60

söyleşİ

Lojistik firmaların kurumsallaşması,

bilgi seviyelerini artırmaları ve müşterilerine
alternatif çözümler sunmaları gerekiyor
Tedarik zincirinde lojistiğin çok önemli olduğunu ifade eden TEDAR Başkanı
Tuğrul Günay, “Lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların kendilerini gelişen pazar şartları doğrultusunda özellikle kurumsallaşma alanında geliştirmeleri, sektör bazlı lojistik hizmetlerine dair bilgi seviyelerini artırmaları ve müşterilerine alternatif çözümler sunmaları gerekmektedir” diyor.

T

EDAR (Tedarik Zinciri
Yönetim Derneği), Aralık
2013’te, 7 firma tarafından kuruluyor. TEDAR’ın kurucu
firmaları Siemens A.Ş., Finansbank
A.Ş., Bosch Türkiye, Zer, Borusan
Holding A.Ş., Bosch ve Siemens Ev
Aletleri, PMMS’dir. Yönetim Kurulu
üyeleri kurucu firmalarda Tedarik
Zinciri Yönetimi alanında direktör
ya da genel müdür yardımcısı
pozisyonlarında görev yapıyorlar.
TEDAR, T.C Anayasası ve ilgili
kanuni esaslara uygun olarak,
Rekabet Hukuku düzenlemelerine aykırılık içermeyecek şekilde,
tedarik zinciri yönetimi prensipleri
ve iyi uygulamalarını aktararak, iş
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dünyasının beklentilerine katkıda
bulunma amacı ile kuruluyor. Derneğin misyonu sürdürülebilirlik ve
çeşitlilik prensibi çerçevesinde ve
iş dünyasının beklentilerine uygun
olarak, ilgili paydaşlarla birlikte,
etik değerlere bağlı kalarak tedarik
zinciri prensiplerini oluşturmak,
mesleğin ve tedarik zinciri profesyonellerinin gelişmesine katkıda
bulunarak ülkemizin rekabetçiliğine
katma değer yaratmaktır. TEDAR’ın
vizyonu, ülkemizde, alanında tüm
paydaşlarına dünya standartlarında
katma değer yaratan bir sivil toplum
kuruluşu olmak. TEDAR, tedarik
zinciri fonksiyonunu geliştirmek,
farkındalığı artırmak ve mesleğe

katma değer yaratmak için çeşitli
faaliyetlerde bulunuyor. Bu alanda
eğitimler, konferanslar, sohbet toplantıları düzenleniyor, üniversiteler
ile yakın çalışmalar planlanıyor.

Tedarik zinciri yönetimi
prensiplerini ülkemizde
oluşturmayı amaçlıyoruz

TEDAR (Tedarik Zinciri Yönetim
Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı
Tuğrul Günal, “Kuruluş amaçlarımız arasında, tedarik zinciri yönetimi prensiplerini ülkemizde oluşturmak ve tedarik zinciri yönetimi ile
ilgili meslek ve bilimin gelişmesine
katkıda bulunmak, profesyonelleri
bir araya getirip görüş alışverişinde
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bulunmalarını ve iyi uygulamaları paylaşmalarına katkı sağlamak, tedarik
zinciri yönetim uygulamalarındaki
ihtiyaçlar ve iş dünyasının beklentileri
konusunda aktif çalışmalar yürütmek,
tedarik zinciri yönetimi konularında
üniversiteler ile birlikte ortak çalışmalar yürütmek, kongreler, eğitimler
düzenlemek ve üyelerin tanışmasını,
dayanışmasını, aralarında iletişim
kurulmasına yönelik imkânlar ortaya
koymak ve Türkiye’de tedarik zinciri
yönetimi geliştirme ve destekleme
çalışmaları konusunda bilgilenmelerini
sağlamak yer almaktadır” diyor. Mart
2016 sonu itibarıyla TEDAR’ın 86
üyesi bulunuyor ve bu sayı giderek
artıyor. Üyelere sağlanan avantajlarla
ilgili olarak Başkan Günal, “Belirli
periyotlarda, TEDAR üyelerine yönelik
düzenlenen, bir konuk konuşmacının da sunumu ile yer aldığı sohbet
toplantılarına katılım imkanı, TEDAR
kurucu firmaları, TEDAR üyeleri,
Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri ile network, iyi uygulamaların
paylaşımı imkanı, TEDAR tarafından
düzenlenen ya da Türkiye’nin önde
gelen üniversiteleri/kurumları tarafından organize edilen ve TEDAR’ın
ortak kuruluş olarak yer aldığı çeşitli
konferanslara, organizasyonlara,
eğitimlere ya da çalışmalara katılım
ve/veya TEDAR üyelerine sağlanacak
özel şartlardan faydalanma imkanı, Talep edilmesi halinde, Tedarik
Zinciri Yönetimi prosesleri, prosedürleri, organizasyonları, iş tanımları ile ilgili dokümantasyon desteği

sağlanması, TEDAR Kurumsal
üye firmaların stajyer ihtiyaçlarına
yönelik, Türkiye’nin önde gelen
üniversiteleri öğrencilerine ulaşma
imkanı sağlanması, stajyer ilanları
verilmesi ve koordinasyonu” olarak
özetliyor.

Lojistik firmaların
müşterilerine alternatif
çözümler sunmaları gerekiyor

“Tedarik Zinciri Yönetimi fonksiyonunun önemi ülkemizde özellikle son yıllarda ortaya çıkmaya
başlamıştır ancak gelinen nokta
halen yeterli değildir. Bu alanda
yapılabilecek ve bu fonksiyona
katma değer yaratacak birçok
çalışma bulunmaktadır. Şirketlerin
cirolarının büyük bir oranı satınalma bölümlerinden geçmektedir.
Bu kapsamda, satınalma/tedarik
zinciri bölümleri şirket organizasyonlarında önemli bir yere sahip
olmalı ve tedarik zinciri stratejileri
şirket stratejisinin bir parçası olmalıdır. Şirketlerin karlı, sürdürülebilir
olabilmelerinde, pazar paylarını
arttırabilmelerinde bu fonsiyonun
önemi tartışılmazdır” diyen TEDAR
Başkanı Tuğrul Günal, Almanya’da
işletme eğitimi aldığını; 1999 yılından beri Siemens bünyesinde çalıştığını belirterek, “Sırasıyla: Sağlık
Sektörü Ticari Direktörü, Siemens
AŞ – Türkiye, İnsan Kaynakları Bölüm Direktörü, Siemens AŞ – Türkiye, Ücretlendirme ve Yan Haklar
Bölüm Başkanı ve Latin ve Kuzey

Amerika İnsan Kaynakları Partneri,
Siemens AG - Münih/Almanya,
Strateji Bölümü Ticari Direktörü,
Siemens AG - Viyana/Avusturya,
IT Direktörü, Siemens AŞ – Türkiye
ve son olarak Temmuz 2010 yılında
bu yana Tedarik Zinciri Yönetimi
Bölüm Direktörlüğü’nü yürütmekteyim” diyor. Lojistikte yaşadığınız
sorunlar nelerdir, lojistiğin tedarik
zinciri içerisindeki önemini değerlendirir misiniz sorumuza yönelik
olarak Günal, “Lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların
kendilerini gelişen pazar şartları
doğrultusunda özellikle kurumsallaşma alanında geliştirmeleri,
sektör bazlı lojistik hizmetlerine
dair bilgi seviyelerini artırmaları ve
müşterilerine alternatif çözümler
sunmaları gerekmektedir. Ayrıca
küresel piyasada her geçen gün
rekabetin zorlaştığı ve maliyetlerin
daha da önemli olduğu günümüzde
lojistik firmalarının Avrupa ihracat ve
ithalatlarında daha fazla demiryoluna ve/veya multimodal çözümlere
yönelmeleri önem taşımaktadır”
cevabını veriyor. Kotalar ve yasaklarla ilgili olarak Günal, “Konu
çok uzun sürelerden beri malesef
ülkemiz gündeminde olan bir husus
çözümün ise hükümetimiz, ilgili
şirketler ve ilgili toplum örgütleri ile
birlikte makro düzeyde ortak yol
haritası baz alınarak konunun üstüne gidilmesi halinde gelebileceğini
düşünmekteyim” açıklamasında
bulunuyor.
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