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TEDARİK ZİNCİRİ 
YÖNETİMİ DERNEĞİ 

Tedarik zincirini; hammaddenin ma-
mule dönüşmesi, müşteriye ulaştırıl-
ması ve son kullanıcılar tarafından 
tüketilmesi aşamalarını kapsayan fi-
ziksel ve bilgi akışı şeklinde tanımla-
yabiliriz. Tedarik zinciri birçok sevi-
yede iş ortaklıkları ile uyumlu çalışan 
bir süreç yönetimini kapsıyor. Teda-
rik zinciri yönetiminin temel ama-
cını, tesis yatırım, hammadde ve di-
ğer girdi maliyetlerini, lojistik ve üre-
tim maliyetlerini ve özellikle artan 
rekabetçi koşullarda öne çıkan stok 
taşıma maliyetlerini en aza indirmek 
oluşturuyor.

Tedarik zinciri yönetimi ile lojistik 
yönetimi kavramları zaman zaman 
karışıyor. “Tedarik zinciri yönetimi; 
şirketin tüm yapısı,  yani ana omurga-
sıdır” demek yanlış bir tanım olmaz. 
Tedarik zinciri genel verimlilik üzeri-
ne oluşturulmuş bir tasarım. Lojistik 
ise bu tasarımı en iyi ve uygun şekilde 
uygulayıp, verimliliği sağlamak ve ge-
liştirilen projeler ile sürecin verimli-
liğinin artmasına katkıda bulunacak 
uygulamalardır. Her iki sistem iç içe 
ve verimlilik esası üzerine çalışır. Di-
ğer taraftan, tedarik zinciri yönetimi-
nin tedarik kelimesinden dolayı bir 
‘satın alma’ faaliyeti olarak algılan-
ması da son derece yanlış. Satın alma-
nın tedarik zinciri içinde bir uygula-
ma yani operasyonlar dizimi olduğu-
nu unutmamak gerekir.

Global ve bölgesel ekonomik dal-
galanma ve daralmaların sonucunda 
gelişen rekabet baskıları, her geçen 
gün kârlılığı olumsuz etkiliyor. Bu du-
rum yatırım süreçlerini yavaşlattığı 
gibi mal ya da hizmet üreten firmala-
rın ayakta kalma mücadelesine neden 
oluyor. Dolayısıyla son yıllarda ortaya 
çıkan maliyet tabanlı yönetim strate-
jilerine bağlı olarak, operasyonel ve-
rimlilik uygulama ve inovasyon ça-
lışmaları her geçen gün teknoloji des-
tekli gelişiyor. Bu çalışmalarda temel 
hedef öncelikle büyük maliyet ve risk 
oluşturan stok maliyetlerini ve lojis-
tik maliyetlerini minimuma indir-

mek. Stok ve lojistik maliyetlerinin en 
aza indirilmesi için doğru ve sürekli-
lik arz eden tedarik zinciri optimizas-
yonu çalışmaları yapılması şart.

Endüstri 4.0 ile gelen süreç değişik-
likleri sonucu akıllı tedarik zinciri yö-
netimi kavramı hızla gelişiyor. Ayrıca, 
her geçen gün gelişen e-ticaret anlayı-
şı tedarik zinciri yönetiminin önemi-
ni arttıran diğer önemli bir unsur. Te-
darik zinciri için bilişim teknolojileri 
önem arz ediyor. Tedarik zincirinden 
yer alan bütün paydaşların sisteme 
başarılı olarak entegre olması, zinci-
rin sürdürülebilir başarı oranını bi-
rinci dereceden etkiliyor. Bu nedenle 
teknolojideki gelişmelerin TZY uy-
gulamalarına adaptasyonu, zincirin 
verimliliği, hızı ve sürdürülebilirliği 
açısından önem arz ediyor.

Paylaşım ekonomisi öncelikli 
strateji olarak gelişiyor
Tedarik zinciri yönetimi ağ tasarım-
larının yapılmasında, tüm taraflarca 
karşılanabilecek teknolojilerin tercih 
edilmesi son derece önemli. Akıllı te-
darik zinciri sistemlerinin gelişmesi-
ne bağlı olarak TZY stratejilerinde de 

önemli gelişmeler oluyor ve inovas-
yon çalışmaları hızlanıyor. Özellikle  
‘paylaşım ekonomisi’ öncelikli strate-
ji olarak gelişiyor. Ortak satınalma ile 
birlikte e-satınalma sistemi uygula-
malarının başlamış ve verimlilik sağ-
lıyor olması bu stratejinin önemini 
her geçen gün ortaya koyuyor.

Öte yandan, Endüstri 4.0 ile ge-
len sistem değişiklikleri öncelik-
le lojistik alanda ‘depo ve taşıma’ 
operasyonlarında hızla gelişiyor. 
E-ticaretin hızla gelişmesi ve en az 
stok ile çalışma stratejilerine bağlı 
olarak depolarda parça bazlı mal de-
polamasına olan talep her geçen gün 
artıyor. Mevcut klasik depoların pa-
let veya koli bazlı depolama sistem-
lerinin parça bazlı depolama sistem-
lerinde verimsiz bir yapı oluşturması 
söz konusu.

Günümüzde e-ticaret başta olmak 
üzere artan rekabet ortamında sipa-
riş süreçlerinde ‘hız’ birinci sırada. 
Malların en kısa sürede alıcılarına 
ulaşması amacıyla mal ya da hizmet 
satan firmalar bu alanda sürekli ola-
rak inovasyon çalışmaları yaparak 
yazılım ve donanım yatırımları yapı-

lıyor. Depolarda Endüstri 3.0 döne-
minde başlayan elektronik destekli 
işletim ve yürüyen bant ve otomatik 
raf depolama sistemleri yavaş yavaş 
robot sistemler ile destekli hale geli-
yor. Yurtdışında bazı depolarda üze-
rinde ürün taşıma kabı bulunan sü-
rekli hareket halinde olan yürüyen 
robot sistemleri görmeye başladık. 
Endüstri 4.0 gelişmelerinin taşıma-
cılık alanında uygulamalarına bakıl-
dığında ise yük ve rota optimizasyo-
nunun yanı sıra araç takip sistemleri 
üzerinden uzaktan kumandalı olarak 
sipariş yönetimi, evrak düzenleme, 
yön bulma gibi birçok operasyonel 
yetenekler gelişiyor ve yükleme bo-
şaltma operasyonları için araç teknik 
donanımlarına ek ekipman yapılma-
ya başlanıyor.

Platooning teknolojisiyle araçlar 
birbiri ile iletişim kuruyor
Sürekli gelişen akıllı lojistik sistem 
örneklerinden güncel örneklerinden 
biri ABD’de denenmeye başlanan ve 
ileri derece sürüş destek teknolojisi 
içeren platooning sistemi. Bu tekno-
loji ile donatılmış kamyonların her 
biri diğerini yakından takip ederek, 
birbirleriyle iletişim sağlayarak bir 
takım halinde hareket edebiliyorlar. 
Kamyonlar sabit bir hızla birbirleri-
ni kontrollü bir şekilde takip ediyor-
lar ve bu şekilde daha az yakıt tüke-
timi sağlanıyor. ABD‘de yapılan test-
lerde, konvoy başında bulunan araç 
yaklaşık yüzde 4.5, takip eden araçar 
ise yaklaşık yüzde 10 yakıt tasarru-
fu yapıyor. Yakıt tasarrufu, karbon-
dioksit salım oranını düşürdüğü gibi 
trafik güvenliğinin artırılmasına kat-
kı sağlıyor. Kısa ve orta vadede pla-
toonlama yazılımı ile çalışan birden 
fazla kamyonun takım olarak hareket 
ettiği uzun konvoyları artık yollarda 
göreceğiz. Kamyon üreticileri de bu 
alanda yatırımlara hazırlanıyor.

Tedarik zincirinde verimlilik için tüm 
paydaşlar dönüşüme entegre olmalı
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