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     İşletmecilik söz verme işidir. Tutulacak sözler verilir, verilen 
sözler tutulur. 
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Modern İşletmecilik 
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Girişimin İçsel Amaçları 

Paydaşlar = Toplum 

Müşteri 

Hissedar 

Çalışan 

Tedarikçi  

Dağıtıcı 

Devlet 

Doğa 

Temel Beklentiler 

Yüksek parasal değer 

Temettü  & Gelir 

İyi çalışma iklimi 

Değer 

Değer 

Kurallara uyum & Vergi 

Korunma & gelecek nesillere aktarım 

Sosyal 
Fayda 

DEĞER 

KAR 

Büyüme 

Süreklilik 

TOPLUM 

HEDEF 
PAZAR 



Temel Sorunlar 

 Rekabet artışı 

 Ürün yaşam sürelerinin kısalması 

 Nitelik/bilgi yaşam sürelerinin kısalması 

 Hızlı globalleşme 

 Pazar daralmaları 

 Sık yaşanan yaratıcı yıkımlar 

 Kar marjlarındaki azalmalar 
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Trendler 

 Endüstri 4.0 

 İOT  

 Design Thinking 

 E-Business 

 Prosumer 

 Etkin pazar yönlülük 

 Mikro pazarlama 

 Karekod, UPC, RFID uygulamaları 

 Tedarik zinciri yönetimi 
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Değerler 

 Uzun dönemli işbirliği 

 Rekabirlik 

 Esneklik 

 Değer esaslı işletmecilik 

 Teknolojik dönüşüm 

 Yenilik 
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Yaklaşımlar 

 Tam Zamanında Üretim (Just In Time) 
 Toplam kalite yönetimi (Total Quality Management) 
 Kalite çemberleri (Quality  Circles) 
 Kalite Fonksiyon Göçerimi (Quality Function Deployment) 
 Temel yetenek (Core competence) 
 Personel güçlendirme (Empowerment) 
 Kıyaslama  (Bencmarking) 
 Küçülme (Downsizing)  
 Şebeke organizasyonlar (Network Organization)  
 Öğrenen organizasyonlar (Learning Organization)  
 Tedarik Zinciri Yönetimi 
 Değişim mühendisliği (Reengineering) 
 Balanced Scorecard  
 Entelektüel Sermaye Yönetimi(Intellectual Capital Management) 
 Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) 
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Tedariğin Tarihçesi 

1940    Mekanizasyon 

1950    Taşıma yönetimi 

1960    Fiziksel dağıtım 

1970    Bilgisayarlaşma ve MRP 

1980    Lojistik dönüşüm ve MRP II 

1990    ERP & SCM 

2000    Global SCM & Digitalizasyon 

2010    SCM & IOT entegrasyonu 
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Önemli Yenilikler 

1887 Elle taşıma aracı geliştirildi 

1925 Paletler yardımıyla dikey depolama yapıldı 

1926 Forklift fikri geliştirildi 

1952 Barkod patenti alındı 

1956 Standart çelik konteyner icad edildi. (Malcom McLean) 

1967 IBM ilk bilgisayarlı envanter yönetimi ve tahminleme sistemini geliştirdi 

1975 İlk gerçek zamanlı depo yönetim sisteminin kurulumu yapıldı. (JC Penny) 

1995 Walmart ve Warner-Lambert Ortak Tahminleme ve İkmal Sistemini 
kullanmaya başladı 

1999 MIT düşük maliyetli RFID etiketi olan Auto-ID sistemini piyasaya sürdü. 
(Bugün elektronik ürün kodu olarak bilinir) 

2011 Maersk 18000 TEU’luk gemiyi suya indirdi. (bugün rekor 21413 TEU) 

2012 Rethink Robotics Baxter adlı yeni nesil öğrenen robotu icat etti. 
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Satınalma Nedir 

     işletmenin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin optimum 
maliyetle ve güvenilir kaynaklardan temin edilmesidir 

 

 

     firmanın temel destek ve faaliyetlerini en iyi şartlarda 
yapabilmesi, sürdürülebilmesi ve yönetebilmesi için, gerekli 
malzeme, hizmet, yetenek ve bilginin dış kaynaklardan 
sağlanmasıdır 
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Önemi  

Satılan malın maliyeti içindeki yeri : yaklaşık % 55 

Satınalma maliyetindeki %2’lik kazanç, varlık devir oranını %12 
artırabilir. 

Satınalma maliyetinin ve çevrim süresinin azalması, sermaye 
miktarını düşürür verimliliği artırır 

Müşteri memnuniyeti üzerinde belirleyicidir 

Müşterilerde güven yaratır 

Kalite problemlerinin çözümünde anahtar rolü vardır 

İç işleyişi düzenli hale getirir 
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Fonksiyonları 

 Satın alınması gerekli ürün ve hizmetlerin özelliklerinin 
belirlenmesi 

 En uygun tedarikçinin belirlenmesi  

 Tedarikçi ile müzakerelerin yapılması 

 Anlaşma sağlanan tedarikçiye sipariş verilmesi 

 Tedarikçi ilişkilerinin yönetimi 

 Siparişi takip ve kontrol etmek  

 Satın alma sürecini izleme ve değerlendirme 

 İade takibi 
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Temel Sorunlar 

 Tedarikçi zinciri üyeleriyle işbirliği yapmada yöntem eksikliği 

 İşbirliği denetiminde kullanılacak ölçütlerde başarısızlık 

 Tedarik zinciri vizyonu eksikliği 

 Tek düzeyli ilişki odağı 

 Firmaların iç prosedürlerini sisteme entegre etmede 
başarısızlık 

 Güven eksikliği 

 Organizasyonel direnç 

 Bilgi sistemlerinin ve elektronik ticaretin entegrasyon sorunları 

 Maliyet odaklılık 
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Tedarikçi İlişkilerinin Aşamaları 
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Pazarlığa dayalı 

Lojistik 

Kooperasyon 

Koordinasyon 

Birlikte İş Yapma 

Rekabirlik 

Değişim Baskısı 

Zaman 



TZY 

     Tedarikçisinden nihai ürünün nihai müşteriye kadar olan tüm 
katma değer zincirindeki materyal ve beraberinde bilgi akışını 
yönetmek ile ilgili bir felsefedir. 

 

     Hammadde tedarikçisinden tamamlanmış ürünün tüketimi  
arasındaki tedarikçi-kullanıcı firmaları içine alan süreç ve  

      Bir firmanın ürün üretmek ve müşteriye hizmet vermek 
amacıyla değer zinciri oluşturan iç ve dış fonksiyonlarıdır. 

         (APIC) 
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Neden TZY 

 Satıcı ve müşteri arasında daha fazla bilgi paylaşımı 
 Dikey fonksiyonların yerini yatay iş süreçlerine bırakması 
 Dışardan satınalınan materyallere güvenin artırılması 
 Tedarikçi sayısının azaltılması 
 Organizasyon ve süreç esnekliğinin artırılması 
 Tedarikçiler arasında gelişmiş bir koordinasyon sisteminin 

kurulması 
 Personel güçlendirme programlarının uygulanması 
 Pazara daha hızlı yeni ürün sunulması  
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Önemli Olaylar 

 Japon kalite devrimi 

 Rekabetteki artış 

 Ürünlerdeki karmaşıklık ve temel yeteneklere odaklanma 

 Dış kaynak kullanımının artışı 

 İşbirliği anlayışındaki gelişmeler 

 Teknolojik gelişmeler 

 Pazara hızlı tepki verme (Quick response) programları 

 Tüketiciye etkin tepki verme programları 

 Sürekli yerine koyma (Continuous Replenishment) programları  

 Tedarik Zinciri Konseyi 

 Ulusal Teknoloji ve Standartlar Enstitüsü 
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TZY Bileşenleri 

 Amaçların belirlenmesi 

 Hedeflerin Belirlenmesi 

 İlkelerin saptanması 

 Koordinasyon stratejileri geliştirme 

 Uygulama 

 Kontrol  
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Katma Değerli Hizmetler 

Fonlar/Talep Akışı 

Bilgi Akışı 

Yeniden kullanım/Tamir/Satış Sonrası Hizmet Akışı 
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1. Müşteri: Siparişin 
%80’i Cisco web sitesi 
üzerinden alınır.  

2. Siparişler otomatik 
olarak tedarikçiye 
aktarılır veya Cisco 
üretim sistemine alınır 

3. Sözleşmeli üreticiler 
siparişlerin %60’ını 
doğrudan tüketici için 
üretir ve teslim eder. 

4. Cisco üretimi sadece 
çok karmaşık 
konfigürasyonlar için 
yapılır. 

5. Konsolidasyon 
merkezleri Cisco 
dünyada sadece üç 
merkeze sahiptir. 

Müşteriler 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

6. Hizmet Teknik destek 
telefonlarının %70’i insan 
müdahalesini 
gerektirmez. 

Cisco 

Tedarikçiler 

CİSCO Değer Ağı 



Temel Gözlemler 

 Maliyetler üzerinde etkili olacak tüm olanaklar saptanmalı 

 

 Etkinlik ve maliyet verimliliği tüm sistem üzerinde 
incelenmelidir 

 Çok katmanlı faaliyetler gözlenmelidir 

 Stratejik – Taktik – Operasyonel düzeyde 

 

 Tedarik Zinciri Geliştirme Zinciri ile bağlantılı ele alınmalıdır. 

 Belirsizlik ve riskler yönetilebilmelidir. 
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Geliştirme Zinciri 

 Yeni ürün sunumu ile ilgili faaliyet ve süreçlerdir. 

 
 Ürün geliştirme aşaması 

 İlgili kabiliyet ve bilgiler 

 Tedarik kararları 

 Üretim planları 
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Geliştirme Zinciri 
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Plan/Tasarım 

Kaynak/Tedarik 

Tedarik Üretim Dağıtım Satış 

G
el

iş
ti

rm
e 

Zi
n

ci
ri

 

Tedarik Zinciri 

• Ürün mimarisi 
• Yap/Satınal 
• Erken Tedarikçi Katılımı 

• Stratejik ortaklık 
• Tedarikçi seçimi 
• Tedarik sözleşmeleri 



Gereklilikler 

 Stratejik işbirliği 

 Bilgi paylaşımı 

 Ortak strateji geliştirme 

 Güven  

 Uzun dönemli işbirliği 

 Teknolojik yatırım 
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Temel Sorun İşbirliği Anlayışı 

Birlikte iş yapma anlayışı 

– Yüksek düzeyde bilgi 

– Karşılıklı bağımlılık 

– Güven  

– Uzun dönemli yaklaşımları gerektirir 
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 İşbirliğinin en önemli sonucu işletmelerin toplam 
performansını artırmasıdır. 

 Başarılı İşletmeler 

Bilgi paylaşımı 

Etkin koordinasyon 

 Tedarikçi maliyetlerini azaltmaya yönelik yardımlaşma 

Kalite artışı ve yenilik konusunda kollektif çalışma 

Güven ve bağlılık temelinde geliştirilen ilişkiler 

UZUN SÜRELİ İLİŞKİLER 
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Uzun Dönemli İşbirliğinin Bileşenleri 

 Güven 

 Bağlılık 

 Etkin güç kullanımı 

 Sözleşme düzenlemeleri  
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Güven 

İlişkide bulunulan zincir üyesine inanma 
istekliliğidir. 

Uzmanlık & Sağlamlık  

Yardımseverlik 

Güven üyenin objektif kredibilitesine 
odaklanmalıdır 
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Güvenin Sonuçları 

 Üreticinin fırsatçı davranışlarından kaynaklanabilecek risk 
algısını azaltır. 

 Kısa dönemde olabilecek haksızlıkların, uzun dönemde 
çözümlenebileceğine ilişkin güveni artırır.  

 Gizli& Stratejik bilgi paylaşımı kolaylaşır 

 Bilgi sistemleri kişiselleştirilebilir 

 İlişkiye özel yatırımlar yapılabilir. 

 İzleme ve kontrol maliyetleri azalır 

 Hız ve adaptasyon kabiliyeti artar 

 Değişim ilişkisinde işlem maliyetlerini düşürür  
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 Tarafların güven düzeyi düşükse; 
 Eksiksiz sözleşme yapma eğilimine girer 

 Bilgi paylaşımı zorunlu hallerde, gerektiği kadar yapılır. 

Müzakere süreci uzun sürer 

 Bürokratik, ağır işleyen bir ilişki meydana gelir. 

 Güvene dayalı ilişkilerde ise eksik sözleşme yapmak 
mümkündür. 
 Sözleşmede her detay bulunmaz, sorunlar karşılık anlaşma ve 

anlayışla çözümlenir.  

 İlişkide hız ve esneklik işlem maliyetlerini düşürür. 
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Bağ(ım)lılık 

 Bir kanal üyesinin amaçlarına ulaşmak için diğer kanal 
üyesiyle olan iş ilişkisini devam ettirme ihtiyacı   

 Her iki tarafın da ilişkiden elde ettiği yararlarla sahip olduğu 
alternatifler arasında yapılan bir karşılaştırma  
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Bağımlılık Unsurları 

 Ekonomik önem 

 İkame edilebilirlik 

 Özgün yatırımlar 

 

• Çevresel değişim! 
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Güç 

• Bir kişiye aksi taktirde yapmayacağı bir şeyi yaptırma 
kabiliyetidir 

• İşletmeler arası gücün temelinde bağımlılık yapısı vardır. 

• Güç yapıları mutlaka incelenmeli ve yönetilmelidir. 
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Güç Türleri 

 Ödüllendirme Gücü  

 Cezalandırma 

 Liderlik 

 Uzmanlık 

 Yasal 

 

35 



Bağımlılık ve Güç Dengesi 

 

      İLGİSİZLİK                                                     GÜÇ SARHOŞLUĞU 

          ( I )                                                                          ( III ) 

 

      TUTSAKLIK                                                           ETKİN İLİŞKİ 

         ( II)                                                                              ( IV )  

X işletmesi 

Y işletmesi 

Yüksek 

Düşük  
Yüksek  

B
a

ğ
ım

lı
lı
k

 d
ü

z
e

y
i 

Bağımlılık düzeyi 



Perakendeci güçlü ; 
 
 

Etkin ilişki  
 

Üretici Güçlü 
 
 

Pasif İlişki 

Memnuniyet             : 5,63 

Performans              :  5,48 

Memnuniyet : 3,80 

Performans :  3,44 

Memnuniyet: 3,37 

Performans :  3,83 

Özel Marka Üretiminde Bağımlık Dağılımı 

Performans             :  5,71 

Memnuniyet             : 5,58 



    Asimetrik ilişkilerde işletmelerin  performansını belirleyen GÜCÜN 
NASIL KULLANILDIĞIDIR. 

 

 



Asimetrik İlişkilerde Zayıf Partnerin Strateji Alternatifleri 

• Mevcut durumu kabullenmek 

• İlişkiden kısmen yada tamamen çıkmak 

• Koalisyon düzenlemeleri yapmak 

• Güç ağını genişletmek 

• Güçlü tarafın statüsünü kazanmak 

• Güçlü tarafa karşı benzer durumdaki diğer 
üyelerle işbirliği yapmak 



Dağıtım Kanalında Adalet Sağlama Kuralları 

 Çift yönlü iletişim  

 Tarafsızlık  

 Yanlışlığı kanıtlanabilirlik  

 Açıklanabilirlik  

 İçtenlik 

 İncelik 
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Teşekkürler. 
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