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Anayasamızın 135.maddesine göre; 
kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve üst kuruluşları (odalar); 
bir mesleğin en üst düzey temsil 
organıdır. Güçlü bir temsil için bir 
mesleğin olmazsa olmazı meslek 
odasıdır. Mesleğimiz için bu büyük ve 
önemli adım TÜSMOD ile atılmış oldu. 

Bu kapsamdaki sorumluluğunun 
bilinci ile mesleki üst kurum olarak, 
öncelikle dağınık vaziyetteki satınalma 
organizasyonlarını ve satınalma meslek 
insanlarını aynı çatı altında toplamaya 
başlıyoruz.

“Satınalma ve Tedarik Yönetimi” başlığı 
ile uluslararası mesleki kuruluşlar ile 
tam uyumlu hale getirerek; meslek 
odası olma yolundaki çalışmalarımızın 
yanında yurtiçinde 10.000’inin 
üzerinde, yurtdışında 1000’in 
üzerindeki meslektaşımız ile öncelikle 
Türkiye’nin 12 sanayi şehrinde, daha 
sonra Avrupa, Amerika ve Asya’da şube 
açarak Türkiye’yi satınalma ve tedarik 
yönetimi alanında dünyada temsil 
eden ilk ve tek mesleki kurum olmayı 
hedefliyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma için Birleşmiş 
Milletler tarafından belirlenen 17 
Küresel Hedefi, Satınalma ve Tedarik 
Yönetimi alanında yorumlayan ve 
uyum taahhürtü veren dünyadaki ilk ve 
tek mesleki kurum olduk. 

ATO ile birlikte oluşturduğumuz 
güncel mesleki trendlere göre revize 
edilen meslek standartlarına uygun 
meslek insanları yetiştirmek için 
ilgili üniversiteler ile 2019 yılında 
sertifika programları başlatacağız. 
Bunun yanında mesleki akademik 
programların açılması için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Mesleğin üst düzey danışma 
kurulu olan ve mesleğe 25 yılında 
üzerinde değer katan duayen 
meslektaşlarımızdan oluşan Yüksek 
İstişare Kurulumuzu oluşturduk. 
Yüksek İstişare Kurulumuz ile mesleğin 
geleceğini yönlendirecek adımlar 
atacağız.

Türkiye’nin sektörlerinde önde 
gelen firmaların üst düzey satınalma 
yöneticilerinin yer aldığı sektörel 
başkanlıklarımızı oluşturmaya devam 
ediyoruz. Sektörel Başkanlarımız 
ile sektörlerin satınalma ve tedarik 
açısından dinamiklerini ve sorunlarını 
ele alarak, çözümler üretmek istiyoruz.

Tedarikçi Çeşitliliği ve Kapsayacılık 
çalışmalarımız ile Kadın Girişimcilerin 
ve Genç Girişimcilerin kurdukları 
şirketlerin desteklenmesi için çalışmalar 
yapacağız.

Mesleğin gelişim ihtiyacı olan “Dijital 
Dönüşüm”, “Sürdürülebilirlik” gibi 
konularda komite başkanlıklarımızı 
oluşturduk.  

Yurtiçi ve yurtdışındaki önde gelen 
firmalarda görev yapan Türk ve 
yabancı satınalma meslektaşlarımız 
ile yapılan görüşmeler neticesinde bir 
yandan ülkemizdeki üreticilerin ihracat 
potansiyelini arttıracak, diğer yandan 
ithalatı azaltacak çalışmaları hayata 
geçiriyoruz. 

Satınalma ve Tedarik Yönetimi 
konusunda dünyadaki yeni trendlerin 
ülkemizdeki meslektaşlarımıza 
aktarılmasını sağlayacak etkinliklerde 
yer almaya ve bu tarz etkinlikler 
organize etmeye çalışacağız.

Mesleki yayın organları ile birlikte 
mesleğin ihtiyacı olan konuların ve 
verilerin yayımlanmasına destek 
oluyoruz. Satınalma ve Tedarik 
Yönetimi alanında aylık olarak 
yayımlanan en geniş kapsamlı Emtia 
Fiyat Endeksi veri takip ve izleme 
kuruluşları tarafından duyuruluyor. 

Uluslarası uyumlu mesleki ilke ve 
değerler ile meslektaşlarımızın haklarını 
korumaya devam ederek, ilerleyen 
dönemlerde meslektaşlarımıza ünvan 
kazandırmayı amaçlıyoruz. 

Mesleğin üst düzey temsilcisi olarak 
ilgili devlet kurumları, ticaret ve sanayi 
odaları desteği ile, meslektaşlarımızın 
ve ülkemizin gelişimi için ulusal 
satınalma ve tedarik politikaları 

üreteceğiz. Meslektaşlarımızı yakından 
ilgilendiren önemli işbirliklerini 
önümüzdeki aylarda açıklayacağız.

Daha güçlü bir Türkiye için tüm 
meslektaşlarımızı, STK’larımızı, 
üniversitelerimizi ve kurumlarımızı 
bu yolculukta bizlerle olmaya davet 
ediyoruz. 
 
Türkiye son iki yıldır ekonomik 
olarak zor bir süreçten geçiyor. 
Maliyetleri kontrol etmek her 
zamankinden daha önemli. Bu 
durum satın alma stratejilerine nasıl 
yansıyor ?

Satınalma sektörü son dönemde bir 
yandan artan maliyetlerin ve diğer 
yandan küresel faktörlerin etkileri 
ile stratejilerini maliyet düşürme, 
globalleşme, farklılaşma ve risk 
yönetimi yönünde yenilemek zorunda 
kaldılar. 

Küresel ticaret savaşlarının ve 
ticareti koruma önlemlerinin arttığı, 
Çin ekonomisindeki büyümenin 
yavaşladığı, Brexit’in gündeme geldiği, 
tedarik darboğazlarının oluştuğu son 
dönemde; gümrük vergilerindeki 
artışlar, Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkındaki 32 Sayılı Karara ilişkin 
Tebliğ’nin etkilerinin yanısıra döviz 
kurlarında görülen ortalama %74’lük 
artışın etkisi;  şirketlerin ve dolayısıyla 
satınalma stratejileri maliyetlerin 
düşürülmesine, globalleşmeye, 
farklılaşmaya ve risklerin yönetimine 
doğru odaklanmasına neden oldu. 
TÜSMOD Satınalma Fiyat Endeksine 
göre son iki yılda %50.58 ile Enerji , 
%43.49 ile Hizmet ve %20.91 ile Metal 
başta olmak üzere ortalama %28.55’lik 
fiyat artışları sonucunda satınalma 
stratejileri alışıla geldiği üzere maliyet 
düşürmeye odaklandı. Deloitte 
tarafından yapılan Global Satınalma 
Yöneticileri anketine göre satınalma 
birimlerinin 2019 yılı stratejileri%78 
ile Maliyet Düşürme, %58 ile Yeni 
Ürün Geliştime, %54 ile Risk Yönetimi, 
%48 ile Organik Satınalma, %40 ile 
Nakit Akışının Arttırılması ve %34 ile 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk yönünde 
şekillendi.
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2019 yılında satın alma sektörünün 
gündeminde ne olacak, öne çıkan 
trendler nelerdir ?

2000’li yılların başlaması ile stratejik hale 
gelen satınalma sektörü, global tedarik 
ağını yönetmeye çalışırken, günümüzde 
dijital dönüşüm ile karşı karşıyalar. Bulut 
(Cloud) teknolojisi, büyük very (big data), 
IoT giderek yaygınlaşırken; yapak zeka, 
öğrenen makinalar, sohbet robotları 
(Chatbots) ve Blok Zinciri (blockhain) gibi 
yeni dijital araçlar bizi değişime zorluyor. 

Bu yaklaşımı doğrular şekilde, 
farklı kurumlar tarafından yapılan 
araştırmalarda, Satınalma Sektörünün 
gündeminde en üst sırada “Satınalma’nın 
Dijital Dönüşümü” yer alıyor. Dünya 
genelindeki önde gelen firmaların 
466 satınalma yöneticisinin %83.9’u 
satınalma performansının iyileştirilmesi 
için dijitalleşmeyi çok önemli veya 
zorunlu görüyor. Bunu, “Dijital 
Dönüşüme Uygun Yeteneklerin 
Kazanılması”, “Tedarikçi İlişkilerinin 
Dijitalleşmesi ve Şeffaflaşması”, “Risk 
Yönetimi”, “Sürdürülebilirlik” ve “Endirekt 
Harcamalara Odaklanma” takip ediyor. 
Şirket içinde artan stratejik önemi ile bu 
yıl, satınalma işlevi, dijital dönüşüme 
ve tedarikçi sinerjilerine yoğunlaşırken, 
geleneksel maliyet tasarrufu sağlamaya 
devam edecek. Genel olarak 2019, 
satınalma için üstlenilmesi gereken 
zorluklarla ve fırsatlarla dolu bir yıl 
olacak. Satınalma birimleri zorlukları 
fırsata çevirme konusunda, giderek 
daha fazla artan ve yeni işler yapmak 
isteyen potansiyel tedarikçiler karşısında 
şirketlerinin satınalma gücünü en iyi 
şekilde kullanarak, aynı fiyata daha kaliteli 
ürün ve/veya hizmeti; aynı kalitede ürün 
ve/veya hizmeti daha uygun fiyatlarla 
tedarik edeceklerdir. Global tedarikçilerin 
dahi görüşme masasına ödün verecek 
şekilde oturabileceği unutulmamalıdır.

Satınalma Sektöründe en öne çıkan 
dijital dönüşüm ile %21 oranında 
Satınalma Süreçlerinin Otomasyonu, 
%17 oranında Veri Kalitesinin İyileşmesi, 
%16 oranında Maliyet Tasarrufunun 
Arttırılması, %14 oranında Tedarikçi 
Uyumluluğunun Arttırılması, %12 
oranında Gelişigüzel Harcamaların 
Azaltılması, %11 oranında Risklerin 
Azaltılması ve %9 oranında Tedarikçi 
İnovasyonunun Arttırılması amaçlanıyor.  

Satın alma rolü şirketlerde nasıl bir 
değişim gösterdi ? 

Satınalma birimleri özellikle maliyetlerin 
düşürülerek karlılığın arttırılması, 
yeni ürün geliştirilmesine desteği ile 
rakiplerden farklılaşmanın sağlanması, 
sürdürülebilir rekabet için nakit akışının 
iyileştirilmesi ve tedarik risklerinin 
azaltılması ile şirketlerin rekabetçiliğinin 
arttırılmasında her geçen gün daha 
fazla rol alıyorlar. Önceleri sadece 
birim fiyata odaklanırken, sonrasında 
süreç maliyetine ve talep yönetimine 

odaklanan satınalma için şimdi ise 
dijital dönüşüm rolü üstlenilmiş 
durumda. Talep yönetiminin e-bütçe ile 
desteklendiği, tedarikçi ve ürün/hizmet 
araştırmalarının bulut kataloglardan 
yapıldığı, fiyat tekliflerinin online olarak 
alındığı, tedarikçi uyumluluğunun 
blockchain üzerinden kontrol edildiği, 
e-Sözleşmelerin e-imza ile hayata 
geçtiği, tedarikçilerin eş zamanlı 
takip edildiği ve yönetildiği , harcama 
analizlerinin ve raporların anlık olarak 
alındığı ve sürecin P2P (Procure-to-
Pay) ,S2P (Source-to-Pay) ile uçtan uça 
dijitalleştiği yeni bir satınalma yönetimi 
bizi bekliyor.

Satınalma birimleri; inovasyon ve 
dijital dönüşümündeki yine rolü ile 
kurumsal hedefler için itici güç olma, 
sürdürülebilir tedarik ile kurumsal itibarın 
ve marka algısının arttırılmasına katkı 
sağlama, pazaryerleri uygulamaları ile 
alıcı ve satıcılar arasından B2B ticaretin 
arttırılmasında öncü olma, hiper 
bağlantılı ekosistemler ile çevik tedarik 
zincirini oluşturma, tedarikçileri ve dış 
kaynakları işgücünü iş ortağı haline 
getirme, ekosistemler ile yenilikçiliği 
ve ortak değer yaratmayı hedefleyen 
müzakereleri yönetme konularındaki 
yeni rolü ile gerçek zamanlı veriler, 
öngörücü analitik yaklaşım, blockchain, 
yapay zeka, öğrenen makinalar gibi dijital 
araçları kullanarak; her zamankinden 
daha yalın, daha akıllı ve daha stratejik 
olacaklar.

Doğal olarak tüm bu yeni roller 
üstlenecek satınalma meslek insanlarına 
da ihtiyaç artacak. The Hacket Group 
araştırmasına göre, satınalma meslek 
insanlarının; bilgi işlem bölümleri 
ile daha yakın çalışarak analitik 
yeteneklerini, insan kaynakları ile 
daha yakın çalışarak yeni gerekliliklere 
göre  becerilerini, tedarikçiler ile daha 
yakın çalışarak iletişim ve etkileşim 
alanında inovatif yaklaşımlarını, teknoloji 
sağlayıcılar ve eğitim kurumları ile daha 
yakın çalışarak daha hızlı satınalma 
kararları alınmasını , satış – proje – 
tasarım bölümleri ile daha yakın çalışarak 
müşterilerin dijitalleşme isteklerini 
anlayıp tedarikçilerine aktarmasını 
sağlayacak şekilde kendilerini 
geliştirmeleri gerekiyor.

Dijitalleşme satın alma rolünü nasıl 
etkiledi? Şirketler bu değişime ayak 
uydurabildi mi ?

Gelecek 2-3 yıl içinde her iki satınalma 
meslek insanından biri dijital dönüşüme 
girmiş olacak. Yeni organizasyon 
yönetim modeli Holakrasi yaklaşımı ile 
kendi kendine yönetilen çalışma ekipleri 
arasında önemli ölçüde farklı etkinlikler 
gerçekleştirecekler. Problem çözücüler 
olacak, çevik çalışma yöntemleri 
geliştirecekler ve sürekli yenilik ve 
performans iyileştirmeleri konusunda 
hareket edecekler. Geleceğin satınalma 
meslek insanlarından beklenen özellikler 

ise iş zekası, çeviklik ve değişime uyum, 
veri uzmanlığı, yenilikçilik ve yaratıcılık, 
ilişki yönetimi ve stratejik bakış açısı 
olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak,  satınalma dijital dönüşüm 
ajandaları bu konuda yetersiz görünüyor. 
Global Satınalma Yöneticileri anketine 
göre satınalma birimlerinin ancak 
%15’i yapay zeka, makina öğrenimi, 3 
boyutlu yazıcı veya diğer teknolojilerden 
yararlanıyor. 180 büyük şirketi inceleyen 
bir rapora göre, 2019 yılında yöneticilerin 
sadece% 32’si dijital bir strateji uygulamış 
durumda. Araştırmaya göre satınalma 
yöneticileri günlük çalışmalarında 
yapay zeka, robotic süreç otomasyonu, 
blockchain biri yeni teknolojileri 
kullanmakta tereddüt ederken, %51’I 
ekiplerinin dijital satınalma stratejilerini 
yürütebilecek yeterliliğe sahip olmadığını 
düşünüyor. Satınalma yöneticilerinin 
dijital dönüşüm konusunda karşısındaki 
en büyük engellerin bütçedeki 
kısıtlamalar, veri yönetimi yetersizliği ve 
yetenek kıtlığı olduğu görülüyor. Yapılan 
araştırmada, sektörlere göre farklı dijital 
çözümlerin önplana çıktığı görünüyor. 
Örneğin, sağlık, kimya ve perakende 
sektöründe “Robotik Süreç Otomasyonu 
RPA” yazılım sektöründe “Yapay Zeka” 
ve “Sohbet Robotu”, İletişim sektörüne 
“aKıllı sözleşmeler”, lojistik sektörünce 
“öngörücü analitik”, otomotiv’de “dijital 
ikiz” ile “3D yazıcı” , finans sektöründe 
“blok zinciri” teknolojileri öne çıkıyor. The 
Hackett Group 2019 yılı araştırmasına 
göre Satınalma bölümlerinin geniş 
tabanlı olarak dijital teknolojileri kullanma 
oranları; Bulut Tabanlı Uygulamalar için 
%25, Veri Görüntüleme Araçları, Mobil 
Uygulamalar ve İleri Analitik için %17, 
Sosyal Medya için %13, Ana Veri Yönetimi 
için %10, Robotik Süreç Otomasyonu ve 
Sanal Asistan & Sohbet Robotları için %6, 
Bilişsel Hesaplama&Yapay Zeka için %2 
olarak karşımıza çıkıyor. Aynı araştırmaya 
göre Satınalma’ya özel teknolojileri 
kullanımı ise e-Satınalma için %37, 
e-Fatura için %29, Sözleşme Yaşam 
Döngüsü Yönetimi için %24, Tedarikçi 
İlişkileri Yönetimi için %14 ve Harcama 
Optimizasyonu Analitiği & Dashboard 
için %14 olduğu görülüyor.

Satınalma yöneticilerinin dijital 
dönüşümüne ayak uydurmada zorluk 
çektikleri görülmek ile birlikte gelecek 
dönem satınalma stratejilerinde bu 
açığın kapatılması öngörülüyor. Aynı 
araştırmaya göre satınalmada gelecek 
dönem dijital teknoloji kullanımının; 
Harcama Optimizasyon Analitiği & 
Dashboard için %61, Tedarikçi İlişkileri 
Yönetimi için %40, Sözleşme Yaşam 
Döngüsü Yönetimi için %25, e-Fatura için 
%23 ve e-Satınalma için %20 oranında 
arttırılması öngörülürken; Robotik Süreç 
Otomasyonu 1-2 yıl içinde yaklaşık 2.3 
kat artış gösterecek. İleri Analitik %60, 
Ana Veri Yönetimi %57, Bulut Tabanlı 
Uygulamalar %44, Mobil Uygulamalar 
%34 ve Veri Görüntüleme Araçları %24 
oranında artacaktır.


