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4 yıldan beri CIPS olarak verdiğimiz 
birçok eğitim sayesinde, 3 bin 
satınalma profesyoneliyle tanışma 

ve satınalmacıları dinleme fırsatı bulduk. 
Satınalmacıların en çok zorlandıkları 
konuların başında dahili müşteri 
ilişkisi geliyor. Bununla ilişkili olarak, 
meslektaşların satınalma sürecine geç dahil 
oldukları ve sürece katkılarının azaldığı 
gerçeği ortaya çıkıyor.
Dahili müşteri yönetimi, stratejik satınalma 
ve kategori yönetiminin olmazsa olmazları 
arasında yer alıyor. Satınalmacılar dahili 
müşterilerle birlikte satınalma döngüsünün 
her aşamasında beraber çalışarak, şirket 
ihtiyaçlarının karşılanması hedefinde ortak 
hareketle istedikleri sonuca ulaşabilirler.  
Özellikle ihtiyaçların oluşturulması, teknik 
şartnamenin belirlenmesi sürecinde, 
satınalma departmanı dahili müşterileri 
etkileyebilmeli. Benzer şekilde, tedarikçi 
seçim ve değerlendirme aşamasında dahili 
müşterilere söz hakkı verilmeli ve onların 
süreçte etkin rol olmaları sağlanmalı.
11 Mayıs 2017’de düzenlemiş olduğumuz 
CIPS Türkiye konferansında açılış 
konuşması yapan CIPS Global Direktörü 
Duncan Brock, satınalmacılarda olması 
gereken iletişim yeteneğine dikkat çekti.  
Duncan’a göre, satınalmacılar şirket içinde 
güven duyulan bir uzman danışman gibi 
görülmeli, değişimi yönetebilmeli, karmaşık 
ve zor projelerde etkin görev alabilmeyi 
başarabilmeli. 
Dahili müşteri yönetiminde satınalma 
profeyonellerine bazı önerilerimiz olacak:
• Dahili müşterilerin her zaman var olacağı 
gerçeği kabullenilmeli,
• Dahili müşteriler neden direnç gösteriyor 
sorusunun cevabı araştırılmalı. Dahili 
müşteriler gereksiz yere satınalma 
departmanına muhalefet etmeyecektir. 
• Kategori bazında dahili müşteriler 
belirlenmeli,
• Aşağıdaki grafiklerde gösterildiği gibi 
dahili müşteriler kategoriye ilgilerine 
ve şirket içindeki pozisyonlarına göre 
kategorize edilmeliler. Ayrıca kimler 

muhalif, kimler destekleyici, kimler 
sponsor, yol açıcı ve kimler kararsız kalmış 
belirlenmeli,
• Kategori ekibi kurulmalı ve dönemsel 
toplantılar yapılmalı,
• Toplantılardan önce mutlaka hazırlık 
yapılmalı, 
• Tedarikçi seçim ve değerlendirme 
aşamalarında dahili müşterilerin katkısı 
sağlanmalı,
• Tedarikçi toplantılarına dahili müşteriler 
davet edilmeli,
• Dahili müşterilerin bireysel 
motivasyonlarına, ilgilerine dikkat edilmeli,
• Dahili müşterilerin konuyu iyi anlamaları 
gerekir. Konuyu anlamadıkları sürece direnç 
gösterebilecekleri unutulmamalı,
• İletişimin özü olan dinleme yeteneği 
geliştirilerek duymak ile dinlemek 
arasındaki fark unutulmamalı,
• Başta göz teması olmak üzere beden dili 
kullanımı iyileştirilmeli,
• Kategori toplantılarında aktif sorular 
(özellikle ucu açık sorular) sorulmalı,
• Tasarruf gibi satınalmaya özgü kelimeler 
kullanılmamalı,
• Satınalmacılar başta iletişim olmak 
üzere her konuda yetkin olmalı ve dahili 
müşterilerin teknik yönden güvenini 
kazanmalı,
• Kuvvetler ayrılığı konusunda yönetimin 
desteği alınmalı.
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