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SÖYLEŞİ
İLKEMİZ:“FIT FOR BORUSAN”     

Röportajımızı yaptığımız bir diğer isim Borusan Holding A.Ş. Merkezi Satın Alma Müdürü 
Funda Durgut oldu. İşini çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Durgut, Borusan'ın merkezi 

satınalma birimini ve bir kadın olarak "satınalma yöneticisi olma"yı anlattı.

Kariyeriniz hakkında kısaca bilgi verebilir 
misiniz?
Bu yıl aralıksız çalışma hayatımın 23. yılını 
tamamlıyorum, tedarik zincirinin birçok 
bacağında tecrübe edinme fırsatı yakaladım; 
kara ve havayolu kargo taşımacılığı, ithalat, 
depolama, depo yönetimi, vb... Yaklaşık 15 yıldır 
da ağırlıklı olarak endirekt satınalma alanında 
çalışıyorum.

Borusan ve merkezi satınalma biriminden biraz 
bahsedebilir misiniz?
Borusan bir şirketler grubu. Biz merkezi 
satınalma olarak bu şirketlerin kategorilerini 
yönetip onlara tasarruf sağlıyoruz. Merkezi 
satınalma çok stratejik bir birim. 300 milyon 
dolara yakın bir baz var. Elektrikten akaryakıta, 
inşaattan yemeğe, medya giderlerinden teknoloji 
giderlerine kadar her şey… Ekonomi ölçek 
yaratarak sürdürülebilirliği sağlamak için 2008 
yılında kuruldu. Hem ekonomik anlamda hem 

de risk yönetimi anlamında hem şeffaflık adına 
çok büyük katma değer sağlıyor. 

"Satınalma" algısı değişiyor mu?
5-6 yıl öncesine kadar satınalma birimleri 
genelde destek fonksiyonları olarak 
konumlandırılır ve herkesin satınalma 
yapabileceği algısıyla yaklaşılırdı. Bu durum 
son yıllarda yavaş da olsa değişiyor ve satınalma 
birimleri destek fonksiyonu stratejik birimlere 
dönüşüyor. Globalleşmenin etkisiyle özellikle 
çokuluslu şirketlerde bu dönüşüm hızla 
gerçekleşiyor. Yeni ürün/hizmet dediğinizde 
maliyet düşürmek ve piyasaya arz etmek şirketler 
için en kritik noktalardan biri. Bu noktada 
satınalma her fonksiyonun stratejik ortağı 
haline geliyor. Türkiye’de uzantısı olan çokuluslu 
ve büyük ölçekli Türk şirketlerinde stratejik 
birimler olarak konumlandığını ya da bu sürecin 
başladığını görebiliyorum. Türk şirketlerinde 
gidilecek çok uzun bir yol olduğuna inanıyorum.
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SÖYLEŞİ
İLKEMİZ:“FIT FOR BORUSAN”     

Satınalma alanında yetişmiş personel mevcut 
mu?
Yetişmiş personel bulmak çok kolay olmuyor, 
beklentilerimizi karşılayan profiller belirli 
şirketler arasında dönüyor. Çağa uygun 
satınalmacıların yetiştirilmesini çok 
önemsiyorum ve bu konuda aksiyonlar almaya 
çalışıyorum. Amacımız, “Mesleğe katkı 
sağlamak, değer katmak”.

Borusan’ın satınalma stratejileri nedir? 
Borusan her fonksiyonu gibi satınalma 
süreçlerini olduk önemseyen bir grup. En 
büyük dönüşümünü, 2008 yılında holding 
bünyesinde endirekt kategoriler kapsamında 

merkezi satınalma fonksiyonunu oluşturarak 
gerçekleştirdi. Ekonomik ölçeğini kullanarak, 
sürdürülebilir maliyet avantajı sağladı ve 
risklerini yönetebilir hale geldi. 

Departmanınızdan bahseder misiniz? Kimler 
çalışıyor? 
10 kişilik bir departmana sahibim. Beş kişisi 
merkezi satınalma odaklı çalışıyor. Diğer beş 
kişi Borusan Makine ve Güç Sistemleri’ne 
hizmet veriyor. Hepsi konularında uzman 
ve yetkin mühendisler, işletmeciler. Bazı 
arkadaşlarımızı grup içinden transfer ederek 
kendimiz yetiştirdik, bununla çok övünüyoruz. 
Analiz etmeyi, ölçmeyi ve proaktif olmayı 
oldukça önemsiyoruz. İlkemiz: “Fit for 
Borusan”. Ne ihtiyacımızdan fazla ne de eksik 
satınalma yapmamaya özen gösteriyoruz. Her 
bir arkadaşım kategori sorumlusu ve kendi 
kategorisinin patronu. Bu sebeple hiyerarşi 
departmanımızda minimum seviyede. 
Hiyerarşi düşük seviyede olduğundan 
fikirlerimizi söylemekte ve hayata geçirmekte 
zorlanmıyoruz. 

değer katacağımız bir topluluk oluştu. 
Biz bir markayız ve iş ortaklarımızdan da 
sorumluyuz. Kendimizi bir ekosistem olarak 
görüyoruz ve zincire hepimiz bir artı değer 
katıyoruz. Önceki yıllarda tedarikçiler sipariş 
verilen kurumlar olarak görülür, şirketlerin iç 
yapılarına dâhil edilmezdi. Şimdi ise kazan-
kazan ilkesiyle hareket ediliyor ki bence olması 
gereken de bu. 
Şirketin kârlılığına da bakıyoruz. Bir 
tedarikçinin tek müşterisi biz olmamalıyız. 
Çünkü onların kârlılığı bizim kârlılığımız 
demek. Bunu daha sağlıklı yönetmenin 
yolunun az tedarikçiyle çalışmaktan geçtiğini 
düşünüyorum. 

Türkiye ve dünya gündeminden nasıl 
etkileniyorsunuz? Bu etkiyi en aza indirmek 
için bir şirket politikanız var mı?
Elbette. Mesela, Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri 
şu an gündemimizde. Çünkü gaz anlaşmasını 
biz yapıyoruz. Ya da, EPDK müdahale 
ettiğinde, akaryakıt fiyatımız değişiyor, bu da 
müşterilerimize yansıyor. 
Türkiye’deki yasal düzenlemeler hep 
gündemimizde oluyor. Sürdürülebilirliğin de 
temelinde bu var. İşin özünde müşteri var. 

Sizce satınalmacıların ilgi alanları neler 
olmalı? Hangi vasıflara sahip olmalılar?
Analitik olmalı, araştırmalı. Girişken ve 
ilişki yönetiminde güçlü karakterler olması 
oldukça önemli. İlgi alanı çok geniş bir 
kavram. Ekibimizde tekstil kategorisiyle 
ilgilenen arkadaşım kumaş türlerini ve dikiş 
yöntemlerini bilir, modayı ister istemez 
takip eder. Doğalgaz kategorisiyle ilgilenen 
arkadaşım brend petrolü ve politikayı yakından 
takip eder. Haberleri hemen hemen hepimiz 
her gün izliyoruz. Çok keyifli ve ilginç ilgi 
alanlarımız oluyor.

Sektörün çıkmazları neler? Karşı karşıya 
kaldığınız zorluklar oluyor mu?
2009 kriziyle 2009’dan 2013’e kadar ciddi bir 
tasarruf dönemi geçirdik. Satın aldığımız 
kalemlerin içeriği de tüketim profillerini 
değiştirerek dalga dalga bu tasarruf dönemine 
eklendi. Şimdi bu alanlar daralmış durumda. 
Nasıl tükettiğimiz ve verim sağladığımız 
önemli olmaya başladı. Risk yönetimi en çok 
gündemimizde olan konu. Satınalmacılar, şirket 
paydaşlarıyla verimliliği artırmak, riskleri daha 
iyi yönetmek için daha fazla dirsek temasında 
olmalıdır.

Sizce satınalmacı tedarikçi ilişkisi nasıl 
olmalı? Borusan olarak tedarikçi firmaları 
nasıl bir değerlendirmeye tabi tutuyorsunuz?
Kazan-kazan ilkesiyle başlamalı ve tüm noktalar 
net tanımlı olmadır. Tedarikçisini geliştirmeli 
ve fayda yaratmasına yardımcı olmalıdır. Doğru 
tedarikçi fayda yaratır, sürdürebilirliği sağlar 
ve risklerin minimumda kalmasına katkıda 
bulunur.
Tedarikçileri çok geniş değerlendiriyoruz. 
Bu değerlendirmelerin içinde çalıştığımız 
firmaların vergi borçlarından, iş sağlığı 
güvenliğine kadar birçok nokta var.  
Değerlendirme yüzde 50’yi maliyetten alıyorsa, 
diğer yüzde 50'yi de bu gibi konulardan 
alıyor. Kriterlerimizi sağlamayan şirketlerle 
çalışmamak gibi bir ilkemiz var. 
Tedarikçilere şöyle faydalar sağlamış oluyoruz: 
Sürdürülebilirliğimizi devam ettirmek ve 
daha fazla değer yaratmak için 2014 yılında 
Borusan’ın diğer kurumlarına da hizmet 
vermeye başladık. Bu birim kendini ispatladı. 
Bunun için Borusan Makine ile bir pilot çalışma 
başlattık. Servis atölyelerinde, tornacıdan 
elektrikçiye kadar satınalma hizmetini biz verir 
hale geldik. Her açıdan onları kontrol ettik. 
Kiminin vergi borcunu yapılandırdık. Kiminin 
SGK borçlarını yapılandırdık. Kimine şirket 
kurdurduk. Hem onların bize hem bizim onlara 

Burada her çalışan direkt ve dolaylı olarak 
müşteriye dokunduğunun bilincindedir. 
Bir satınalmacının da unutmaması gereken 
şey, günün sonunda yaptığı işin müşteriye 
dokunduğunu bilmek. 

Erkek egemen bir sektör olduğu görüşüyor 
musunuz? Kadın satınalmacı olarak 
yaşadığınız zorluklar neler? Özel hayatınıza 
vakit ayırabiliyor musunuz?
Evet, erkek egemen bir sektör ancak ben 
zorlanmıyorum. Uzun saatler ekiple beraber 
çalışıyoruz, araştırıyoruz. İşimi severek ve 
keyifle yapıyorum dolayısıyla çalışmaktan 
dolayı pek söylenen biri değilim. 3 yaşında 
bir oğlum var bu aralar tüm boş vakitlerimi 
o dolduruyor. Son birkaç yıldır tatillerimi de 
verimli değerlendiriyorum, dinlenmeme ve 
enerji toplamama çok fayda sağlıyor.

Merkezi satınalma biriminin gelecek hedefleri 
neler?
CIS ülkeler grubunda 1000’e yakın çalışanımız 
var. 2016 hedeflerimizden biri globaldeki 
Borusan şirketlerine replike etmek. Bu bölgede 
Borusan Makine ve Güç Sistemleri’nin ağırlıklı 
operasyonları var. Merkezi satınalmanın 
dışındaki özel hizmetlerimizin nedeni buydu. 
Bunu yayarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. 
İş birliklerimizi artırmaya çalışıyoruz. 2016‘da 
merkezi satınalma prensiplerini yaymak da, 
stratejik hedeflerimiz arasında.

Sektöre yeni adım atan satınalmacılara 
tavsiyeleriniz?
Bence çok sevimli, yaratıcılığın fazla olduğu 
ve heyecanlı sektörlerden biri. Aynı zamanda 
dinamik ve hareketli. Sürekli işinizde koşmak 
istiyorsanız satınalma doğru yer. Özellikle 
ölçerek ve analiz ederek kurumlarına karar 
aldırmayı sağlamak bir satınalmacının 
en önemli hedefi olmalı. Ne istediğini iyi 
bilmeli, doğru bilgiyi paylaşmalı ve müzakere 
sürecinden başa dönmemeli. Kısacası çok 
keyifli bir meslek, yaratıcılığın oldukça 
öne çıkabileceği nadir mesleklerden biridir 
diyebilirim.

“Biz bir markayız ve iş ortaklarımızdan da sorumluyuz. 
Kendimizi bir ekosistem olarak görüyoruz ve zincire 
hepimiz bir artı değer katıyoruz.”

“Nasıl tükettiğimiz 
ve verim 
sağladığımız önemli 
olmaya başladı.  
Risk yönetimi en 
çok gündemimizde 
olan konu.  
Satınalmacılar, 
şirket paydaşlarıyla 
verimliliği artırmak,  
riskleri daha 
iyi yönetmek 
için daha fazla 
dirsek temasında 
olmalıdır.”


