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“SATINALMA 
ALIRKEN KAZANMAKTIR!”

atınalma konusunda dünyanın en önemli enstitülerinden biri 
sayılan CIPS’in (İngiliz Satınalma ve Tedarik Enstitüsü) 2011 yılında Türkiye 
ile tanışmasını sağlayan Faruk Demir, satınalma sektörünün deneyimli 
isimlerinden. Faruk Demir ile CIPS’in Türkiye’deki faaliyetlerini ve gelecek 
projelerini konuştuk.

Satınalma kariyeriniz nasıl başladı? 
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
mezunuyum. Uzun yıllar BP’de çalıştım. 
O zaman ki yönetimden, satınalma 
bilmeden satınalma yapmaktansa 
bilerek yapmam konusunda bir öneri 
gelince, eğitim için İngiltere’ye gittim. 
Altı yıl kadar İngiltere’de kaldım. Global 
Satınalma Müdürlüğü yaptım. BP’de 
ciddi bir kariyerim oldu. BP ile olan 
ilişkim sona erdikten sonra satınalma 
profesyonellerine danışmanlıklar vererek 
kariyerime devam ettim. 

CIPS Türkiye üyelerinin mesleki olarak 
sağladığı avantajlar neler?
120 bin meslektaşla network yapma 
olanağına sahip olursunuz. İnternet 
üzerindeki sektörle ilgili her haberden 
ve bilgiden öncelikli olarak haberdar 
olursunuz. CIPS’in kendi veritabanına 
sadece üyeler ulaşabiliyor. Benzerleri 
geçmiş yıllarda Türkiye’de de yapılmaya 
çalışıldı fakat bunun için hatırı sayılır bir 
geçmiş, yatırım ve teknoloji gerekiyor. 
Bunun yanı sıra CIPS konferanslar 
düzenler.  Aynı bölgedeki üyeler kendi 
aralarında toplanır ve toplantılarda 
satınalma mesleğinin profilini yükseltmek 
için neler yapılabileceği konuşulur. 
CIPS edindiği bütün gelirleri mesleğe 
geri aktaran bir kuruluş. Bu yönüyle de 
"non profit"tir yani kâr amacı gütmez. 
CIPS kamu kurumlarında çok aktif bir 
rol oynamakta. CIPS CEO’su David 

Noble yeni kurulacak olan hükümetle 
görüşmeyi planlıyor. Ankara’daki 
Satınalma Mesleği Standartları adlı birimle 
de görüşüyoruz. Bunun dışında tüm 
dünyada yolsuzluklara ve suistimallere 
karşı çok etkin çalışmalar yürütüyoruz. 
Bunlar maalesef hep satınalma üzerinden 
gerçekleşen ve mesleğin prestijini olumsuz 
yönde etkileyen şeyler. Bu tür olayları 

minimize etmek adına CIPS olarak bazı 
denetimlerimiz var.Yine aynı şekilde 
geçtiğimiz günlerde gerçekleşen G20 
zirvesine katkıda bulunduk. Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Fonu'yla ortak 
çalışmalar yürütüyoruz. Hatta Haziran 
ayında yaptığımız konferansa Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı’ndan da 
temsilciler katıldı. Yani işimiz satınalma… 
Bir yandan gelirlerimizi arttırmaya 
çalışıyor öte yandan eğitimlerimize ağırlık 
veriyoruz. 

Peki, Türkiye’de nasıl bir tablo 
var? Ülkemizdeki satınalma 
profesyonellerinin bu tip örgütlenmelere 
yaklaşımı nasıl?
Genelde gördüğümüz satınalmacılar bir 
çatı altında toplanmak, örgütlenmek 
istiyorlar. CIPS de aslında tam olarak 
bunu sağlamak istiyor. Türkiye’de belli 
başlı dernekler ve meslek örgütleri 
var ama aralarında kurumsal bir bağ 
bulunmuyor. Umuyoruz ki ilerleyen 
zamanlarda herkesi içine alan bir yapı 
kurulur. CIPS bunun için uygun bir 
şemsiye. Zaten global olarak var olan bir 
örgüt ve 1932 yılından bu yana faaliyet 
gösteriyor. Mesela CIPS’in İngiltere’deki 
konferansları oldukça ses getirir. 
CIPS’in aylık yayınlanan dergisi Supply 
Management’ta bir makale yayınlanması 
oldukça önemlidir. 

Satınalmacılar maalesef mesleki olarak 
tanınmıyor. Bunun sebepleri neler sizce? 
Bu sadece Türkiye’de değil dünyada 
da böyle. Öncelik hep satış-pazarlama 
olmuştur. Sonra finans gelir. Diğerleri 
bütün hizmetler bizim "Back Office 
Function" dediğimiz geri hizmetler olarak 
değerlendiriliyordu. Bu şimdi şimdi biraz 
değişiyor. Çünkü bugün baktığınızda 
şirketlerin cirosunun yüzde 60-70’i 
satınalmadan geliyor. Geçenlerde bir 
üretim şirketi için yaptığımız araştırmada 
satınalmasının cirosundaki payı yüzde 
68 olarak çıktı. Dolayısıyla böyle de bir 

“Kâr amacı gütmeyen bir 
kuruluş olan CIPS Türkiye, 
tüm dünyada yolsuzluklara 
ve suistimallere karşı etkin 
çalışmalar yürütüyor.”

Faruk Demir
CIPS Türkiye 
Ülke Müdürü
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gerçek varken, özellikle iş verenlerin 
bu alana daha çok dikkat etmesi lazım. 
KOBİ’ler Türk ekonomisinin yapı taşını 
oluşturuyor. KOBİ’ler satınalmaya önem 
verdikçe satınalmacıların da rekabet etme 
şansı artıyor. Türkçede bir söz vardır ya; 
“Alırken kazanmak”, satınalma işte tam 
da bunu yapıyor. Fakat artık satma devri 
bitti. Şirketler gelirlerini rekabetten ötürü 
arttırmakta zorlanıyor. Ekonomi de 
büyümeyince pazara yönelmek şart oluyor. 
Dolayısıyla etkili satınalma yapmak, riski 
iyi yönetmek, uzun vadede tedarikçi ilişkisi 
kurmak lazım. Bunlar da özel yetenekler 
gerektiriyor. Bunu sağlayabilmek için bizim 
yetkinlik dediğimiz şeye ulaşmaları şart. 
İşte burada devreye CIPS giriyor. 

Sektörün açmazları nelerdir?
Şirketlerin en büyük sorunu daimi 
müşteri yönetimi. Satınalmacının görevi 
şirketin bütçesini pazarda harcamak. 
Fakat diğer departmanlar bazen, “Bütçe 
bizim satınalmacıya ne gerek var, ben 
de alırım” şeklinde hareket ediyor. 
Yıllarca böyle bir anlayış hakimdi. 
Dolayısıyla şirket içindeki departman 
içi bazı yetkinlikler gerekiyor. Bazen 
içerde direnç doğuyor. Dolayısıyla 
satınalmacılar zorluk yaşıyor. Bazen de 
tedarikçi ve iç birimler satınalmacıya 
karşı durabiliyor. Bu birlikteliği yani 
kategori yönetimi denen şeyi çoğu şirket 
sağlayamamakta. Yalnız çok büyük 
gelişmeler var. 

Sektörde uzun yıllar satınalmacı olarak 
çalıştınız. İlk başladığınız zamanlardan 
bugüne neler değişti?
Eskiden satınalmacılar olarak sadece 
“satın almaya” bakardık. Tedarikçiyle 
görüşmeniz yeterli olurdu. Şimdi öyle 
değil. Önemli bir şirkette satınalmacı 
olarak çalışıyorsanız, o şirket nasıl 
işliyor, şirketin kâr etmesinde hangi 
dinamikler rol oynuyor, bunları bilmek 
zorundasınız. 

Türkiye’deki satınalmacı profiline 
bir göz attığımızda mühendislerin 
ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bunun 
sebebi şirketlerin sadece satınalma 
konusunda uzmanlaşmış personel 
bulamamalarından mı kaynaklı sizce?
Evet. Türkiye’deki şirketlerin 
satınalmacıları ağırlıklı olarak Endüstri 
Mühendisi ve Malzeme Mühendisleri. 

Teknik bir konu olduğu için şirketler bu 
alanda mühendisleri istihdam ediyor. 
Telekom sektöründeki satınalmacılar, 
o sektörde iş yapan tedarikçilerin 
satışçılarını satınalmaya teşvik ediyor. 
Çünkü neden? Satışçılar genelde çok 
bilgili ve deneyimli. Onun bilgisini 
fark edildiğinde ise müzakerede büyük 
ihtimalle zaten o kazanıyor. Bu gibi 
durumları satınalmacıların geliştirmesi 
gerek. Hem sektör deneyimi hem de 
iletişim anlamında… Sonuçta ticaret 
yapıyorsunuz. CIPS’in CEO’su Türkiye’ye 
geldiğinde, “Biz buraya eğitim vermeye 
geliyoruz ama bu işi asıl bilenler 
Kapalıçarşı esnafı. Belki de müzakere 
Kapalıçarşı’da doğmuş bile olabilir” 
şeklinde konuşmuştu. 
CIPS’in de her zaman vurguladığı bir 
şey var. “Satınalmacılar da bir gün 
CEO olabilir. “ Türkiye’ye baktığımızda 

CEO’lar genelde Satış ve Pazarlama ya da 
Finans birimlerinden CEO çıkıyor. Steve 
Jobs öldükten sonra yerine geçen Apple’ın 
CEO’su eski bir tedarik zinciri direktörü. 
Ki Apple bildiğiniz üzere satınalma işini 
tartışmasız en iyi yapan şirket. 

Peki, iletişim demişken... İletişim 
satınalmacılık mesleğinde ne kadar 
önemli?
Müzakere dediğimiz şeyin temelinde 
iletişim yatıyor. Eğitimlerimizde de 
iletişimin önemi üzerinde duruyoruz. 
Tedarikçiyle karşı karşıya kaldıklarında 
nelere dikkat etmeleri gerektiğini 
anlatıyoruz. Bunun dışında satınalmacı 
çok yönlü olmalı. Sektör bilgisi, ekonomi 
bilgisi ve tabii hayat bilgisi…
Eğitim verdiğimiz meslektaşlarımıza 
sürekli okumalarını tavsiye ederiz. 
Gazetelerin ekonomi sayfalarını, resmi 
gazeteyi, teknolojik gelişmeleri, Türkiye 
gündemini, dünyadaki gelişmeleri takip 
etmeleri gerektiğini vurgularız. Satınalma 
yaparken o sektörün dinamiklerine 
hakim olmak için ülkemizde ve dünyada 
neler olup bittiğinden haberdar olmak 
zorundasınız. 

CIPS Türkiye olarak hedefleriniz neler? 
Bizim belirlememize göre Türkiye’de 
65 bin civarında satınalmacı var. CIPS 
Türkiye olarak 2 bin 500 üyeye ulaşmış 
durumdayız. Çok güzel tepkiler alıyoruz. 
Daha gidilecek çok mesafe var. Her geçen 
gün daha çok üyeye ulaşmaya çalışıyoruz. 

Mesleğe yeni başlayanlara tavsiyeleriniz 
nelerdir?
Oturarak satınalma devri bitti. Pazara 
yakın olmalılar. Fuarlara gitmeli, aktif 
satınalma yapacaklar. Kaynağa bizzat 
kendileri ulaşacaklar. Satınalmacılar bir 
şirkette en çok gezen birim olmalı. İyi 
bir satınalmacı böyle olunur. İki şey çok 
önemli; birincisi şirketini iyi tanıyacaksın, 
ihtiyacını iyi belirleyeceksin. Ben 
ne alıyorum, bunun bütün teknik 
süreçlerine hakım olacaksın. İkincisi, 
pazara hakim olacaksın. Kendi ihtiyacını 
o pazarda karşılamaya çalışacaksın. 
İstekleri değil. İsteği ihtiyaç seviyesine 
indirdiğinizde zaten kâr ediyorsunuz. 
İstekler şiştiği zaman tedarik pazarı bunu 
karşılayamayacak duruma geliyor. Bu 
durumda da fiyat yükseliyor. Tavsiyem, 
her zaman pazarın nabzını tutsunlar.

Klasik satınalma devri bitti!
Faruk Demir
Country Manager -CIPS (Chartered Institute of 
Procurement and Supply)

“Eskiden satınalmacılar olarak sadece 
‘satın almaya’ bakardık. Tedarikçiyle 
görüşmeniz yeterli olurdu. Şimdi öyle 
değil. Önemli bir şirkette satınalmacı 
olarak çalışıyorsanız, o şirket nasıl işliyor, 
şirketin kâr etmesinde hangi dinamikler rol 
oynuyor, bunları bilmek zorundasınız.”


