üzülerek çıkartmak zorunda
kalacaktır.
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Kalifiye Tedarikçi tescilinizi sağlayan yukarıdaki yedi maddenin gereklerini sağlamakta devam
edemezseniz, yine aynı sonuçla karşılaşmak zorunlu olacaktır.

-

Kalifiye Tedarikçi Programı, bu dokümanda ısrarla vurguladığımız gibi, işlerimizde sizinle
yapacağımız bir “kader ortaklığı” anlayışında sürdürülecektir. Bu çerçevede, pek doğal olarak
başka müşterilerinizden alacağınız siparişlerin de gereğini en iyi şekilde ifa ederken, Meteksan
Savunma’dan gelecek siparişleri önceliklendirmenizi ve en yüksek kalite seviyesinde yerine
getirmenizi bekleriz. Bu kapsamda bir işlevsizlik, teslimatlarınızda gecikme ve hatta sipariş
almaktan imtina etme gibi hallerde Kalifiye Tedarikçi ilişkimizi sürdürmemiz mümkün olamayacaktır.

Kalifiye Tedarikçi Programından
K a z a nc ı n ı z
Meteksan Savunma – Kalifiye Tedarikçisi olduğunuzda ve bunu idame ettirdiğiniz sürece aşağıdaki
avantajlardan yararlanacaksınız:
1) Yapacağımız mal ve hizmet tedariklerinde Kalifiye Tedarikçilerimize öncelik tanıyacağız; rekabet
şartlarında teknik yeterlik açısından eşdeğer tekliflerde Kalifiye Tedarikçilerimize %10 fiyat avantajı
tanıyacağız.
2) Mevcut mevzuat çerçevesinde KDV istisnası uygulanan ana sözleşmelerimizde, şirketinizin de
KDV’siz fatura kesmesini istemeyeceğiz.
3) Genel kalite gereklerini ve standart sözleşmemizi kabul ettiğiniz için, ayrıca sözleşme müzakeresi
yapmadan sipariş emri ile hızlıca siparişi aktive edebileceğiz. Meteksan Savunma çok özel şartlar
dışında şirketinize kendi ana sözleşmesi hükümlerini birebir aktarmayacak.
4) Standart Sipariş Emirlerimizde olduğu gibi, teslimatlarınızı sadece sevk irsaliyesi ile göndermenizi;
faturanızı ise giriş kalite kontrol işleminden sonra göndermenizi istemeyeceğiz. Faturanızı
teslimatınızla birlikte gönderebileceksiniz. Bu sayede ödemenizi standart süresinde alabileceksiniz.
5) Meteksan Savunma tarafından finanse edilen Tedarikçi Risk Analizi çalışması sayesinde
işletmenizin risklerini uluslararası kabul görmüş pratikler standartında olmak üzere görebilecek, risk
azaltma faaliyetlerinizi planlayabileceksiniz.
6) Kalifiye Tedarikçimiz olarak bu durumu web sitemizde, sosyal medyada ve Meteksan Savunma
Gazetesi’nde duyuracağız. Ayrıca sektör müşterilerimizi bilgilendireceğiz.
7) İlgili altyapının kurulmasından sonra, ERP sistemimiz üzerinden Kalifiye Tedarikçi Başarı Karnenizi
görebilecek, varsa gereken önlemleri alabilecek, tediyede olan faturalarınızı izleyebileceksiniz.
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