
Geçmişimizi bilmezsek geleceğimize sahip olamayız, 

 

Bu başlık nereden çıktı demeyin kurumsal şirketlerin organizasyon şemalarına bir göz 

attığınızda karşınıza çıkan ana fonksiyonlar nelerdir; Satış, Muhasebe, İnsan Kaynakları, IT, 

Tedarik Zinciri Yönetimi/Satınalma, Üretim vb. Şimdi aralarından destek fonsiyonları içinde en 

derin geçmişe sahip olanını seçecek olursak karşımıza ilk çıkan fonksiyonlardan biri satınalma 

olacaktır. 

Kökleri bu denli derin olan bu alanın ülkemizdeki önemi her geçen gün artmakla birlikte konuya 

sahip çıkan kurum kuruluşların sayısı malesef yeterli değildir. Şirketler için bu denli stratejik 

öneme sahip olan fonksiyonun gelişmesini ilgili paydaşlarımızla birlikte yanlızca bizler 

sağlayabiliriz bu nedenle yarattığımız katma değeri sürekli olarak somut verilerle profosyenelce 

ortaya koymamız gerekmektedir, bu fonksiyonun sahipli olduğu göstermeliyiz.  

Hammadde alımından ilgili ürünün üretilmesine, geliştirilmesine, nihai müşteriye ulaşmasına 

hatta garanti süresi sonuna kadar devam edebilecek olan uzun vadeli süreçte şirketlere çok 

büyük ölçüde katma değer yaratabilecek bir fonksiyondan bahsetmekteyiz. 

Üretim alanında yatırım yapmak isteyen her iş adamının işini kurarken tedarik zinciri yönetimi 

fonsiyonu ile ilgili kendisine sorması gerektiği bazı çok kritik özet soruların cevaplanması 

aşamasında tedarik zinciri ekibinin yaratabileceği katma değeri sizler değerlendirin lütfen; 

 Üretimimi nerede yapmalıyım 

 Üretim kapasitem ne olmalı 

 Yatırımlarımı hangi tedarikçilerle gerçekleştirebilirim  

 Ürün geliştirme aşamasında hangi tedarikçilerle ortak çalışabilirim 

 Kaç çalışan ile planlanan üretimi yapabilirim 

 Bazı hizmetleri kendimmi yerine getirmeliyim yoksa dışarıdan alabilirmiyim 

 İşimle ilgili hangi tedarikçilerle nasıl çalışmalıyım   

Bu kadar geniş, derin ve önemli bir iş alanında faaliyet gösteren tedarik zinciri yönetimi 

fonksiyonu çalışanlarının hangi dallarda yetkin olması gerektiğini kısaca hatırlayalım; 

 Satınalma (TZY Stratejisi, Planlama, Finansal Analiz, Proses Yönetimi, Mükazere 

Teknikleri, Tedarikçi Yönetimi, Risk Yönetimi vb.) 

 Teknik Ürün bilgisi (Ürün Yelpazesi, Değer Analizi, Endüstri Normları, Üretim Prosesleri, 

Maliyet Yapısı vb.) 

 Yönetişim (Mevzuata Uyum, Dahili Kontrol, Kalite, Sürdürülebilirlik, İthalat/İhracat vb.) 

 Proje Yönetimi 

 Kişisel Yetkinlikler (Yabacı Lisan, İletişim, Analitik Düşünme, Girişimcilik, Kişisel 

Motivasyon, Davranış vb.) 

 

Peki bu kadar çok çeşitli alanda uzmanlığımızı nasıl geliştireceğiz?  



Pek tabiiki ilk aklımıza gelen üniversitelerimizin bu alanda verdikleri lisans ve yüksek lisans 

programlarına katılmaktır ancak  üniversitelerimizinde ilgili eğitim program içeriklerini 

günümüzün ve geleceğin beklentilerine göre güncel tutmaları gerekmektedir ayrıca özellikle batı 

ülkelerinde son derece olgun seviyeye gelmiş olan uluslararası sertifikasyon programlarına 

katılıp kendimizi geliştirmemiz mümkün bunun için mutlaka ilgili ülkeye de gitmemiz 

gerekmemekte uzaktan eğitim imkanları bu alandada gayet güzel bir seviyeye gelmiş 

durumdadır ve son olarak şirketlerin kendi bünyelerinde sundukları eğitimlerden faydalanabiliriz. 

Altın kural, fonksiyonları içinde bulunan kişiler yüceltir, kişilerinde sürdürülebilir olabilmelerinin 

yegane yolu kendilerini daima günümüz koşullarına ve geleceğe hazırlamalarıdır. Hazırmıyız? 


