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MMO ANKARA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE SATIN ALMA EĞİTİMİ 

Günümüzde ticari hayatın yoğun rekabet içinde olması ve de etkinliklerin müşteri odaklı 

olması nedeni ile bugüne kadar doğru bilinen kavramlar ve süreçler değişmiştir. 

Müşterilerin seçici olmaları, tedarik alternatiflerinin çokluğu gerek işletme sahiplerini 

gerekse son kullanıcıları ürün seçiminde hassas davranmaya yöneltmiş, taraflar 

fayda/maliyet analizi yaparak maksimum verimliliği yakalamaya çalışmışlardır. 

Kazan-kazan ilkesinin müşteri ve satıcı ayağında yerleşmesi ve de verimliliğin arttırılması için 

yeni süreçlerin tanımlanması gerekliliği kaynakların daha rasyonel kullanılmasına ihtiyaç 

doğurmuştur. Tedarik süreçlerinin taraflar açısından yeniden tanımlanması gerekliliğinden 

‘’SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ’’ firmalar için ön plana çıkmıştır. Bu sebeple de 

SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ile ilgili sistemler ve teknikler oluşturulmuş ve 

her yeni bir zaman içinde de bu sistemlere yenileri eklenmeye başlanmıştır.  

Bu gerçekten hareket ettiğimizde hazırladığımız eğitim etkin tedarik ve satın alma işleyişinin 

kilometre taşları uygulamadan örneklerle anlatacak ve de paylaşılacaktır. Şirketinizde etkin 

Tedarik ve Satın alma metodolojisi ve tedarikçi geliştirme stratejisi bu eğitim ile verilecektir. 

1-ANALİZLER: 

1.1 PORTER’IN 5 KUVVET ANALİZİ 

(Endüstriyel yapının çekiciliğini analiz eden ticari bir strateji aracıdır. Rekabetçi Pozisyonu 

belirler. Tedarikçilerin ve de alıcıların piyasada olan güçlerini, piyasaya giriş ve çıkış 

koşullarını analiz ederek alıcının konumunu ve gücünü belirler. ) 

 

1.2 SWOT ANALİZİ/İLERİ SWOT ANALİZİ  

İncelenen kurum/kişinin güçlü, zayıf yönlerini belirler. Ayrıca dışsal etkenlerin (Fırsat; 

Tehdit) kurum/kişiler üzerindeki olabilecek gelişimi analiz eder ve stratejiler geliştirir. 

 

1.3 PARETO ANALİZİ 

80/20 kuralı olarak da adlandırılan, üst yönetimler tarafından da yönetim aracı olarak 

sıklıkla kullanılan PARETO analizi problemlerin, stokların, maliyetlerin ve buna benzer 

faktörlerin sınıflandırılmasında kullanılan planlama aracıdır. Bu yöntem ile firmaların en çok 

hangi firma ile çalıştığı veya en çok hangi ürünün firma tarafından alındığı, alınan ürünün 

veya çalışılan tedarikçinin firma alımları içerisindeki yüzdesi ve buna bağlı olarak hangi stok 

kalemleri üzerinde hassasiyet ile durulması analizini yapar.  
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2. SATIN ALMA YÖNETİMİ: 

Satın Alma yöneticilerinin bilmesi gereken temel konuları içerir. Firmalar arasında 

organizasyon yapılarında değişiklik olmak ile birlikte kıymetli evraklarının muhasebe 

bölümüne gitmeden önce yetkili kişilerce dikkat edilmesi ve de firmanın ileride doğabilecek 

problemleri bertaraf etmesi için yapması gereken ve de dikkate alması konuları içerir. 

 

2.1 ÖN BİLGİLER 

 2.1.1Fatura nedir, çeşitleri nelerdir, hukuksal açıdan incelenmesi, 

 2.1.2 Sevk irsaliyesi nedir, hukuksal açıdan incelenmesi, 

2.1.3 teminat mektubu nedir, çeşitleri nelerdir, hukuksal açıdan incelenmesi, 

 2.1.4 Senet nedir, hukuksal açıdan incelenmesi, 

2.2 SATIN ALMA FAALİYETLERİNDE ANALİZLER VE UYGULAMALARI 

(AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONU BAŞLIKLARI UYGULAMALI OLARAK ANLATILACAKTIR) 

2.2.1 ‘’FİYATLAMA’’ Paranın zaman değeri esas alınarak bugünkü değer, gelecek değer 

hesaplamaları ile verilen fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi, 

2.2.2 ‘’ÖĞRENME EĞRİSİ’’ nin kullanılması yöntemi ve bu yöntemin kullanılması ile teklif 

edilen fiyatlarda satıcı firmanın işçilik maliyetlerinin hesaplanması ve strateji geliştirilmesi, 

2.2.3 ‘’MİKTAR İNDİRİM ANALİZİ’’ Alınacak mal miktarına göre teklif edilen birim fiyatların 

değerlendirilmesi ve miktar-fiyat ilişkisi analiz edilerek alınması gereken en uygun mal 

miktarının belirlenmesi, 

2.2.4 ‘ SABİT- DEĞİŞKEN MALİYET ANALİZİ’  Alınacak olan üründe sabit maliyetlerin mi yoksa 

değişken maliyetlerin mi daha yüksek olduğunun tespit edilip fiyatlar üzerinde ki etkinliğinin 

hesaplanması, 

2.2.5 ‘FİYAT VERİMLİLİĞİ’ Tedarikçinin maliyetlerinde belirli bir indirim yaparken hem 

faaliyet gelirlerini devam ettirmesi hem de müşterinin satıcıdan istemiş olduğu hedef fiyatı 

yakalayabilmesi için uygulanması gereken fiyat stratejisinin belirlenmesi 

2.2.6 ‘’EŞ DEĞER GİDER YÖNTEMİ’’: Aynı işi gören, alınacak olan farklı varlıkların giderlerinin 

karşılaştırılarak en ekonomik varlığın satın alınmasını belirleyen yöntem 
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2.3 SATIN ALMA  

 2.3.1 Giriş 

 2.3.2 Satın alma, Tedarikçi tanımı, 

 2.3.3 Satın alma Süreçleri, 

 2.3.4 Satın alma süreçlerinde riskler ve sonuçları, 

 2.3.5 Satın alma süreçlerinin temel aşmaları. 

  2.3.5.1 problemin ortaya çıkışı ve satın alma ihtiyacı, 

  2.3.5.2 Satın alma siparişinin tam olarak tanımlanması, 

2.3.5.3 Tedarikçi araştırması ve seçimi: Tedarikçi seçimi ve bu seçim sırasında 

firmanın belirlediği/ön planda tuttuğu kriterler doğrultusunda tedarikçi firma seçimi 

veya ürün seçimini öne çıkaran metotlar (Analitik Hiyerarşi Prosesi ve ağarlıklandırma 

metodu ile çözümler ve örnekler) 

2.3.5.4 Satın alma siparişinin hazırlanması, 

2.3.5.5 Tekliflerin analizi, pazarlık ve anlaşma, 

2.3.5.6 Satın alma siparişinin verilmesi ve izleme, 

2.3.5.7 Siparişlerin teslim alınması ve kontrolü, 

2.3.5.8 Fatura Kontrolü ve ödeme, 

 

2.3.6 TEDARİKÇİ-ALICI İLİŞKİLERİ: 

Tedarikçi, alıcı ilişkilerinde her iki tarafında güçlerinin analiz edilerek temin edilecek malın 

firmanın karına olan katkısı ve de malın tedarik güçlüğü derecesine göre tedarikçi ve firma 

ilişkilerinin belirlenmesi ve bu değerlendirme neticesinde firmanın geliştirmesi gereken 

tedarikçi geliştirme stratejilerinin ortaya konması.) 

(Büyük otomobil üreticileri ve çok Uluslu firmalar tarafından kullanılan KRALJIC MATRİSİ’nin 

anlatımı ve kullanılması, örnek çözüm) 
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2.4 STOK-KONTROL YÖNETİMİ: 

ERP, MRP yönetim sistemlerinin temelini oluşturan stok hesaplarının ortaya konması, 

firmalar için olmaz ise olmaz olan maksimum, minimum stok seviyelerinin belirlenmesi, ne 

zaman, ne miktarda mal siparişinin verileceğinin firma tarafından belirlenmesi işlemelerini 

içeren yöntemler ve uygulamaları 

2.4.1-ABC analizi, 

2.4.2-Ekonomik Sipariş Verme miktarı, 

2.4.3-Tekrar Sipariş verme noktası, 

2.4.4- Üretim Emri miktar modeli, 

2.4.5-İskonto miktar modeli, 

2.4.6-Olasılıklı modeller, güvenlik stoku, 

 6.1 Talep değişken, Lead Time sabit model, 

 6.2 Lead Time değişken, talep sabit model, 

 6.3 Hem talep hem de Lead time’ın değişken olduğu model, 

2.4.7-Tek Periyotlu model, 

2.4.8-Stok devir hızı, 

 

2.5 TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 

 2.5.1 Tedarikçi Performans yönetimi 

  2.5.1.1 Maliyet yönünden tedarikçi performansı, 

  2.5.1.2 Teslimat yönünden tedarikçi performansı, 

 2.5.2 Örnek çalışmalar 


