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ÖZET 

Ham petrol ve doğal gaz; günümüzde enerji ihtiyacının karĢılanmasına büyük 

oranda kaynaklık ettiği gibi, kimya endüstrisinin ürettiği birçok kimyasal maddenin 

de ana kaynağını oluĢturmaktadır. Dünya nüfusundaki artıĢ ve sanayileĢmenin etkisi 

ile petrol ve petrokimyasal ürünlere yönelik olarak artan ulusal ve küresel talepler; 

bu sektörde faaliyet gösteren Ģirketleri daha fazla müĢteriye ulaĢmaya, pazar 

paylarını ve kârlılıklarını artırmaya yöneltmiĢtir. Tedarik zinciri yönetiminin 

önemine ve artan karmaĢıklığına rağmen, petrol ve petrokimya endüstrisi tedarik 

zincirlerinin etkin bir Ģekilde yönetilmesi anlamında halen geliĢme aĢamasındadır.  

Petrol ve petrokimya endüstrileri; tedarik zinciri ağlarındaki katılığa bağlı 

olarak, “al ya da öde” ticari kontratları, uzun teslimat süreleri, tedarik zincirinin 

farklı aĢamalarında kısıtlı sevkiyat formlarının kullanılması, kısıtlı birincil dağıtım 

kapasitesi gibi pek çok zorluğun üstesinden gelmesi gerekir. Ayrıca, piyasalardaki 

belirsizlikler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, politik veya ekonomik değiĢiklikler 

gibi öngörülemeyen olaylar ve riskler üreticilerin karĢılaĢtıkları zorluklardan 

bazılarıdır. Tüm bunlar; rafineri endüstrisine has tedarik zinciri optimizasyonu için 

çeĢitli seçeneklerin araĢtırılmasının gerekliliğini göstermektedir. Tedarik zinciri 

optimizasyonu için uygulanabilir seçeneklerin bulunması, bu sermaye-yoğun sektöre 

önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlayacaktır.    

Bu çalıĢmada petrol ve petrokimya sektöründe tedarik zinciri optimizasyonun 

gerçekleĢebilmesi için; tesislerin gerçek zamanlı esas kapasitelerini ve stoklarını 

izlemelerini sağlayan bilgi sistemlerinin finansal performans verileri ile entegre 

edilmesi, tedarik zinciri ve değer zinciri boyunca hızlı karar vermeye yardımcı 

olacak doğru ve güncel bilgi ile desteklenerek içsel iĢletme süreçlerinin etkin 

entegrasyonunun sağlanması, tedarik zinciri ve değer zinciri üyeleri ile iletiĢimi ve 

etkileĢimi hızlı yanıt verebilen ve güvenilir araçlarla kolaylaĢtırarak içsel ve dıĢsal 

iĢletme süreçlerinin koordine edilmesi, ve piyasa gereksinimlerini, yasal 

gereklilikleri ve Ģirketin kâr hedeflerinin gerçekleĢebilmesi için etkili ve etkin 

operasyonel yönetim anlayıĢlarının yerleĢtirilmesi ve birbirine bağlı bu endüstriler 

arasında ortaklıklar veya yakın iĢbirliklerin kurulmasının gerekliliği üzerinde 

durulmaktadır.  

ÇalıĢmada TüpraĢ‟ın tedarik zinciri yapısı incelenmiĢ ve optimizasyon 

uygulamalarının değerlendirmesi yapılarak bu konuda katkı sağlayacak öneriler 

sunulmuĢtur. 

 

Anahtar Sözcükler: Tedarik Zinciri,Tedarik Zinciri Optimizasyonu, Bilgi 

Teknolojileri, Petrokimya Endüstrisi. 
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ABSTRACT 

Today, crude oil and natural gas largely serve as resources in meeting energy 

needs and constitutes the basis for many chemical products manufactured by the 

chemical industry as well. The increased national and global demand for petroleum 

and petrochemical products as a result of the growth in the world population and the 

effect of industrialization has led firms operating in the industry to reach more 

costumers and increase their market share and profitability.  Despite the importance 

and increasing complexity of the supply chain management, petroleum and 

petrochemical industry is still in a development process in terms of effective 

management of supply chains.    

Petroleum and petrochemical industries; depending on the strictness in their 

supply chain networks, have to cope with many challenges such as “buy or pay” 

commercial contracts, long delivery periods, use of limited shipment forms at 

different stages of the supply chain and restricted primary distribution capacity. In 

addition, unanticipated events and risks like uncertainties in markets, fluctuations in 

petroleum prices and political or economic changes are among the difficulties faced 

by manufacturers. All these factors indicate the need for searching for various 

options for the supply chain optimization specific to refinery industry.  Applicable 

options for supply chain optimization would provide significant cost saving in this 

capital intensive industry.    

The present study focuses on the integration of the information systems that 

help facilities to track their real time capacities and stocks with their financial 

performance data, efficient integration of internal operating processes by supporting 

with accurate and current information that would help in making fast decisions 

through supply chain and value chain, the coordination of internal and external 

operating processes by facilitating communication and interaction with the members 

of supply chain and value chain through quick response and reliable devices and the 

necessity to establish understandings of an effective and efficient operational 

management to realize the company‟s profit targets, legal necessities and market 

requirements and to build close cooperation or partnerships between these 

interconnected industries in order to attain supply chain optimization in petroleum 

and petrochemical industries.   

 In the study, the supply chain structure in TüpraĢ was examined, 

optimization activities were evaluated and recommendations were made to contribute 

to the issue.  

 

     Keywords: Supply Chain, Supply Chain Optimization, Information 

Technology, Petrochemical Industry. 
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1. BÖLÜM-GĠRĠġ 

Tez çalıĢmasının ana konusu olan „‟Petrokimya Endüstrisinde Tedarik Zinciri 

Optimizasyonu‟‟ na geçmeden önce; konunun daha iyi anlaĢılması ve bu yönde daha 

geniĢ bir bakıĢ açısı sağlamak amacıyla, ikinci bölümde literatür taraması yapılarak 

kuramsal çerçevede tedarik zincirinin tanımı ile iĢe baĢlanmıĢtır.  Tedarik zincirinin 

anlamı ve tedarik zinciri yönetiminin fonksiyonları, kararları, süreçleri genel tanımlar 

çerçevesinde açıkladıktan sonra tedarik zinciri yönetimsel yaklaĢımlarının ve tedarik 

zinciri optimizasyon modellerinin neler olduğu belirtilmiĢtir.  

 

Bu genel tanımlardan sonra üçüncü bölümde; petrol ve petrokimya 

endüstrisinin tedarik zinciri yapıları, bu konuda daha önce yazılan literatür taranarak 

incelenmiĢ ve petrol ve petrokimya endüstrisinin yapısal olarak karmaĢıklık, katılık 

ve dikey entegrasyon gibi özellikleri olduğu tesbit edilmiĢtir. Bu bölümde ayrıca, 

tedarik zinciri optimizasyonun gerçekleĢebilmesi için geliĢtirilen matematiksel 

modellerin yanında etkin yönetimsel uygulamaların gerekli olduğu belirtilmiĢtir. Bu 

uygulamalar, Ġleri Planlama ve Programlama Sistem ve yazılımlarının tedarik zinciri 

yönetiminde kullanılmasıdır. Yönetimsel olarak tedarik zinciri optimizasyonunun 

gerçekleĢmesi için beĢ aktivite öne çıkmaktadır. Bu aktiviteler; planlama, 

programlama, uygulama, izleme ve düzeltmedir. Bu beĢ aktivitenin; tedarik,  

rafineride üretim, depolama, dağıtım ve pazarlama gibi temel fonksiyonların yanında 

tüm eylem planlarında (stratejik, taktik ve operasyonel olarak) uygulanması gerekir. 

Bu amaçla bilgi teknolojileri (ERP, APS, SAP)  yazılımları ile Ģirket içi birimlerin ve 

Ģirket dıĢı tedarik zinciri unsurlarının entegrasyonu gerekmektedir. Böylece ana plan 

her birim ve kademede desteklenerek optimal bir tedarik zincirinin oluĢumu 

sağlanmıĢ olur. Tez de önerilen diğer bir husus optimizasyon odaklanmasının sadece 

tek tek birimler üzerinde değil aynı zamanda bütüncül olarak tüm tedarik zinciri 

üzerinde olması gerektiğidir. Optimizasyon; değer katma ve rekabet avantajı 

oluĢturmak için fırsat yaratma anlamına gelir, Petrol ve Petrokimya sektörü için 

maliyetlerin minimize edilmesi ve performansın arttırması için önemli bir araçtır. 
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 Dördüncü bölümde; Türkiye‟de petrol ve petrokimya endüstrisinde üretim 

yapan TüpraĢ‟ın tedarik zinciri araĢtırılmıĢ, tedarik zincirinin herbir kademesinde 

verimi artıracak yönetimsel ve teknolojik uygulamalarının neler olduğu belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

 

Sonuç bölümde; TüpraĢ‟ta tedarik zincirinin optimizasyona katkı sağlayan 

uygulamalarının değerlendirmesi yapılmıĢ ve petrokimya endüstrisinde tedarik 

zinciri optimizasyonuna katkı sağlayacak genel öneriler sunulmuĢtur. 
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2. BÖLÜM-TEDARĠK ZĠNCĠRĠNĠN YAPISI VE YÖNETĠMĠ 

2.1. Tedarik Zinciri Kavramı  

Lysons (2000)‟un ifadesiyle, tedarik zinciri; iĢ ortakları, tedarikçiler, 

imalatçılar, parakendeciler ve müĢteriler arasında iletiĢimi geliĢtirmek, ortaklaĢa 

çalıĢmak, müĢteri taleplerini karĢılamak, kaynakları etkin ve verimli bir biçimde 

kullanmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik ve dağıtım zinciri kurmak üzere ortaya 

çıkmıĢ bir kavramdır (aktaran GüleĢ, Paksoy, Bülbül ve Özceylan, 2012, s. 6). 

 

Min ve Zhou (2002) göre ise, bir tedarik zinciri; (1) hammadde ve parçaları 

temin etmek, (2) bu hammadde ve parçaları bitmiĢ ürünlere dönüĢtürmek, (3) bu 

ürünlere değer katmak, (4) bu ürünleri parakendecilere veya müĢterilere dağıtmak ve 

tanıtmak, (5) çeĢitli ticari iĢletmeler (örneğin; tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar, 3PL 

sağlayıcıları ve parakendeciler) arasında bilgi alıĢveriĢini kolaylaĢtırmak için birbiri 

ile iliĢkili bir dizi iĢ süreçlerini senkorize eden entegre bir sistemdir (Min ve Zhou, 

2002, s. 232). 

 

APICS‟e göre tedarik zinciri; hammaddelerden nihai müĢterilere doğru 

fiziksel dağıtım, bilgi ve nakit akıĢının yapılandırıldığı, ürün ve hizmetlerin 

sunulması için oluĢturulan global bir ağdır. APICS‟in tanımında görüleceği gibi 

fiziksel ürün, bilgi ve para tedarik zincirinde belirli yönlerde sürekli akar (Ayers, 

2006, s.5).  

 

Lee ve Billington (1992)‟a göre tedarik zinciri; hammaddeleri tedarik eden, 

bunları ara mal ve nihai ürünlere dönüĢtüren, ve bu nihai ürünlerin müĢterilere 

dağıtımını sağlayan, üretici ve dağıtıcıların organize bir Ģekilde oluĢturduğu ağdır 

(Lee ve Billington, 2002, s.65). 

Tedarik zinciri; son ürünlerin müĢteriye ulaĢtırılmasını sağlayan bütün 

faaliyetlerin oluĢturduğu bir ağ olarak tanımlanabilir. Tedarik zincirnin kapsamı ve 
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düzeyi Ģirketler arasında farklılık göstermekle birlikte, tüm üretim ve hizmet 

sektörlerinde mevcuttur. Tedarik zinciri boyunca sadece ürünlerin akıĢı söz konusu 

olmamakta bununla birlikte nakit ve bilgi akıĢı da gerçekleĢmektedir (Yüksel, 2002: 

262). 

Tedarik zinciri; üretimde kullanılacak hammadde ve diğer malzemeler ile 

üretim araçlarının üretim noktalarına en uygun maliyet ve koĢullarda tedarik 

edilmesi, üretim verimliliğinin artırılabilmesi için üretim faaliyetlerinin 

desteklenmesi, nihai tüketiciye en iyi Ģart ve maliyetlerle ürünün ulaĢtırılması 

süreçlerini kapsamaktadır. 

 

2.2. Tedarik Zinciri Yapısı  

Bir tedarik zinciri, hammadde veya yarı mamül tedarikçisi, üretici, dağıtıcı ve 

müĢteri olmak üzere dört bileĢenden meydana gelir. ġekil 2.1‟de gösterildiği gibi bir 

iĢletmenin TZ‟nde iĢletme dıĢında yer alan hammadde ve malzeme tedarikçileri, 

iĢletmenin kendi bünyesinde bulunan yarı mamul ve malzeme tedarikçileri, ürüne 

dönüĢümü sağlayan üretim birimi, bitmiĢ ürünleri dağıtım kanallarından nihai 

tüketiciye ulaĢtıran toptancı, parakendeci gibi değer yaratan birçok unsur bulunur. Bu 

unsurlar bir zincirin halkalarıdır ve temel fikir, bu zincirin bir bütün olarak 

düĢünülmesidir. Zincire dahil olan tüm Ģirketler biribirlerini etkilediğinden temel 

amaç,  yanlızca iĢletme içi entegrasyon sağlamak değil, tedarik zincirini oluĢturan 

tüm iĢletmelerin entegrasyonunu sağlamak ve bu zincirdeki malzeme, bilgi ve para 

akıĢını koordinele bir Ģekilde yönetmektir. BaĢka bir ifade ile tedarik zincirinde iç içe 

geçmiĢ üç akıĢ söz konusudur ve bu akıĢların düzeyi baĢarısı tarafların iĢbirliği 

entegrasyonu üzerinde son derece önemli etkiye sahiptir. Bununla birlikte geleneksel 

anlayıĢa sahip TZ‟lerinde, tedarikçiden müĢteriye doğru fiziksel ürün akıĢı, 

müĢteriden tedarikçiye doğru nakit akıĢı gerçekleĢirken bilgi akıĢı sadece müĢteriden 

tedarikçiye doğru olmaktadır. ĠĢbirliği ve entegrasyonu gerçekleĢtiren etkileĢimli 

TZ‟lerinde ise fiziksel ürün ve nakit akıĢı tedarikçi ve müĢteri ekseninde doğal bir 

Ģekilde hareket ederken bilgi akıĢı karĢılıklı olarak yapılmaktadır (GüleĢ ve ark., 

2012, s. 6-7).  
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                                                                                      Dağıtım 

         Tedarikçiler                    Üretim Birimi              Merkezleri       Bayiler                          

 

          ĠĢletme 

                 DıĢı             ĠĢletme 

                         Ġçi 
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            ĠĢletme 
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            ġekil 2.1 Tedarik Zinciri Yapısı 

             Kaynak: Markland vd, (1998) (aktaran GüleĢ ve ark., 2012, s:7) 

 

TZ yapısı farklı Ģekillerde oluĢabilir. Bir kısım iĢletmelerde tedarikçi sayısı az 

iken, müĢteri sayısı çok fazla olabilir. Tedarikçi sayısı veya müĢteri sayısı, TZ 

yapılanmasına etki eder. Buna ilave olarak lojistik faaliyetlerde dıĢ kaynak 

kullanması, üretim, pazarlama veya ürün geliĢtirme kararları tedarik zincirinin 

yapısını değiĢtirebilecek faktörlerdir.  

 

Min ve Zhou (2002) tedarik zincirini; birbiri ile iliĢkili iĢ süreçlerini 

senkorize ederek, aĢağıda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek üzere entegre edilmiĢ 

bir sistem olarak tanımlar: 

 Hammadde ve parçaların tedarik edilmesi  

 Hammadde ve parçaların nihai ürüne dönüĢtürülmesi  

 Bu ürünlere değer katılması  

 Ürünleri perakendecilere veya müĢterilere dağıtılması ve ulaĢtırması  

 ÇeĢitli iĢ ortakları (örneğin; tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar, 3PL 

sağlayıcılar ve perakendeciler gibi) arasında bilgi alıĢveriĢinin kolaylıkla 

yapılabilmesi.  

           DönüĢtürme Süreci 
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TZ‟nin temel hedefi; bir firmaya ve onun TZ ortaklarına operasyonel 

verimliliği, karlılığı ve rekabet üstünlüğü kazandırmaktır (Min ve Zhou, 2002, s. 

231-232).  

 

Tedarik zincirinin yapısını oluĢturan Ģirketlerin alt yapı ve birimlerini de 

dikkate aldığımızda, karmaĢık yapıdaki TZ sürecinde oluĢan bilginin takip 

edilmesinin oldukça zor olduğu görülecektir. Bu durum, tedarik zincirinin oldukça 

karmaĢık yapısını tarafların yararına dönüĢtürecek, zincirin halkalarını ayrı ayrı ele 

alan bir strateji geliĢtirilmesine gerek duyulacağını göstermektedir. Burada, bir 

yandan Ģirketler arası, diğer yandan Ģirket içinde farklı fonksiyonlara sahip birimler 

arası kurulacak yakınlaĢma, tedarik zincirinin etkinliğini arttıracaktır (Gedikli, 2006, 

s. 8). 

2.3. Tedarik Zinciri ÇeĢitleri  

Tedarik zincirinde üretilen değerlerin müĢteriye ulaĢtırılması söz konusudur. 

MüĢteriye ulaĢtırılıncaya kadar mal veya hizmet belirli aĢamalardan geçer. Bu 

aĢamaların artan karmaĢıklığına göre tedarik zincirleri tek aĢamalı ve çok aĢamalı 

olarak adlandırılabilir. 

2.3.1. Tek AĢamalı Tedarik Zincirleri  

Tek aĢamalı tedarik zinciri; hammadde tedariği, üretim, dağıtım, bilgi iĢleme 

ve karar verme aĢamalarında malzeme akıĢ fonksiyonunu birleĢtirir. Genellikle 

üretim aĢamasında bağlantısız çalıĢan iĢletmelerin kullandığı yöntem, tek aĢamalı 

tedarik zinciridir (Gedikli, 2006, s.12). ġekil 2.2‟de gösterildiği gibi tek aĢamalı 

tedarik zincirinde alınan hammadde ve malzeme, üretim ve dönüĢüm sürecinden 

geçtikten sonra ürün haline gelir. Ürün dağıtım sistemi yoluyla müĢteriye ulaĢtırılır. 

Sistem içerisinde müĢteri ve satıcıdan alınan bilgileri takip eden bilgi ve nakit akıĢı 

da bulunmaktadır. Tek aĢamalı tedarik zincirleri, fazla karmaĢık bir yapıya sahip 

olmadığından küçük iĢletmelerin tedarik zincirinin bu Ģekilde olduğu söylenebilir.  
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            ġekil 2.2 Tek AĢamalı Tedarik Zinciri Yapısı 

            Kaynak: Metz, 1998, s. 2 

 

2.3.2. Çok AĢamalı Tedarik Zinciri  

Çok aĢamalı tedarik zinciri, tipik olarak çok iĢletmeli tedarik zincirleridir. 

ġekil 2.3‟de gösterildiği gibi çok aĢamalı tedarik zincirlerinin tek aĢamalı tedarik 

zincirlerinin çoklu kopyalarıdır (GüleĢ ve ark., 2012, s. 11).  

 

MüĢteri 

SipariĢleri 

Hammadde 

SipariĢi 

Planlama ve 

Kontrol 

SipariĢ 

Yönetimi 

Tedarikçi 

Ödemeleri 

 

MüĢteriye 

Fatura 

Temin etme 

 

Üretim 

 

   Dağıtım 

 

Teslimat 

 

Fonlar  

Bilgi akıĢı  

Bilginin iĢlenmesi  

Hammaddelerin iĢlenmesi  

Tedarikçi 

SipariĢleri  

  Fatura 
Fatura 

Para 

Para 



 

8 

 

 

ġekil 2.3 Çok AĢamalı Tedarik Zinciri Yapısı 

Kaynak: Metz, 1998, s. 2 

 

2.4. Tedarik Zinciri Yönetimi  

Douglas, Martha, Cooper ve Janus (1998) tanımına göre, tedarik zinciri 

yönetimi; müĢteriler ve diğer iĢ ortakları için değer yaratan ürün, hizmet ve bilgi 

sağlamak amacıyla ilk tedarikçiden son kullanıcıya kadar geçen temel iĢ süreçlerinin 

entegrasyonudur (Long, 2012, s.43). 

 

Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Konseyi (CSCMP) „ne göre, tedarik 

zinciri yönetimi; kaynak ve tedarik, dönüĢtürme aktivitelerini ve tüm lojistik 

yönetimi aktivitelerini kapsar. Önemli bir Ģekilde, TZY aynı zamanda tedarikçilerin, 

aracıların, 3PL servis sağlayıcıların ve müĢterilerin oluĢturduğu kanal ortaklarının, 

koordinasyon ve iĢbirliğinin yönetimini kapsar. Özünde, tedarik zinciri yönetimi 

Ģirketler arasındaki tedarik ve talep yönetimini entegre eder (Ayers, 2006, s. 9-10).   

 

Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Konseyi, TZY‟nin diğer 

fonksiyonlar ile iliĢkilerini ve sınırlarını belirleyerek bir baĢka hizmet sunar: Tedarik 

zinciri yönetimi; Ģirketler arasındaki büyük iĢ fonksiyonlarını ve iĢ süreçlerini 

uyumlu ve yüksek performanslı iĢ modeline bağlanmaları için öncelikli sorumluluğu 

1.AĢama 2.AĢama 3.AĢama 

Fonlar  

Malzemenin ĠĢlenmesi  

 Bilginin ĠĢlenmesi 

  Bilgi akıĢı  
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olan bir entegrasyon fonksiyonudur. TZY tüm lojistik yönetimi aktivitelerini, aynı 

Ģekilde üretim operasyonlarını kapsar, ve pazar satıĢ, ürün tasarımı, finans ve bilgi 

teknoloji süreç ve aktivitelerini yönetir (Ayers, 2006, s.10). 

 

Tedarik zinciri yönetimi, iĢletmenin dıĢında tedarik iĢlerini sağlayan iĢ 

ortaklarının yönetilmesi ve etkin biçimde çalıĢtırılması için iĢletmenin iç 

kaynaklarını bir bütün halinde ele alan bir iĢletme sistemi olarak tanımlanmaktadır. 

TZY‟nin baĢlangıç noktasını tüketiciler ve uç noktasını hammadde ve malzeme 

tedarik edenler oluĢturmaktadır. Merkezde ise üretim yapan iĢletmeler vardır. Hedef 

ise iĢletmenin üretim veriminin artırılması, piyasaya karĢı duyarlılığın geliĢtirilmesi 

ve tüketici ile tedarik iĢlerini üstlenenler arasında güvenilir iĢ iliĢkiler yoluyla 

iĢletmenin ileriye götürülmesidir. TZY‟nin amacı; fiyat, kalite ve teknoloji gibi 

rekabet unsurlarının geliĢtirilmesini ve uygulamaların uyumlu, bütünleĢik ve yüksek 

performanslı olmasını sağlamaktır (GüleĢ ve ark., 2012, s. 11-12). 

 

ĠĢletmelerde fonksiyonel görüĢten uzaklaĢma çoğunlukla malzemelerin 

maliyetini düĢürme çabaları ile baĢlamaktadır. Bu görüĢ “tedarik zinciri” 

kavramındaki “tedarik”in ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Günümüzde pek çok mal 

üreten organizasyonda malzeme maliyeti en büyük maliyet unsurudur (James, 2000, 

s. 10). Tedarik zinciri yönetimi, iĢletmelerin rekabet edilebilir fiyatlarla yüksek 

kaliteli hammaddeleri ve malzemeleri sağlayabilmesi için tedarikçileriyle birlikte 

çalıĢabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Tedarik zinciri yönetimi; tedarikçiler, 

nakliyeciler, iĢletme içi birimler ve iĢletmeler arasında bağlantı sağlayarak tedarik 

zincirindeki tüm faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktadır (Yüksel, 2002, s. 263). 

2.4.1. Tedarik Zinciri Yönetiminin Fonksiyonları  

Tedarik zinciri yönetimini 2 farklı fonsiyonel yapıda inceleyebiliriz. Bunlar 

yönetimsel ve temel fonksiyonlardır. TZY'nin yönetimsel fonksiyonları 3'e ayrılır. 

Bunlar; stratejik, taktiksel ve operasyonel fonksiyonlardır. Stratejik fonksiyonlar 

tedarik zincirinin yapısını oluĢturan fonksiyonlardır. Bu yapıda fabrikalar, dağıtım 

merkezleri, dağıtım modeli ve hatları, üretim prosesleri gibi birimler bulunur. 
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Taktiksel ve operasyonel fonksiyonlar ise TZY'nin operasyon ya da yönetimsel 

parçalarıdır (Harrison, Lee ve Neale, 2003).  

 

TZY'nin temel yapısını ise planlama, stok yönetimi, depo yönetimi, satın 

alma, dağıtım ve sevkiyat olmak üzere 5 fonksiyon oluĢturur: 

 

a) Planlama: TZ operasyonlarının detaylı olarak planlanması ve sistematik bir 

hale getirilmesidir. MüĢterilerin talep ve beklentilerinin tesbit edilmesi, ilerde 

olabilecek talep değiĢikliklerinin belirlenmesi, müĢterilerin beklentilerine uygun 

ürünlerin tesbiti, üretim süreçleri tasarlanarak optimum ürün fiyatının belirlenmesi, 

dolayısıyla planlama fonksiyonu tüm TZ fonksiyonlarının yapılandırılması ve 

düzenlenmesiiçin baĢ vurulan ana TZ fonksiyonudur. Bir sonraki adımların; envanter 

ve hizmet düzeyinin belirlenmesi, ürünlerin müĢterilere ne Ģekilde ulaĢtırılacağının 

tesbit edilmesidir (Görçün, 2013, s.60).  ĠĢletmeler tüm faaliyetlerini ve buna yönelik 

üretim süreçlerini tasarladıktan sonra hangi parçaların ya da süreçlerin kim 

tarafından nasıl yapılacağına karar vermesi ve sistemli Ģekilde hareket etmesi gerekir.  

 

b) Stok Yönetimi: Henüz üretime alınmamıĢ hammadde, yarı mamul ve diğer 

malzemeler ile üretim sürecinin tamamlanmasına rağmen müĢteriye henüz 

ulaĢtırılmamıĢ ürünlerin stoklandığı, ve bu stokların yönetildiği süreçtir. Envanter ve 

stok yönetiminde temel amaç; müĢteri talepleriyle üretim kapasitesi arasındaki 

dengenin kurulması, fazla stokların azaltılması, oluĢabilecek gereksiz maliyetlerin 

kontrol altına alınarak yönetilmesidir (Görçün, 2013, s.87). 

 

c) Depo Yönetimi:  Lojistik ve TZY bakıĢ açısından ürün ve diğer hareket eden 

unsurların akıĢ hızları azaldıkça toplam maliyet artmaktadır. Bu sebeple depo 

yönetimi süreçleri TZY için yüksek maliyetli ve katma değeri düĢük operasyonlardır. 

Depo yönetimi TZ için zorunluluk olduğu sürece baĢvurulan bir iĢlev olarak ifade 

edilebilir. Depo yönetiminin temel yaklaĢımları esneklik, planlama, yüksek 

performans ve etkinliğin sağlanmasının yanı sıra düĢük depolama maliyetlerinin 

sağlanması yer almaktadır. Bu yaklaĢımların tamamı en yüksek düzeyde yerine 

getirilebilmese bile, dengenin sağlanarak optimizasyonun gerçekleĢmesi 

amaçlanmalıdır (Görçün, 2013, s.312-313). 
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d) Satınalma Yönetimi: Tedarik zinciri ve iĢletmenin ihtiyaç duyduğu üretime 

katkısı olan her türlü hammadde, yarı mamul, ekipman gibi i materyallerin dıĢarıdan 

uygun kuĢullarda temin edilmesine yönelik her türlü faaliyet olarak tanımlanır. 

Satınalma yönetiminde; iĢletmelerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin tedarik 

maliyetleri, kalitesi, tedarik süresi, tedarik sıklığı ve sürekliliği gibi parametreler 

önem taĢımaktadır. Satınalma yönetiminde önemli olan bir diğer faktör de 

tedarikçiler ile iĢletme arasında güvenilir bir iletiĢimin kurulmasıdır. Bu sağlandığı 

takdirde tedarik edilecek malzemelerin hatasız, eksiksiz, doğru bir Ģekilde tam 

zamanında teslimi iĢletmenin rekabet gücünü artırır ve satınalma biriminin 

operasyonel baĢarısını gösterir (Görçün, 2013, s.106). 

 

 Genellikle maliyetlerin düĢürülmesi hedeflenen satın almada baĢarı için 

sadece maliyet değil, stok kontrolü, tedarikçi yönetimi, satın alınan ürünün lojistiği 

ve satın alma iĢlemlerinin planlanması ve yönetilmesi gerekir. Satınalma iĢlevlerinin 

baĢarısını tesbit etmek için tedarikçilerin faaliyetlerinin, maliyetlerin, hammaddelerin 

ve üretimde kullanılan  malzemelerin  stok durumlarının düzenli bir Ģekilde 

izlenmesi gerekir (Nur, 2005). 

 

e) Dağıtım ve Sevkiyat: Dağıtım, satıĢa hazır ürünlerin müĢterilerin talepleri 

doğrultusunda istedikleri noktalara sevkedilmesidir. Dağıtım sisteminde, doğru 

ürünlerin doğru zamanda doğru yerlere ulaĢtırılması hedeflenir. Dağıtım ağı, ürün 

ağacının bittiği yerde baĢlar. Dağıtım kaynakları planlamasında amaç; müĢteri, ulusal 

satıĢ organizasyonu, talep merkezleri ve satıcılar arasındaki hatların kontrolü ve ileri 

bir planlama oluĢturmasını sağlamaktır (Çancı ve Erdal, 2003).  

 

Tedarik zincirinde uygulanacak olan dağıtım ve teslimat yönetimi prensipleri; 

operasyonlarda kullanılacak taĢıma türleri ve taĢıma Ģeklinin verimliliği ve 

performansı tarafından doğrudan etkilemektedir. Dağıtım yönetimi ve dağıtım 

planlama; sürece etki eden çeĢitli faktörler tarafından sınırlandırılmakta ve 

kısıtlanmaktadır. Coğrafi Ģartlar, uzaklık, ölçek ekonomisi, taĢıma olanakları gibi 

faktörler dağıtım sürecinde hangi taĢıma türlerinin kullanılabileceğini taĢıma türleri 
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arasında kombinasyonun söz konusu olup olmayacağını belirlemektedir (Görçün, 

2013, s.148). 

 

2.4.2. Tedarik Zinciri Yönetiminin Kararları  

TZY‟nin pratik olarak uygulamasının temel bir modeli vardır. Herbir tedarik 

zincirinin kendine özgü pazar talepleri ve operasyonel zorlukları olmasına rağmen, 

her tedarik zincirinde konular temel olarak aynıdır. Tedarik zincirinde Ģirketler, 

bireysel ve toplu olarak kararlarını aĢağıdaki beĢ alanı göz önünde bulundurarak 

almalıdırlar (Hugos, 2003, s. 5) : 

1) Üretim Kararları 

Üretim kararları alınırken, pazar hangi ürünleri istiyor?  hangi üründen ne 

kadar miktarda ve ne zaman süre içerisinde üretilmeli? gibi soruların cevabı 

bulunmalı ve üretim faaliyetine geçmeden önce; fabrika üretim kapasitesi, iĢ yükü 

dengelemesi, kalite kontrol ve ekipman bakımını da kapsayan master üretim 

programı oluĢturulmalıdır (Hugos, 2003, s. 5). 

 

Üretim kararlarının belirleyen en önemli kriter, müĢteri talebi veya talep 

tahminleridir. Ġtme tabanlı TZ‟nde üretim kararları, uzun süreli talep tahminlerine 

dayalıdır. Perakendecilerden gelen ürün sipariĢleri doğrultusundaki toptancı talepleri, 

müĢteri taleplerini tahmin etmekte kullanılır. Ġtme (arz) tabanlı TZ ile ilgili 

problemler genelde: aĢırı ürün stoğu, verimsiz üretim, verimsiz iĢlemler, yüksek 

maliyetler, düĢük müĢteri hizmet düzeyleridir, kapasite fazlası, yetersiz kaynak 

kullanımı, yüksek taĢımacılık maliyetleridir (TanyaĢ, 2013). Ġtme tabanlı TZ‟nin 

pazardaki değiĢimlere uyum gösterebilmesi, daha uzun sürelidir.  

 

Çekme tabanlı TZ‟nde üretim, talep odaklıdır, tahmine değil gerçek müĢteri 

taleplerine bağlıdır. Bu nedenle satıĢ noktalarından elde edilen müĢteri talebi ile ilgili 

tüm bilgileri üretim tesislerine ve tedarikçilere ulaĢtırmada hızlı bilgi akıĢ sistemleri 

kullanılır, envanter seviyeleri düĢüktür, kaynaklar daha verimli kullanılır. Bu tip 
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sistemlerde dağıtım tesisleri ürün stoklamakla birlikte daha ziyade akıĢ koordinatörü 

rolündedir (TanyaĢ, 2013).  

 

Üretim kararlarının firmanın gelirine, maliyetine ve müĢteri hizmet 

seviyelerine büyük etkisi vardır. Operasyonel kararlar, ayrıntılı üretim planlaması 

üzerine odaklanır. Bu kararlar; ana üretim planlamasını, fabrika ünitelerindeki üretim 

planlamasını ve ekipman bakımını içerir. Dikkate alınacak diğer unsurlar ise; iĢ 

yükünün dengelenmesi ve üretim sürecindeki kalite kontrol ölçümleridir. 

2) Envanter Kararları  

Envanter; TZ boyunca üretimde kullanılan hammaddeden, üretimde iĢlem 

gören malzemelere ve üretiler, dağıtıcılar, parakendeciler  tarafından tutulan nihai 

ürünlere kadar her Ģeyi kapsar. ġirket yöneticileri; envanter kararları ile, müĢteriye 

olumlu yanıt verme ve verimlilik arasındaki dengeyi oluĢturmalıdır.Büyük miktarda 

envanter, müĢteri taleplerine olumlu yanıt vermeyi güvence altına alırken, sistem 

boyunca maliyetleri artıran bir etkisi vardır. Yüksek envanterler genelde müĢteri 

talebindeki beklenmeyen değiĢimlere ve tedarikteki olası belirsizliklere karĢı 

korunmak için tutulur (Hugos, 2003, s. 12).   

 

Tedarik zincirinin hangi aĢamasında ne kadar envanter stoklanmalıdır? 

Hammadde, ara veya bitmiĢ ürün olarak ne kadar envanter elde tutulmalıdır? 

Envanterin öncelikli amacı tedarik zincirindeki belirsizliğe tampon olarak görev 

yapmaktır. Elde envanter tutmak maliyetli olabilir, bu durumda en optimal envanter 

seviyesi ve yeniden sipariĢ noktası nelerdir (Hugos, 2003, s. 5)?   

 

Bu gibi soruların yanıtları firmaların hitap ettiği pazar ve müĢteri isteklerine 

göre belirlenir. Eğer firma, geniĢ ve rekabetçi bir fiyatla karĢıkarĢıya ise mümkün 

olduğunca maliyetlerini düĢürmek zorundadır. Piyasadaki belirsizlikler fazla ise elde 

tutmanın ve yok satmanın maliyetlerini göz önünde bulundurmalıdır. Dönemsel 

olarak meydana gelen talep değiĢiklerine karĢı, fazla miktarda üretimin maliyeti ile 

sabit miktardaki üretimin getireceği stok tutma maliyetleri karĢılaĢtırılmalıdır.  
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3) YerleĢim Kararları  

Üretim ve envanter depolamak için tesisler nereye konumlandırılmalıdır? 

Üretim ve envanter depolama için maliyet açısından en uygun yer neresidir? Elde 

bulunan tesisler kullanılmalı mı yoksa yenileri mi inĢa edilmeli? Bu kararlar bir kez 

alındığında, son tüketiciye sevk için ürün taĢımasına uygun muhtemel yollar tesbit 

edilir. Araçların büyüklüğü, sayısı ve yerleri belirlendiği zaman, son müĢteriye 

ulaĢtırılacak ürünün mümkün olan yolları da belirlenmiĢ olur (Hugos, 2003, s. 5).  

 

4) Nakliye (TaĢıma) kararları  

Envanter stokları tedarik zincirinde yer alan bir lokasyondan diğer lokasyona 

nasıl hareket ettirilmeli? Hava taĢımacılığı ve kamyon sevkiyatı genellikle hızlı ve 

güvenilirdir fakat pahalıdır. Denizyolu ve demiryolu taĢımacılığı ise ucuz fakat uzun 

taĢıma süreleri ve çok belirsizlikler içerir. Bu belirsizlikler yüksek envanter stok 

seviyeleri ile telafi edilmelidir. Ne zaman hangi taĢıma modunu kullanmak iyidir 

(Hugos, 2003, s. 6)? Bu gibi soruların cevabı eldeki mevcut imkanlar, maliyet, teslim 

süreleri ve müĢteri memnuniyeti çerçevesinde ele alınmalı ve ona göre taĢıma 

kararları verilmelidir. 

 

Üretim yapılan yere hammaddelerine ne Ģekilde taĢınacağı, ürünlerin 

müĢterilere nasıl sevk edileceği TZY‟nin en önemli sorunlarından birisidir. TZ 

içerisindeki farklı alternatiflerin ve taĢımalar arasındaki kombinasyonların sayısal 

olarak fazla olması taĢıma ve dağıtımın optimize edilmesi için çok sayıda karar 

değiĢkeninin sürece etki ettiğini göstermektedir (Görçün, 2013, s.18). 

 

5) Bilgi kararları  

Ne kadar bilgi toplanmalı ve bilginin ne kadarı paylaĢılmalıdır? Güncel ve 

doğru bilgi daha iyi bir koordinasyonu ve daha sağlıklı karar almayı temin eder. 

Doğru bir bilgi ile insanlar, neyi üreteceklerine, ne miktarda üreteceklerine, envanteri 

nereye yerleĢtireceklerine ve en iyi Ģekilde nasıl taĢıyacaklarına dair etkili kararlar 

verebilirler (Hugos, 2003, s. 6). 
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Yukarıda beĢ maddede belirtilen kararların hepsi, bir Ģirketin TZ‟nin 

yeteneklerini ve etkinliğini tanımlamaktadır. ġirketin kendi pazarında yapabileceği 

Ģeyler ve rekabet edebilirliği, büyük ölçüde tedarik zincirinin etkinliğine bağlıdır. 

Eğer Ģirketin stratejisi, büyük pazara hizmet sunmak ve fiyatta rekabet etmek ise, 

düĢük maliyet üzerine optimize edilmiĢ bir TZ‟ne sahip olması uygun olur. Eğer 

Ģirketin stratejik amacı belli bir pazar dilimine hizmet sunmak, müĢteri hizmeti ve 

yararı üzerinde rekabet etmek ise “yanıt verme” üzerine optimize edilmiĢ bir TZ‟ne 

sahip olması uygun olur. Bir Ģirketin kimliğini ve neleri yapabildiğini, Ģirketin sahip 

olduğu tedarik zinciri ve Ģirketin hizmet verdiği pazar tarafından Ģekillendirilir 

(Hugos, 2003, s.6). 

2.4.3. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçleri  

Global Tedarik Zinciri Forumu üyelerinin tanımı ile tedarik zinciri yönetimini 

oluĢturan süreçler sekiz maddedir. Bunlar, MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi, MüĢteri 

Hizmetleri Yönetimi, Talep Yönetimi, SipariĢ ĠĢleme, Üretim AkıĢı Yönetimi, 

Tedarikçi ĠliĢkileri (Satınalma) Yönetimi, Ürün GeliĢtirme ve TicarileĢtirme 

Yönetimi, Ġade Yönetimi süreçleridir (Özdemir, 2004, s. 91): 

1) MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi  

MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi süreci, müĢterilerle iliĢkileri geliĢtirilmesi ve 

sürdürülmesi için nelerin yapılabileceğini ele alan bir yapıdır. Yönetim, Ģirket 

misyonunun bir parçası olarak hedef kitle olarak müĢteri gruplarını belirler. MüĢteri 

Yönetimi hedef seçtiği müĢteri grubununun ve diğer genel müĢterilerin ihtiyaçlarını 

karĢılayacak Ģekilde ürün ve hizmet sözleĢmeleri hazırlar. MüĢteri Yönetimi, 

süreçleri geliĢtirmek, talepteki değiĢkenliği ve katma değeri olmayan faaliyetleri 

minimize etmek için hedef kitle olarak kabul ettiği müĢterilerle birlikte çalıĢırlar. 

Yönetim tarafından, tek tek müĢterilerin kârlılıklarını ve Ģirketin bu müĢteriler 

üzerindeki finansal etkilerini ölçmek üzere performans kriterleri hazırlanır (Özdemir, 

2004, s. 91). 
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2) MüĢteri Hizmet Yönetimi  

MüĢteri Hizmet Yönetimi; firmaların müĢterileri ile yüz yüze olduğu süreçtir 

ve müĢterilere tedarik zinciri içerisinde ilgili oldukları iĢlemler hakkında bilgiler 

sunar, ayrıca mevcut ve potansiyel müĢterilere ürünlerin tanıtılması, pazarlanması ve 

ürünün tesliminden sonra gerekli durumlarda verilecek hizmetleri belirlemeğe 

çalıĢırlar. MüĢteri Hizmet Yönetimi, ürünün elde edilme ve teslim zamanı, sipariĢin 

durumu gibi konularda müĢterileri bilgilendirmede öncelikli bilgi kaynağı olarak 

hizmette bulunmaktadır. MüĢteriye tam zamanında iletilen gerçek bilgiler, Ģirketin 

imalat ve lojistik gibi süreçleri ile ortak bağlantılarla oluĢturduğu arayüzler sayesinde 

sağlanır. MüĢteri Hizmet Yönetimi, aynı zamanda müĢterilerle yapılan ürün ve 

hizmet sözleĢmelerinin yürütülmesinden sorumludur (Özdemir, 2004, s. 92).  

3) Talep Yönetimi  

Talep Yönetimi süreci, müĢterileri ihtiyaçları ile Ģirketin arz imkanlarını dengede 

tutmaya çalıĢır. Talep Yönetimi süreci, talep tahmini ve bu tahminle yapılan üretim, 

satın alma ve dağıtımı birbiri ile koordine etme çabalarını kapsamaktadır. Bu süreç 

faaliyetlerin durduğu beklenmedik durumlar karĢısında alternatif planlar geliĢtirmek 

ve bu planları yönetmekle de ilgilenir (Özdemir, 2004, s.92). 

4) SipariĢ ĠĢleme  

Etkin bir TZY‟nde anahtar rol oynayan unsur, sipariĢleri yerine getirilmesi 

bakımından müĢteri ihtiyaçlarını karĢılanabilmektir. Etkin bir SipariĢ ĠĢleme süreci 

de Ģirketin imalat, lojistik ve pazarlama planlarını bütünleĢtirmesini gerekli kılar. 

ġirket müĢteri ihtiyaçlarını karĢılayabilmek ve toplam teslim maliyetlerini 

azaltabilmek için, TZ‟ndeki önemli üyelerle ortaklıklarını geliĢtirmelidir. Ancak 

bütün bunlar yapıldığında firmanın yer aldığı tedarik zinciri içinde etkin bir sipariĢ 

iĢleme sürecinden söz etmek mümkün olur (Özdemir, 2004, s. 92). 

5) Üretim AkıĢ Yönetimi  

Üretim AkıĢ Yönetimi süreci, ürünleri imal etmek ve hedef pazara en iyi 

Ģekilde gerekli olan imalat esnekliğini sağlamakla ilgilenir. Üretim AkıĢ Yönetimi 

süreci, üretim faaliyetleri ve ürünün elde edilmesi, esnekliğin uygulaması ve 
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yönetilmesi ile ilgili ürün akıĢ yönetimi için gerekli olan bütün faaliyetleri kapsar 

(Özdemir, 2004, s. 92). 

6) Tedarikçi ĠliĢkileri Yönetimi  

Bu süreç, firmanın tedarikçileriyle olan iliĢkilerini kapsar. ġirket 

tedarikçileriyle olan iliĢkilerine önem verdiği kadar, aynı ölçüde müĢterileriyle olan 

iliĢkilerini de iyileĢtirmelidir. Herbir tedarikçi ile ticari iliĢki kurallarının nasıl olması 

gerektiğinin belirlendiği ürün-hizmet sözleĢmesi yapılmalı, bu kurallara uyulması 

sağlanmalıdır. ġirket bünyesindeki bütün satın alınan mal ve hizmetler için Ģirketin 

tedarikçileri ile arasındaki sürecin otomasyonu sağlanarak tedarikçilerle olan iĢbirliği 

tedarikçi iliĢkileri yönetimi ile güçlendirilir. Aynı zamanda tedarikçi iliĢkilerinde ele 

alınan Satınalma Yönetimi Ģu Ģekilde tanımlanmaktadır; “Tedarik zinciri ve 

iĢletmenin ihtiyaç duyduğu üretim ve üretimi destekleme ile ilgili her türlü 

hammadde, yarı mamul, ekipman vb. ihtiyaçların dıĢarıdan uygun koĢullarda 

temininin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyettir”. Ayrıca satınalmada tedarik 

maliyetleri, tedarikin kalitesi, tedarikin süresi, tedarikin sıklığı ve sürekliliği gibi 

parametreler önem taĢımaktadır (Görçün, 2013, s. 105-106). 

7) Ürün GeliĢtirme ve TicarileĢtirme Yönetimi  

Tedarik zincirinin ürün geliĢtirme yeteneğinin geliĢmesi aynı zamanda ürünün 

üretilmesi, tedariğin sağlanması ve dağıtılması gibi lojistik fonksiyonlarını da 

geliĢtirmesine imkan vermektedir. Her ürünün kendine has bir takım özelliklere sahip 

olmasından dolayı ürünlerin tedarik edilmesinden müĢteriye teslim edilmesine kadar 

olan süreçte yeni ve farklı lojistik uygulamalar gerekli olabilmektedir. TZ tarafından 

geliĢtirilen yenilikler vasıtasıyla lojistik aktivitelere yönelik yeni becerilerin de 

geliĢtirilmesi TZ‟nin geleneksel faaliyetlerinin de iyileĢtirilmesine katkı 

sağlamaktadır. Teknolojik geliĢmeler ile sosyal ve ekonomik değiĢimler; piyasaların 

ve taleplerin yapısal dönüĢümüne neden olabilmekte, TZ‟den beklentilerin 

farklılaĢmasına etki edebilmektedir (Görçün, 2013, s. 201-202). 
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8) Ġadelerin Yönetimi  

Lojistik Yönetim Konseyi (The Council of Logistics Management)‟nin 

tanımına göre ise ters lojistik, “hammaddelerin, halen süreçte bulunan envanterlerin, 

bitmiĢ malların ve bunlar hakkındaki bilginin tüketim noktasından üretim noktasına 

tekrar değer elde etme veya düzgün bir Ģekilde elden çıkarma amacıyla verimli ve 

maliyet avantajlı akıĢını planlama, yürütme ve kontrol etme sürecidir” (aktaran 

ġengül, 2011, s. 409). Tersine lojistik iĢlemlerinin, üretimin sürdürebilirliği, çevre 

sağlığı, zaman ve maliyet tasarrufu açısından kritik bir öneme haiz olduğu kolayca 

görülebilmektedir. 

 

Etkin bir Ġade Yönetimi, TZY‟nin kritik bir kısmıdır. Birçok firmanın iade 

sürecini, yöneticilerinin bu sürecin önemsizliğine inanması nedeni ile ihmal etmesine 

rağmen bu süreç Ģirkete sürdürülebilir bir rekabetçi avantaj sağlamasında yardımcı 

olabilir. Etkin bir iade yönetimi süreci, Ģirketlere verimliliklerini artırmada ve 

projelerini gerçekleĢtirmelerinde yardımcı olabilir (Özdemir, 2004, s. 93). 

2.4.4. Tedarik Zinciri Yönetim YaklaĢımları  

Ayers‟in (2006) belirttiği gibi; tedarik zinciri yönetimi ve onun ne olduğu 

konusunda farklı Ģirketlerin -hatta aynı Ģirket içerisindeki yöneticilerin bile- farklı 

paradigmaları veya bakıĢ açıları vardır. Gerçekte bir Ģirket içinde, muhtemelen diğer 

benzer Ģirketlerin kendi politikalarını veya bilgi teknolojilerini uygulama konularında 

farklı görüĢleri olduğu gibi, görüĢ farklılıklar olabilir.  Bu kendi durumlarındaki 

farklılıktan kaynaklanır ve bir sistem Ģirket için çalıĢıyorsa aynı sistem bir baĢka 

Ģirket için çalıĢmayacaktır. Herhangi bir özgün organizasyon için sabit bir “ doğru”  

bakıĢ açısı diye kabul edilebilecek bir durum yoktur. Zamanın ilerlemesi ile ve 

rekabet ortamının baskıları değiĢtikçe, bakıĢ açılarında da değiĢme meydana 

gelecektir. (Ayers, 2006, s.14):  Ayers‟in (2006) sınıflandırdığı TZY yaklaĢımları ve 

birbirleriyle olan bağlantıları Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

 

1) Fonksiyonel YaklaĢım: Fonksiyonel TZ yaklaĢımı bugün Ģirketlerin 

birçoğunda mevcuttur, temel bir kavram olarak kabul edilir veya karĢılaĢılması en 

olası kavramlardan biridir. ġirketler TZ‟i kavramını kapsamında düĢünmezler 
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kendilerini fonksiyonel paradigmaya bağlı tutarlar. Bu bakıĢ açısında Ģirketlerin 

yapısı birbirinden bağımsız birimler vardır. Üretim Ģirketleri için ağırlıklı olarak 

tedarik, operasyon, mühendislik ve dağıtım gibi fonksiyonları öne çıkar. Fonksiyonel 

organizasyonlarda her birim, büyük ölçüde kendi özel programını takip eder. ġirket 

içi birimler arası gözetim-denetim zayıftır;  böyle Ģirketlerin oluĢturduğu bir tedarik 

zincirinde ise Ģirketlerin gözetim-denetimi yoktur. Birçoğunda farklı fonksiyonlar 

TZ‟nin yukarı akıĢ kısmında yer alan tedarikçilerle ve aĢağı akıĢta yer alan 

müĢterilerle bağımsız olarak ilgilenirler. Bu tür Ģirketlerdeki performans 

değerlendirmeleri genellikle maliyete odaklanır. Performans ölçütleri tedarikte; 

satınalma maliyetleri, üretimde; iĢçi ve üretim maliyetleri, dağıtım etkinliğinde; 

dağıtım ve envanter maliyetleri üzerinden yapılır. 

 

2) Tedarik YaklaĢımı: Tedarik yaklaĢımını fonksiyonel yaklaĢımdan ayıran 

özellik; çoğu kez daha düĢük maliyetli malzemelere ulaĢma çabası ile baĢlar. Bu 

bakıĢ açısında tedarik zincirinin “tedarik” kısmı öne çıkar. Günümüzde birçok imalat 

Ģirketinde malzeme maliyeti en önemli bir maliyet bileĢenidir ve bu türdeki Ģirketler 

tedarik zincirinden bahsederken ilk olarak tedarikçileri ve tedarik konusunu 

düĢünürler. DıĢardan sağlanan malzeme ve hizmet maliyetleri maliyetin azaltılmasını 

çekiçi bir hedef haline getirmektedir. Bu tedarikçi sayısının azaltılması ve satıcı 

yönetimli stok (VMI) gibi çeĢitli programları da gündeme getirmektedir. Bu tedarikçi 

yaklaĢımdaki firmaların çabaları, tedariği tamamiyle kendileri dıĢındaki Ģirketlerin 

sorumluluğuna verilebilmektedir. GiriĢimleri tedarikçileri ile “ ortaklık kurma” ve 

tedarikçileri azaltma yönünde olabilir. Çoğu kez, özellikle alıcının satıcı üzerinde 

baskın olduğu durumlarda “ortaklık” görüĢmeleri fiyat indirimi üzerinde 

yoğunlaĢmaktadır. Bu maliyet odaklanması; temel düzeltme ve iyileĢtirmeler 

yapılamadan TZ‟de kâr bir taraftan diğer tarafa el değiĢtirir.  

 

3) Lojistik YaklaĢımı: Tedarik yaklaĢımında odaklanma nasıl ki TZ‟nin yukarı 

akıĢ yönünde gelen malzemelere yönelik ise, Lojistik yaklaĢımında da odaklanma 

TZ‟nin aĢağı akıĢ istikametine yani giden ürün sevkiyatına doğrudur. TZ‟nin 

iyileĢtirilmesinin amacı kâr artırımı için yapılan ilave iĢlerle maliyetin azaltılmasına 

odaklanmaktır. Bunun için yapılan tipik aktiviteler; ağ modellemesi, dıĢ kaynak 

kullanımı, depo otomasyonları, aracıları kaldırma iĢlemleri ve nakliye maliyetlerinin 
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azaltılmasıdır. Lojistik ve nakliye yaklaĢımının (paradigmasının) yerleĢmiĢ olduğu 

Ģirketlerde, etkili bir TZ için dağıtım iĢlerlerini iyi bir Ģekilde yapacaklardır. Bu 

Ģirketler “tedarik zinciri” terimi yerine “talep zinciri”ni alternatif terim olarak 

kullanabilirler. Bu iĢin bir parçası olan tedarik kısmı, yani gelen malzemelerden çok 

giden, dağıtılan ürünler üzerine dikkat edilmesini yansıtmaktadır. 

 

4) Bilgi YaklaĢımı: Bilgi yaklaĢımı; hem Ģirket içinde ve hem de tedarik zinciri 

içinde bilgi teknolojilerini uygulayarak bağlantıları iyileĢtirmeğe çalıĢır. Yeni 

yazılımlar ve yeni bilgi iletiĢim sistemleri bu alanı aktif bir alan yapmaktadır. Barkod 

ve Elektronik Veri DeğiĢimi (EDI) Ģirketler arasındaki haberleĢmenin 

iyileĢtirilmesindeki ilk örneklerinden biridir. Bu konudaki en büyük engel, hem 

Ģirket içinde hem de dıĢında entegre yazılımının yokluğu idi. Tedarik Zinciri Konseyi 

gibi kuruluĢların sponsorluğun‟da veri ve süreç tanımlamalarını standartlaĢtırma 

çabaları halen devam etmektedir. Bu çalıĢmalar TZ içinde yer alan Ģirketlerin bilgi 

paylaĢımını kolaylaĢtırmaktadır. TZ performansını artırmak için bilginin 

kullanımından çok çarpıcı sonuçlar alınmıĢtır.  

 

5) ĠĢ Süreçlerini Yeniden Yapılandırma (BPR) ve Operasyonları 

YenileĢtirme YaklaĢımı: Bu yaklaĢım gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması ve 

kalitesinin yükseltilmesi için iĢ süreçlerinin yeniden yapılandırılması olarak 

adlandırılır. Sistem ve teknoloji tasarımları süreç tasarımını takip etmelidir, bu 

BPR‟ın altında yatan temel unsurdur. Bu nedenle değiĢimin arkasındaki baskın olan 

güç, teknoloji değil süreç gerekliliğidir. Teknoloji burada sadece bir araçtır. BPR 

çabaları, sadece bir Ģirketle sınırlı kalmayıp aynı zamanda rekabetçi konumunu 

korumak için giderek diğer tedarik zinciri üyelerine de yayılmaktadır (aktaran 

BaĢkol, 2011, s.22-23).    

 

6) Stratejik YaklaĢım: Bir görüĢe göre TZ tasarımı, rekabet stratejileri ile 

bütünleĢiktir. Bu görüĢü savunanlara göre; rekabet, sadece ürün üzerinde 

odaklanmamalı, aynı zamanda “geniĢletilmiĢ ürün” kavramını yerine getiren 

operasyonlar üzerinde de yoğunlaĢmalıdır. Bu operasyonlar fiziksel ve “geniĢletilmiĢ 

ürün”ü müĢterinin ellerine teslim eder. Stratejik bakıĢ açısı ile tedarikçi iliĢkileri, 

lojistik ve bilgi sistemleri müĢteri tatminini destekler ve TZ tanımı içinde yer alır. 
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Bunun Ģirkete geri yansıması ise, artan pazar payı ve kârlılıktır. Maliyet önemli 

olduğu halde, bu yaklaĢım içerisinde ikinci sıradadır. Maliyetleri azaltan çabalar aynı 

zamanda stratejiyi desteklemelidir.  

 

7) Süreç Modeli YaklaĢımı: TZ‟nin artı değer oluĢturabilmesi için, onun bir 

süreç modeli olarak da kabul edilmesi gerekir. Süreç modeli; bütünleĢik bir değer 

sisteminin baĢarılı bir Ģekilde oluĢturulması için, uygulanması gereken bir dizi eylem 

ve stratejileri kapsamalıdır. Ġlk aĢamada, iĢletme fonksiyonları arasında optimal 

koordinasyonun sağlanması ve satın alma, operasyon, dağıtım, iĢletme stratejileri, 

performans matrisi ve organizasyonun nereye doğru yönlendiğinin belirlenip bir 

düzene kavuĢturulmalıdır. Temel süreçler (sipariĢ gerçekleĢtirme, kaynak stratejileri, 

lojistik akıĢ) analiz edilip değerlendirilmeli ve geliĢtirilmelidir. Tüm iĢletme, global 

birimleri doğrultusunda tüm önemli satın alma noktaları da dikkate alınarak kurulu 

bir mal stratejisi ile birlikte değerlendirilmelidir. Buna ek olarak  optimal bir 

tedarikçi ve müĢteri ağ yapısı gerçekleĢtirilmelidir (bu çoğu kez tedarikçi/müĢteri 

azaltımını gündeme getirir). Bu yaklaĢımda, bazı durumlarda tedarik zinciri ağının 

ilk noktasına kadar incelenmesini, yöneticilerin kimlerle iĢ yaptığını iyice anlamasını 

gerekli kılar (aktaran BaĢkol, 2011, s.22).  

2.5. Tedarik Zinciri Modelinin OluĢturulması  

Lee ve Kim (2002), herbir TZ modelinin kendine has özellikleri olduğunu, 

buna rağmen oluĢturulacak herhangi bir model için aĢağıda belirtilen husuların 

yerine getirilmesi gerektiğini belirtir (aktaran Paksoy, 2005, s. 438-439):  

 

a) Problemin Tanımlanması: Bir proje mevcut bir ihtiyacı giderecek Ģekilde 

hazırlanmamıĢsa, detaylı ve kusursuz olması bir anlam ifade etmeyebilir. Etkili bir 

çalıĢma yapabilmek için, sistemi meydana getiren parçaların potansiyel 

problemlerinin araĢtırılması, incelenmesi ve çalıĢmanın buna göre hazırlanması 

gerekir. Ġyi bir model, sistemin diğer parçalarını da kolayca içine alabilecek Ģekilde 

tasarlanmıĢ olmalıdır. Fakat içinde fazladan gereksiz bilgilerin bulunduğu bir model, 

bilgisayar ortamında diğer modellere göre daha yavaĢ iĢleyebilir ve maliyeti de daha 

fazla olabilir.  
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b) Hedeflerin Belirlenmesi: TZ modelinin amaçları, üzerinde çalıĢılacak 

sorunun durumuna göre tesbit edilir. GeliĢtirmede kullanılan metodların, çalıĢmanın 

hedefinin belirlenmesindeki rolü büyüktür. Fakat bu hedefler, daha önce yapılan 

modelin sonuçlarının yeni verilere uyarlanmasını engelleyecek Ģekilde dar 

planlanmamalıdır.  

 

c) Model Kurulması: Hedeflerin ve sorunların belirlenmesinden sonra, modeli 

kuracak olan kiĢi modelin temel çatısını oluĢturabilir. Bu çatı genellikle olayların 

prensiplerini ve kullanılan elemanları kapsar. Toplanan verilerin doğruluğunun, elde 

edilen sonuç üzerindeki etkisi büyüktür. Yapılan ilk plan içerisinde; gerekli olan 

verilerin, bilgi kaynaklarının ve bu bilgilerin nasıl elde edilebileceği belirtilmelidir. 

Ġlk olarak, çalıĢmanın hedefleri ile ilgili olan bu bilgilerin ortaya çıkartılması gerekir. 

Tecrübeli bir model kurucu, çalıĢmada yer alan diğer kiĢilere hangi verilerin gerekli 

hangilerinin gereksiz olduğu konusunda yardım etmelidir. Sistemin taklidini yapmak 

veya sistemin bir kopyasını çıkarmak için harcanan çaba genellikle gereksizdir. 

Detayların gerekli olduğu zaman eklenmesi, çalıĢmanın hedefine ulaĢması açısından 

takip edilmesi gereken en iyi yoldur. Teknik karıĢıklıklar, model ile modelin kurulma 

amacı arasındaki iliĢkiden daha az öneme sahiptir. 

2.6. Tedarik Zinciri Modelinin Kısıtları  

TZ kısıtları, firmanın seçebileceği bir dizi alternatif karar aralıklarını gösteren 

sınırlamalardır. Böylece, bu karar aralıkları bazı alternatif seçeneklerin 

yapılabilirliklerini belirler. Bu kısıtlar; kapasite, hizmet uyumu ve talebin hacmidir 

(Min ve Zhou, 2002, s. 238): 

 Kapasite:  TZ üyesinin mali, üretim, tedarik ve teknik (EDI veya barkod) 

kapasitelerini; envanter seviyesi, üretim, iĢgücü, sermaye yatırımı, dıĢkaynak 

kullanımı ve biliĢim teknolojilerini (BT) benimsenmesi gibi konular belirler. Bu 

kapasite, ayrıca mevcut envanter stoklama ve üretim alanlarını da kapsar. 

 Hizmet Uyumu: TZ‟nin nihai amacının, müĢteri hizmet gereksinimlerini 

karĢılamak ya da bu hizmet ihtiyaçlarının da ötesine geçmek olduğunu düĢünürsek, 

bu, müĢteri memnuniyeti için en önemli kısıt olabilir. Bunların tipik örnekleri; 
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dağıtım zamanları, zamanında üretim, ön-sipariĢler için uzun elde tutma süreleri ve 

taĢıma yapan kamyon sürücüleri için nakliye süreleridir. 

 Talep miktarı: TZ‟nin dikey entegrasyonu, bir önceki kademedeki tedarik 

kapasitesini dengelemek amacıyla, aĢağı akıĢ yönündeki TZ üyelerinin kendi 

kademelerinde baĢarıya ulaĢması için gereken talep miktarını, arttırılmıĢ tüketim 

(talep) doğrultusunda dengelemektir. Bu kısıt da TZ modeline ilave edilebilir. 

2.7.  Tedarik Zinciri Modelinin Karar DeğiĢkenleri  

Karar değiĢkenleri genel olarak, karar çıktısı aralıklarının sınırlarını 

belirlemelerinden dolayı, tedarik zincirinin fonksiyonel performansıyla bağlantılı 

olmaktadır. Dolayısıyla, bir TZ‟nin performans ölçümleri genel olarak bir veya daha 

fazla karar değiĢkeninin bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir. Karar değiĢkenlerinin 

bir kısmı kısaca aĢağıdaki gibi açıklanabilir (Min ve Zhou, 2002, s. 238-239): 

 Yer: Fabrikaların, depoların (veya dağıtım merkezlerinin) konsolidasyon 

noktalarının ve tedarik kaynaklarının nerede konumlanacağına iliĢkin kararları içerir.  

 YerleĢim: Hangi depoların (veya dağıtım merkezlerinin), fabrikaların ve 

konsolidasyon noktalarının hangi müĢterilere, hangi pazar dilimine ve hangi 

tedarikçiye hizmet vereceğini gösteren değiĢkenlerdir.  

 ġebeke / Ağ yapısı: Bu tür değiĢkenler, bir dağıtım ağının merkez odaklı ya 

da merkezi olmayan yapıda olmasını içerir ve hangi tedarikçi, depo ve konsolidasyon 

noktalarının hangi kombinasyonundan yararlanılacağını belirler. Ayrıca bu 

değiĢkenler, üretim ve dağıtım olanaklarının tam zamanında kullanılması ya da 

ortadan kaldırılması esasına da dayanmaktadır.  

 Tesis ve Teçhizat Sayısı: MüĢteri ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda kaç adet 

fabrika, depo ve konsidilasyon noktası gerektiğini belirleyen değiĢkenlerdir. Bu 

değiĢkenler, malzemelerin taĢınması için kaçtane forklift kullanılacağının da 

belirlenmesini de içerir. 

 AĢama-Kademe Sayısı: Bu değiĢken ise, bir TZ‟nin içerdiği kademelerin 

sayısını belirler.Yatay TZ bütünleĢmesinde kademeleri birleĢtirerek ya da kademeleri 

bölerek kademe sayısında değiĢiklik yapılabilir. 

 Hizmet Sıralaması: MüĢterilere veya tedarikçilere hizmet veren araçların 

dağıtım-toplama zaman çizelgesini ya da izlediği rotayı bu değiĢken belirlemektedir.  
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 Miktar: Bu değiĢken TZ‟nin her noktasında (tedarikçi, üretici, dağıtıcı) 

optimal satın alma, üretim ve nakil miktarlarını belirler.  

 Envanter Seviyesi: Bu değiĢken, herbir hammaddenin, parça malların, 

üretime giren malzemenin, nihai ürünün ve TZ‟nin her kademesinde depolanan 

SKU‟ların optimal miktarılarını belirler.  

 ĠĢgücü Kapasitesi: Bu değiĢken, sistemde kaç adet dağıtım aracı Ģoförüne ve 

ürün yükleyicisine ihtiyaç olduğunu belirler. 

 DıĢ-kaynak Kapsamı: Bu tür değiĢken, hangi tedarikçilerin, hangi BT servis 

sağlayıcılarının ve uzun dönemli dıĢ kaynak bağlantılarda hangi 3PL sağlayıcısının 

kullanılacağını ve kaç tane olacağını (örneğin; tek ya da çok dıĢ kaynak) ve 

bunlardan kaç tanesinden yararlanılabileceğini belirler.  

2.8. Tedarik Zinciri Optimizasyon Modelleri  

TZ ağı tasarımı basit tek ürünlü yapıdan karmaĢık çok ürünlü yapı tiplerine ve 

doğrusal deterministik modelden karmaĢık doğrusal olmayan belirsiz modellere 

kadar uzanan geniĢ bir formülasyon alanını kapsar. Ağ tasarımı, bütün TZ‟nin uzun 

dönem boyunca etkin bir Ģekilde iĢletilmesi için optimize edilmesi gereken geniĢ 

kapsamlı stratejik karar problemlerinden birisidir. Bu problem sayı, yer, kapasite, 

kullanılacak tesisin tipi, depolar ve dağıtım merkezlerini belirler. Aynı zamanda 

dağıtım kanallarını, tüketilecek ve üretilecek malzeme ve kalem miktarlarını ve 

tedarikçiden müĢteriye taĢınmasını da çözümler (Sarıkaya, Çalıkan, Türkbey, 2014, 

s.151). 

 

TZ tasarımının optimozasyon sürecinde etkin bir çözüme ulaĢmak için 

problemin özelliğine uygun bir model seçilmelidir. Literatüre bakıldığında yapılan 

çalıĢmalar ve geliĢtirilen modellerin sınıflandırılmalarında farklılıklar görülmektedir. 

Beamon (1998), TZ modellerini; deterministik analitik modeller, stokastik analitik 

modeller, ekonomik modeller ve simülasyon modelleri Ģeklinde dört ana baĢlık 

altında incelemiĢtir. Min ve Zhou (2002) ise, deterministik, stokastik, melez, biliĢim 

tabanlı modeller olarak kategorize etmiĢlerdir (Paksoy ve Altıparmak, 2003, s. 153-

154).  
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Bu çalıĢmada Paksoy ve Altıparmak‟ın (2003) sınıflandırması baz alınarak 

TZ optimizasyon modelleri; deterministik, stokastik, simülasyon tabanlı, bulanık, 

melez ve BT tabanlı olmak üzere 6 baĢlıkta incelenmiĢtir. 

2.8.1. Deterministik Modeller  

Tüm parametreleri sabit veya karar verici tarafından kesin bir Ģekilde 

bilindiği kabul edilen deterministik modeller, çeĢitli alt baĢlıklara ayrılmaktadır. 

Bunlardan ilki doğrusal programlamadır. Doğrusal programlama sınırlı sayıdaki 

kaynakların kullanımını optimum kılmak için tasarlanmıĢ bir matematiksel 

modelleme yöntemidir. Hesaplamalardaki yüksek verimliliğiyle tamsayılı, doğrusal 

olmayan ve stokastik programlama gibi baĢka tip yöneylem araĢtırması modellerinin 

çözüm algoritmalarının geliĢtirilmesinin de temelini oluĢturmuĢtur (Taha, 2011).  

 

Bir diğer doğrusal programlama temelli optimizasyon yöntemi ise, hedef 

programlamadır. Sistemin çok sayıda amaca sahip olabileceği durumlar söz 

konusudur. Böyle durumlarda, çeĢitli amaçları optimum kılan tek bir çözüm bulmak 

olanaksız olabilir. Bunun yerine, her amacın önem derecesini temel alan uzlaĢık 

çözümler bulunmaktadır. Hedef programlama, çok amaçlı modelleri tek amaçlı 

probleme dönüĢtürmeyi amaçlar. Modelin sonucuna genellikle etkin çözüm adı 

verilir. Çünkü problemin tüm çeliĢen amaçlarına uygun çözüm bulunmayabilir 

(Taha, 2011).  

2.8.2. Stokastik Modeller  

Rekabet ortamının artmasıyla birlikte tedarik zincirinde, müĢteri talepleri, 

teslim süreleri ve üretim dalgalanmaları gibi birçok belirsiz ve rassal öğeler oluĢur. 

Stokastik model, bu belirsiz ve rassal öğeleri göz önünde bulundurur (Min ve Zhou, 

2002, s. 242). 

 

Deterministik modellerde, toplam kâr maksimize (veya toplam maliyetin 

minimize) edilirken, planlama; kısıtları da dikkate alan iĢlem düzeylerini içerir ve 

planlama sırasında karar verme için gerekli her türlü verinin belirli olduğu varsayılır. 

Belirsizlik durumlarında ise, tüm veriler elde edilemez ve bazı parametreler rassal 
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değiĢken olarak modellenir. Doğrusal programlamada,  bir ya da daha fazla 

parametre rassal değiĢken olarak gösterildiğinde, stokastik doğrusal programlamaya 

dönüĢmüĢ olur (Sen ve Higle, 1999, s. 34).  

 

Stratejik planlamadan operasyonel planlamaya doğru geçildikçe ihtiyaç 

duyulan verinin miktarı ve niteliği artmaktadır. Operasyonel düzeyde daha kesin ve 

detaylı bilgilere ihtiyaç duyulmakta, ancak küçük ölçekli modeller üzerinde 

çalıĢılmaktadır. Bu modeller daha çok doğrusal programlama veya karma tamsayılı 

programlama yapısında olup,  deterministik sınıfa girmektedir. Taktik düzeyin zaman 

ufku daha geniĢ, operasyonel düzeye oranla gerek duyulan veri daha az ve 

kesinlikten uzaktır. Verilere iliĢkin bu belirsizlik, stokastik modellerin kullanımını 

zorunlu hale getirmektedir. Stokastik modellerin yaygın olarak kullanıldığı stratejik 

planlamada ise uzun zaman dilimleri dikkate alınmakta ve yaklaĢık veriler üzerinde 

çalıĢılmaktadır. Dolayısıyla modellenecek sistem çok daha karmaĢık, geliĢtirilen 

model ise daha büyük hacimlidir (Paksoy ve Altıparmak, 2003, s. 155).  

2.8.3. Simülasyon modelleri  

Bir sistemin süreçlerini tanımlayan bir model kullanarak, sistemin davranıĢını 

yeniden üretme eylemine simülasyon denir. Model bir kez geliĢtirildikten sonra, 

karar verici ilgilenilen iĢlem karakteristiklerindeki değiĢim etkilerini ölçmek için 

belli değiĢkenlerde oynama yapabilir. Simülasyon bir problem hakkında ne yapılması 

gerektiğini söylemez. Bunun yerine problem için alternatif çözümler üzerinde 

çalıĢmadan kullanılabilir. Alternatifler sistematik bir biçimde model için de kullanılır 

ve ilgili iĢlem karakteristikleri kaydedilir. Tüm alternatiflerden denendikten sonra en 

iyi olan seçilir (Krajewski, Riztzman ve Malhotra, 2013, s. 156)  

 

Simülasyon, tedarik zincirleri gibi süreçleri yönetmekte de kullanılabilir. 

ÇeĢitli simülasyon modelleri bir sürecin zaman içinde dinamik bir Ģekilde nasıl 

iĢleyeceğini ve yeniden gözden geçirilmiĢ süreçlerin nasıl iyi çalıĢacağının 

anlaĢılmasında yardımcı olur. Simülasyonnun kalite iyileĢtirme fikirleri, darboğazları 

aĢmak amaçlı kapasite değiĢimleri, süreç yerleĢim düzeni hatta yalın sistem 
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fikirlerinin uygulanmasından doğan değiĢimler gibi tüm karar alanlarında 

kullanılabilir (Krajewski ve ark., 2013, s. 156) 

 

Günümüzün önde gelen simülasyon yöntemi olan Monte Carlo tekniğinde 

deterministik ve stokastik parametreleri tahmin etmek için rassal örneklerden 

yararlanılmaktadır (Taha, 2011, s. 605). Simülasyon uygulamalarında örnekleme 

yöntemi, genelde Monte Carlo metoduna dayanmaktadır. Simülasyon sürekli ve 

kesikli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sürekli modellerde, durumları zamanla 

birlikte sürekli değiĢim gösteren sistemlerle ilgilenilmektedir. Sürekli simülasyon 

modelleri genelde, sistemin farklı elemanları arasındaki etkileĢimi tanımlamak için 

fark-diferansiyel denklemler kullanır. Sürekli simülasyon modelinin tipik bir örneği 

dünya nüfusu dinamiklerinin araĢtırılmasıdır. Kesikli modeller, sistemlerin 

davranıĢlarındaki değiĢimleri sadece verilmiĢ olan anlık zaman diliminde izleyen 

modellerdir. Buna tipik bir örnek olarak, bekleme hatlarında ortalama bekleme 

süresinin ve bekleme hattı uzunluğunun ölçülmesi gösterilebilir. Bu ölçümler, sadece 

bir müĢteri sisteme girdiği anda veya sistemden çıktığı anda değiĢir (Taha, 2011, s. 

610-611).  

2.8.4. Bulanık Modeller 

Bulanık Küme Teorisi veya diğer adıyla Olabilirlik Teorisi, Zadeh tarafından 

1965 yılında ortaya konmuĢtur. Zadeh‟ in önerisi, özellikle Uzak Doğuda büyük ilgi 

görmüĢ ve baĢarılı uygulamaları sayesinde tüm dünyaya yayılarak bir paradigma 

değiĢimi yaratmıĢtır. Bulanık Küme Teorisi, belirlilik adına yapılan varsayımlarla 

fazlaca basitleĢtirilen ve sanal bir ortamda yaĢatılan modellerin geliĢtirilmesi, 

böylece gerçek hayattaki karmaĢık sistemlerinin çözümlenmesi için ortaya atılmıĢtır. 

Karar verici, gerçek hayatın modele yansıtılması sürecinde çözülebilir olması için 

bazı noktalardan vaz geçmek zorunda bırakılmamıĢ, dolayısıyla tedarik zinciri gibi 

karmaĢık süreçlerin modellenmesinde bu yaklaĢım büyük avantajlar sağlamıĢtır 

(Paksoy ve Altıparmak, 2003, s.156-157).    

            

 Bulanık modellerde, kesin olmayan bilginin sayısal gösterimi olan bulanık 

sayıların kullanılması ile klasik/kesin modellerden hayli farklı yaklaĢımlar 
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geliĢtirilmiĢtir. Bazı durumlarda, amaç fonksiyonu en büyükleme veya en küçükleme 

yerine, “maliyetin önemli ölçüde düĢürülmesi” gibi belirsiz bir hedef olabilmektedir. 

Bazen de, teknoloji matrisinin elemanları veya sağ taraf sabitleri, “tat, koku, ağrı" 

gibi kesin tanımlanamayan duyumları ya da nitel özellikleri yansıttıkları için doğal 

yapıları gereği bulanık bir karakter taĢıyabilmektedir (Paksoy ve Altıparmak, 2003). 

2.8.5. Melez (Hybrid) Modeller 

Melez modeller, deterministik, stokastik, bulanık ve simülasyon tabanlı 

modellerden en az ikisinin unsurlarını aynı anda içermektedir. Tzafestas ve Kapsiotis 

(1994), bir tedarik zincirinin optimizasyonu için deterministik matematiksel 

programlama yaklaĢımını kullanmıĢ, optimizasyon modellerinin sayısal bir örneğini 

analiz etmek için simülasyon yöntemine baĢvurmuĢlardır. Sadece ilgilenilen tesise ait 

maliyetlerin minimize edilmesini hedef alan ve diğer tesislerinkini ihmal eden imalat 

tesisi optimizasyonu; zinciri bir bütün olarak düĢünerek tüm aĢamalardaki iĢletme 

maliyetlerin toplamını minimize eden bütüncül tedarik zinciri optimizasyonu; her 

bir tedarik zinciri bileĢenini bireysel olarak optimize eden merkeziyetçi olmayan 

optimizasyon olmak üzere üç farklı senaryo altında optimizasyon yapılmıĢtır. Sonuç 

olarak, üç senaryonun da toplam maliyetlerde önemli farklılık göstermediği 

gözlemlenmiĢtir (Paksoy ve Altıparmak, 2003, s. 160). 

 

Lee ve Kim (2002), analitik ve simülasyon tabanlı modelleri birleĢtiren melez 

bir yaklaĢım önermiĢlerdir. Analitik modellerde, iĢlem sürelerinin bilindiği varsayılır 

veya ihmal edilir. Halbuki, gerçek sistemlerdeki beklenmeyen gecikmeler, kuyruğa 

girme, arızalar gibi çeĢitli türde belirsiz faktörler nedeniyle, analitik modellerde 

gerçek iĢlem sürelerinin karakteristiği tam olarak yansıtılamaz. Bu problemi çözmek 

için Lee ve Kim (2002), analitik modeldeki iĢlem sürelerini dinamik olarak 

düĢünmüĢler ve bağımsız olarak geliĢtirilen ve genel üretim-dağıtım karakteristiğini 

içeren simülasyon modelinin sonuçları ile iĢlem sürelerini ayarlamıĢlardır. 

BütünleĢik tedarik zinciri sistemi için yinelemeli melez analitik-simülasyon 

yöntemini kullanarak stokastik doğayı yansıtan daha gerçekçi eniyi üretim-dağıtım 

planları elde etmiĢlerdir (Paksoy ve Altıparmak, 2003, s. 161). 
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2.8.6. BiliĢim Teknolojileri (BT) Tabanlı Modeller 

Min ve Zou‟nun (2002) belirttiği gibi; tedarik zinciri yönetimi, değiĢiklikleri 

baĢtanbaĢa bir iĢletmenin iç ve dıĢ bağlantılarında yürüten ve ardından fonksiyonlar 

ve organizasyonlar arası bütünleĢmenin ve koordinasyonun sinerjisini yakalayan, 

müĢteri odaklı kolektif vizyon etrafında geliĢim gösteren bir kavram olarak ele 

alınabilir. Burada, bütünleĢme, Ģirket evliliklerini veya diğer organizasyonların 

mülkiyetinin paylaĢımını zorunlu kılmaz. Tüm tedarik zinciri sürecinin baĢarılı 

bütünleĢmesi, ağırlıklı olarak, tedarik zincirindeki halkalar arasındaki kusursuz ve 

zamanında bilgi paylaĢımına bağlıdır. Söz konusu bu bilgi paylaĢımı ancak biliĢim 

teknolojilerinin etkin olarak kullanımı ile mümkün olabilir (Paksoy ve Altıparmak, 

2003, s. 161). 

 

DeğiĢen rekabet ortamında faaliyette bulunan iĢletmelerin BT konusundaki 

talepleri, kullanım amaçları ve beklentileri zaman içinde değiĢim göstermiĢtir. 

Günümüzde, bilgisayar ve iletiĢim teknolojilerinin entegrasyonu sonucu iĢletmeler 

arası bağlantıların güçlendirilmesi beklenilmektedir. BT konusunda Ģirketlerin 

beklentilerinin nasıl değiĢtiği konusunda Nolan, Bradley ve Hausman (1993) 

tarafından geliĢtirilen “AĢamalar Teorisinden” faydalanılabilir (ġekil:2.4).  Buna 

göre bilgisayar ve iletiĢim teknolojilerine olan talep, 1960‟tan itibaren 15-20 yıllık 

dönemler itibariyle ve grafik üzerinde “S” Ģeklinde bir eğri ile gösterilebilen üç 

dönemden geçmiĢtir. Bunlar; “veri iĢleme”, “mikro” ve hala içinde bulunduğumuz 

“ağ” dönemleridir (Paksoy ve Altıparmak, 2003, s. 161). 
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 Ağ Dönemi 

 

 

 Mikro Dönem 

 

 

 Veri ĠĢleme Dönemi 

          

                                                                                                           Zaman 

 1960         1975          1980              1995              2010         

Sanayi Ekonomisi    GeçiĢ Ekonomisi           Bilgi Ekonomisi 

 

                           Yaratıcı Yapısal                   DönüĢmüĢ ĠĢletme 

                           DeğiĢme Dönemi                 Dönemi 

ġekil: 2.4 AĢamalar Teorisi 

Kaynak:  Paksoy ve Altıparmak, 2003, s. 162 

 

Son yıllarda geliĢtirilen BT tabanlı modeller, ağ döneminin karakteristik 

özelliklerini yansıtmakta ve daha çok tedarik zinciri bütünleĢmesinde kullanılan 

bilgisayar yazılımlarının bu alandaki rolleri ve etkinlikleri üzerine odaklanmaktadır. 

Söz konusu yazılımlar çok geniĢ bir aralıkta değiĢiklik gösterse de, Oracle, 

Peoplesoft, SAP, Manugistics, Baan SCS bu yazılımlar içerisinden en kabul görmüĢ 

olanlarıdır. Kurumların tedarikten dağıtıma kadar tüm iĢ süreçlerini, bütünleĢik bir 

veri/bilgi yönetim sistemi desteğiyle yönetmesini sağlayan bu geniĢ kapsamlı ve 

modüler yapıya sahip yazılım paketleri Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) olarak 

adlandırılmaktadırlar. ERP, kısaca bir kurumun tüm süreç ve verilerini tek ve geniĢ 

kapsamlı bütünleĢik bir yapı altında toplayan ticari bilgisayar yazılımıdır. Bu global 

yaklaĢım içinde ERP sistemi, MRP ve MRP II‟ yi de içine alan bir sistem olarak 

dikkate alınabilir (Paksoy ve Altıparmak, 2003, s. 161). 
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3. BÖLÜM-PETROKĠMYA ENDÜSTRĠSĠ TEDARĠK ZĠNCĠRĠ 

3.1. Petrokimya Endüstrisi 

20. Yüzyılın baĢlarında ham petrolden rafine edilerek elde edilen ilk ürünler 

genelde aydınlatmada kullanılıyordu, 1920'lerde otomobil ve  çakların devreye 

girmesi ile rafine ürünler yakıt olarak kullanılmaya baĢlandı ve tüketim alanları hızla 

yaygınlaĢtı ve çok kısa bir zamanda ham petrol önemli bir ticari ürün olarak 

ekonomik değer ve siyasi güç haline geldi. Petrolden üretilen yakıtlar geçtiğimiz 

yüzyılda dünyanın çehresini kısa zamanda değiĢtirdi. Kolayca taĢınabilen sıvı petrol 

ürünleri, hızla kömür türü yakıtlarla yer değiĢtirdi. Petrol ürünlerinin ve petrokimya 

sanayiinin devreye girmesiyle kimya sanayinde daha dayanıklı ve daha çok çeĢitli 

ürünlerin üretimine baĢlandı (BeĢergil, 2007, s. 483). 

 

Petrokimya endüstrisi; insanlığın temel ihtiyaç maddeleri olan sağlık ve 

hijyen malzemelerinden ev aletleri, yiyecek endüstrisi, gübre, tarım ve tekstil 

sanayiine kadar uzanan binlerce maddenin üretilmesine imkan veren bir sektör olarak 

günümüz petrol ve kimya endüstrilerinin en büyük iĢ ortağıdır.  Petrokimya genç bir 

endüstri dalıdır; ilk petrokimya tesisi, ilk petrol kuyusunun açılıĢından 80 yıl sonra, 

1940 yılında kuruldu. II. Dünya savaĢı sırasında pahalı ve özellikleri nedeniyle çoğu 

zaman ihtiyaçlara tam cevap veremeyen bazı doğal maddelerin yerine sentetik 

maddelerin kullanılması ve bunlara olan talep, petrokimya endüstrisinin geliĢmesini 

tetikledi ve günümüz ekonomi dünyasının baĢ aktörü olmasını sağladı (BeĢergil, 

2007, s. 483). 

 

Sentetik ürünlerin üretim denemeleri çok eskilere dayanır. Sentetik kauçuk 

üretimi üzerindeki ilk çalıĢmalar 1900 yılında baĢlandı ve ilk petrokimyasal ürün 

olan bakalit 1907'de elde edildi, 1920'lerde ilk solvent, 1930‟lu yıllarda ise polistiren 

piyasaya girdi. Takip eden yıllarda ise ev gereçlerinden tıp alanına, spor 

malzemelerine, arkeoloji gereçlerinden alarm sistemlerine kadar uzanan günlük 

yaĢamda kullandığımız binlerce cihaz ve alet geliĢtirildi (BeĢergil, 2007, s. 484). 
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Petrokimyasalların üretiminin birincil hammaddesi petrol ve doğal gazdır. 

Bunun yanında, pahalı olmasına rağmen karbon içeren kömür, bitümlü Ģist, katran 

kumu gibi maddelerden de petrokimyasallar elde edilebilir. Petrol ve doğal gazın 

rafinerilerde iĢlenmesi neticesinde ortaya çıkan ara ürünlerden metan, etan gibi hafif 

hidrokarbon bileĢikleri ve nafta, gasoil gibi ağır hidrokarbon bileĢikleri de 

petrokimya endüstrisinin ikinci derecede hammaddeleridir (Sami ve Lewis, 2000, s. 

xiii).  

 

Petrokimyasallar petrol veya doğal gazdan baĢlayarak çeĢitli iĢlemlerden 

sonra elde edilen geniĢ bir kimyasal bileĢikler grubudur; alkoller, aldehitler, bütilen, 

bütadien, etilen, propilen, toluen, stiren, asetilen, benzen, etilen oksit, etilen glikol, 

akrilonitril, aseton, asetik asit, asetik anhidrid gibi yüzlerce bileĢik ve bunlardan elde 

edilen yüzlerce polimer (polietilen, polistiren, sentetik kauçuk vs.) petrokimyasal 

ürünlerdir (BeĢergil, 2007, s. 485). 

 

Petrokimya sanayi son derece entegre üretim süreçlerine sahip bir ağdır. 

Bir iĢletmede üretilen ürünler son ürün olduğu gibi baĢka prosesler için bir 

hammadde olabilir. Bir kimyasal ürün, farklı kimyasal reaksiyon zincirleri ve üretim 

prosesleri kullanılarak üretilebilir. Üretim Ģemalarındaki bu çeĢitlilik hammadde ve 

üretim metodu seçiminde esneklik ve geçiĢgenlik fırsatıını verir. (Al-Qahtani ve 

Elkamel, 2010, s.11). 

 

Petrokimyasal ürünler son tüketiciye doğrudan doğruya ulaĢmaz, önce diğer 

endüstrileri dallarında faaliyet gösteren üretici fabrikalara satılır; bu fabrikalarda 

çeĢitli kimyasal ve fiziksel dönüĢümler geçirdikten sonra biribirinden farklı ve çok 

çeĢitli ürünler olarak son kullanıcıya pazarlanır. Son kullanıcı elindeki bilgisayarın, 

televizyonun, CD‟lerin veya paketleme malzemelerinin hammaddelerinin ne 

olduğunu ve hangi kimyasal proseslerden geçtiğini çoğu kez bilmez (BeĢergil, 2007, 

s. 484). 
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3.2. Petrokimya Endüstrisi Tedarik Zinciri 

Petrokimya endüstrileri geniĢ tedarik zincirleri içinde yer alır ve hammadde 

tedarikinden imalat ve dağıtıma pek çok unsurdan oluĢur. Pazarlanabilir proses 

endüstrisi ürünlerinin zamanında üretimini sağlamak amacıyla; hammadde, 

kimyasallar, tesisler, ekipman, iĢgücü ve atık arıtma iĢlemleri için sürekli büyük 

paralar harcanmaktadır. Bir petrokimya kompleksinde farklı koĢullar altında iĢleyen 

ve farklı kategorilerde petrokimyasallar (temel, ara ve nihai ürünler) üreten çeĢitli 

fabrikalar bulunabilir. Pazar talebini tahmin etmek için yanıtların koordine edilmesi 

gerekir ve üretimde eĢ zamanlı planlamaya ve her bir fabrika ürününün dağıtımının 

üstlenilmesine ihtiyaç vardır. Zincirin farklı basamaklarında herbir prosesin 

operasyon koĢulları, ara ürünlerin iĢlenmesi ve nihai ürünlerin depolama ve dağıtımı 

gibi konularda kararlar alınması gerekir. Çok fabrikalı bir kuruluĢ için uygun bir 

üretim ve operasyon planı yapmak amacıyla fabrikalar arasında farklı etkileĢimlere 

yanıt verebilecek bir model, karar verme süreçleri açısından çok değerli bir araçtır 

(Schulz, Diaz ve Bandoni, 2005, s. 1305).   

 

3.3.  Petrol ve Petrokimyasal Ürünlerin TZ Halkaları 

Petrol ve petrokimya endüstrisinin tedarik zinciri; diğer sektörlerle 

karĢılaĢtırıldığında son derece karmaĢıktır. Petrol ve petrokimya endüstrisinin TZ 

faaliyetleri; yukarı akıĢ,  orta ve aĢağı akıĢ olmak üzere, üç farklı ama birbiriyle 

bağlantılı ana halkalardan oluĢur. Yukarı akıĢ halkası; hampetrol ve doğal gazın bu 

konuda uzmanlaĢmıĢ petrol Ģirketleri tarafından keĢfi, yeryüzüne çıkarılması ve 

rafinerilere nakliye faaliyetlerini kapsar. Orta halkada; ham petrol ve doğal gazın 

rafinerilerde iĢlenerek petrol ve petrokimyasal ürünlere dönüĢüm iĢlemleri yapılır. 

AĢağı akıĢ halkası; ürünlerin depolanması, sevkiyatı ve pazara ulaĢtırılması 

faaliyetlerini içerir. Bu halkalardaki faaliyetler Ģu Ģekilde sıralanabilir (ġekil 3.1) : 

 

a) Birinci halkayı oluĢturan faaliyetler: 

 

1. Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve KeĢif: Genellikle büyük petrol 

firmaları veya mali yapısı zengin Ģirketler tarafından yapılır. Kara ve 
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denizlerde sismik, jeolojik, jeofizik, jeokimyasal yöntemlerle yapılan keĢif ve 

sondaj faaliyetleri neticesinde miktar ve kalite açısından üretimi ekonomik ve 

verimli olan ham petrol ve doğal gaz yeryüzüne çıkarılır (Acar, Bülbül, 

Gümrah, Metin ve Parlaktuna, 2007, s.20).  

 

2. Ham Petrol ve Doğal Gaz Üretimi: Sondajlama yöntemi ile 

yeryüzüne çıkarılan ham petrol ve doğal gaz depolama tanklarına alınır. 

Kuyulardan çıkarılan ham petrol; gaz, sıvı ve su içeren bir karıĢımdır. Bu 

karıĢıma sondaj sahası içinde bazı ayrıĢtırma iĢlemleri uygulanarak, 

istenmeyen maddeler (su, kükürt ve çözünmüĢ hafif gaz bileĢenleri) 

uzaklaĢtırılır.  Daha sonra rafinerilere veya depolama terminallerine nakledilir 

( BeĢergil, 2007, s. 103).  

 

3. Petrol ve Doğal Gaz Sevkiyatı: Genellikle boru hatları ile yapılır. 

Demiryolu, karayolu tankerleri ve debisi düzgün nehir yataklarının 

bulunduğu bölgelerde mavna tankerleri de kullanılır. Açık denizlere kıyısı 

olan terminallerde depolanan ham petrol ve doğal gaz ise deniz tankerleri ile 

yurt içi veya yurtdıĢı kullanım alanlarına sevkedilir (Acar ve ark., 2007, s.25).  

 

b) Orta halkayı oluĢturan faaliyetler: 

 

1. Ham Petrol ve Doğal Gaz Temini: Rafinerinin üretim yapısına uygun 

kalitede ve iĢleme kapasitesine uygun miktarda ham petrol ve doğal gaz 

tam zamanında hazır olacak Ģekilde hammadde tedarik planlaması ile 

temin edilir. Üretim verimliliği ve kalitesi açısından hafif yoğunluklu, az 

kükürtlü ham petrol tercih sebebidir. Kesintisiz üretim yapan petrol ve 

doğal gaz rafinerilerinin, stoksuz kalmamak için üretim hızına bağlı 

olarak tedarik ve satınalma bağlantılarını uygun zaman dilimleri içinde 

yapmaları gerekir. Boru hattı veya yukarıda belirtilen diğer taĢıma araçları 

ile rafineriye ulaĢtırılan ham petrol veya doğal gaz depolama tanklarında 

stoklanır. Bu süreçte önemli olan, üretimin kesintiye uğramaması için 

yeterli ham madde girdilerinin stoklarda hazır bulunmasıdır. 
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2. Rafine ĠĢlemleri ve Petrol Ürünleri: Bu karmaĢık ve iyi planlanması 

gereken süreçtir. Ham petrol; atmosferik basınç altında kademeli 

distilasyon yöntemi ile ayrıĢtırılarak ve/veya parçalama yöntemi ile 

hidrokarbon moleküllerini parçalayarak petrol ürünlerine dönüĢtürülür. 

Bu türev ürünler baĢlıca petrol gazı (LPG), benzin, nafta, kerosin, dizel 

oil, luboil, fuel oil, gres yağı, parafin vakslar ve bitümendir. Doğal gazın 

ayrıĢtırlması ile de metan, etan,  propan, nafta elde edilir. 

 

 

ġekil 3.1  Petrol ve Petrokimya endüstrisi tedarik zinciri 

Kaynak: BeĢergil, B. (Hampetrolden Petrokimyasallara El Kitabı, 2007, s. 108)  

 

3. Petrol Ürünlerinin Depolaması: Rafine iĢlemlerinden elde edilen 

ürünler, ürünün özelliklerine uygun depolama tanklarında stoklanır.  
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4. Petrokimya Rafinerisi Petrokimyasal Üretimi: Petrokimya 

rafinerileri, petrol rafinerileri ile entegrasyonu sağlamak için genellikle aynı 

yerleĢke içinde veya yakınında bir bölgede inĢa edilirler. Petrokimya 

ürünlerinin temel ham maddesi genellikle naftadır. DeğiĢik proses 

uygulamaları ile etan, propan, gasoil de hammadde olarak kullanılır. Nafta, 

petrol rafinerisinde distilasyon yöntemi ile elde edildiği gibi yoğunlaĢtırma 

yöntemi ile doğal gazdan da elde edilir. Nafta, tedariki aynı yerleĢke içindeki 

veya yakınındaki petrol pafinerisinden boru hatları ile yapılır. Uzak mesafe 

tedariklerde ise, nakliye aracı olarak deniz tankerleri ve diğer tanker 

taĢımacılığı modları kullanılır. Kompleks bir yapı içinde birçok üniteden 

oluĢan petrokimya rafinerisinde nafta (veya etan, propan,  gasoil) katalizörler 

yardımı ile molekülleri kırma ve birleĢtirme yöntemleri ile çeĢitli parafinler, 

halkalı parafinler, olefinler ve aromatik yapıdaki kimyasallara dönüĢtürülür. 

 

5. Petrokimya Ürünlerinin Depolaması: Petrokimya ünitelerinden elde 

edilen kimyasal ürünler, ürünün özelliklerine uygun depolama tanklarında 

stoklanır. 

 

c) Son halkayı oluĢturan faaliyetler: 

 

1. Dağıtım: Lojistik faaliyetlerinin yoğun olduğu halkadır. Gerekli 

analiz ve testler yapıldıktan sonra uygun olan ürünler, ürün yapısına uygun 

olarak çeĢitli taĢıma modları ile pazara sevkedilir.  

 

2. Pazarlama: Pazarlama faaliyetlerinin planlanabilmesi ve satıĢ 

iĢlemlerinin sağlıklı yapılabilmesi için cari envanter bilgilerinin ve talep 

tahminlerinin paylaĢılması gerekir. 

3.4. Petrol ve Petrokimya Endüstrisinin Yapısı  

Kafoglis (1999), petrol tedarik zincirinin diğer endüstri dalları ile benzer 

özellikler taĢımasına rağmen, hala çok karmaĢık tedarik zincirine sahip 

endüstrilerden biri olduğunu ve ayrıca petrol Ģirketlerinin; dinamik ekonomik 
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değiĢimler, oluĢan fırsatlar ve müĢteri talepleri doğrultusunda üret veya satın al 

günlük kararları ile ilgilendiklerini belirtir. Petrol Ģirketleri büyük varlıklar ve 

yatırımlar için sık sık yeni kararlar alırlar; yeni üretim üniteleri açmak, mevcut 

üretim olanaklarını arttırmak veya bazı üretimleri terk etmek gibi. Bu kararlar bir kez 

uygulandığında Ģirket üzerinde uzun dönem etki yapar (Louw, 2006, s. 215). 

 

Louw (2006), kimya endüstrisini diğer endüstri dallarından ayıran özellikleri 

Ģu Ģekilde belirlemiĢtir: 

 Çoğunlukla bozulmayan hammadde kullanılarak ve bozulmayan ürünler 

üretilir. 

 Üretim kesintisiz ve süreklidir. 

 Katma değer göreceli olarak pahalı olmayan hammaddelerin iĢlenmesi ile 

elde edilir.  

 

Kimyasal ürünlerin üretim süreçleri Ģu özellikleri ile de tanımlanabilir (Louw, 

2006, s. 216): 

 Yüksek sabit maliyetlere sahiptirler. 

 Üretim girdileri göreceli olarak fazla değiĢken değildir. 

 Ürün geçiĢleri pahalı ve çeĢitlidir. 

 Çok az çeĢitteki hammaddeden çok çeĢitli ürüne geçebilirler. 

 Uygun ürünler üretebilmek için birçok kimyasal reaksiyon ve karıĢım 

iĢlemlerine ihtiyaç vardır. 

 Hammadde fiyatları devamlı dalgalanma gösterir. 

                                                                                                                                   

Kimya endüstrisi tarafından üretilen ürünlerin büyük bir kısmı diğer üretim 

sektörleri için hammadde girdisidir. Genel olarak kimya endüstrisi iki temel grupta 

toplanır: Dökme kimyasallar ve Özellikli kimyasallar. Bu iki temel grup tedarik ve 

talepteki karmaĢıklık, üretim, nakliye ve kârlılıkta birbirinden ayrılırlar. Tablo 3.1‟de 

Dökme kimyasallar ile Özellikli kimyasallar arasındaki farkı açık ve seçik olarak 

göstermektedir (Louw, 2006, s. 216). 
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 Tablo 3.1 Dökme ve özel kimyasalların yapısı 

Özellikler Dökme Sıvı Kimyasallar Özellikli Kimyasallar 

Değer Zincirindeki Yeri Zincirin ilk ve orta 

halkaları 

Zincirin son halkaları 

Üretimde kullanılan 

hammadde 

Ham petrol, kömür, doğal 

gaz 

Dökme kimyasallar 

MüĢteriler Orta halkadaki diğer 

kimyasal madde üreticileri 

Daha geniĢ yelpazedeki 

endüstri kuruluĢları ve son 

kullanıcılar 

Nakliye Büyük hacimli; boru hattı, 

deniz, kara ve demiryolu 

tanker taĢımacılığı ile 

Küçük hacimli; özel 

miktarlarda taĢıma. Hızlı 

nakliye için paketleme 

önemli yer tutar 

FarklılaĢma MarkalaĢma ve hizmet 

seviyesi ile 

Ürün yenilenmesi ve hizmet 

önemli rol oynar. Ürün 

uygulama desteği sıkça 

gereklidir 

Kârlılık, kazanç DüĢük oranda Yüksek oranda 

Kaynak: AMR Research (2004). AMR Benchmark Analytix: Bulk Chemical 

Industry. Boston: AMR Research Quantitative Report. (aktaran Louw, 2006, s. 216) 

 

3.5. Petrokimya Endüstrisinin Tedarik Zincirine Etki Eden Faktörler 

Petrokimya endüstrisinin yapısı, davranıĢı ve doğasından açıkça 

görülebileceği gibi tedarik zinciri de diğer endüstri dallarından tamamen farklıdır. 

Coxhead‟e (1998) göre petrokimya tedarik zincirine etki eden bazı önemli faktörler 

Ģunlardır (aktaran Louw, 2006, s. 221): 

 

 Kâr marjları üzerine baskı, çevre koruma, ürün standardizasyonu ve 

emisyonlar 

 Ham petrol fiyatlarındaki değiĢim 

 GeliĢmiĢ ülkelerdeki durgun pazar 

 Küresel taleplerdeki artıĢ 

 Vergiler 

 TZ maliyetleri, hammadde tedariki, rafineride üretim ve kimyasal ürün 

pazarına ulaĢım 

 Araç kullanımı 

 Döviz değerindeki değiĢimler 
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 Çok noktaya teslimat 

 ĠĢletme sermayesi 

 Zorunlu depolama 

 Ġdari ve kanuni yönetmenlikler. 

 TZ boyunca meydana gelen ürün kayıpları. 

 ParçalanmıĢ TZY ve „‟silo zihniyeti‟‟ 

 Bazı ürünler için mevsimsel talepler. 

 Zayıf network planlaması 

 Rafineri kapasitesi 

 ĠĢ güvenliği 

3.5.1. Maliyet Yapısı ve Maliyeti Artıran Unsurlar 

Petrokimya ürünlerinin üretiminde karĢılaĢılan ve üstesinden gelinmesi 

gereken baĢlıca sorunlar; kâr yönetimi, maliyet yönetimi ve pazarda rekabet edebilir 

fiyatların oluĢturulmasıdır. AMR Research‟ün (2004) yaptığı araĢtırmalara göre; 

üretimin toplam maliyetinin % 40‟ ını hammadde sağlanması, %10‟unu ise iĢçilik 

ücretleri oluĢturur. Bu sermaye-yoğun endüstride amortisman giderleri de ayrıca 

büyük maliyet bileĢenlerinden biridir. Büyük Ģirketler bu maliyetleri karĢılayabilmek 

için varlık yatırımı da yaparlar. Alınması gereken çevre ve insan sağlığı ve emniyeti 

de azımsanmayacak maliyet tutar. Kimyasal ürünlerin sertifikalanması da ayrıca 

zaman alan iĢlemlerdendir. Ayrıca yüksek maliyetli bir yatırım olan petrokimya 

endüstrisinde, üreticiler fabrikaların yüksek verimlilikte çalıĢmasını maliyet 

yönetiminin üstüne çıkarırlar. Bu durum kâr marjını düĢürür, bazen üreticiler için 

mali kayıplara neden olur (Louw, 2006, s. 221-222). 

 

Falcorn (1994) iĢaret etmiĢtir ki petrokimya değer zinciri yapısının kendine 

has özellikler vardır. Hemen hemen bütün petrokimyasal ve rafine edilmiĢ ürünler 

için hammaddelerin ve bitmiĢ ürünlerin depolanma maliyetleri, stoksuz üretimin 

maliyetine eĢittir.  Petrokimya değer zincirinde maliyetlerin dağılımı yaklaĢık olarak 

% 30 hammadde, % 40 sabit maliyetler, % 15 dönüĢtürme, % 15 üretim dıĢı ve 

lojistik maliyetlerdir. Bu maliyet oranları büyük ölçüde tedarik zinciri yapısına 

iĢletmenin satıĢ koĢullarına bağlıdır (Louw, 2006, s. 222).  
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AMR Research (2004)  göstermiĢtir ki dökme kimya endüstrisinde, TZY 

maliyetleri, toplam gelirin % 53,3‟üne denk gelmektedir. Bu, diğer endüstri 

dallarının TZY maliyetlerinin 2 katıdır. TZY maliyetinin % 80‟ine karĢılık gelen 

dökme ürün iĢletme maliyetleri, toplam gelirin % 40‟dan fazlasına denk gelmektedir. 

Bu, diğer tüketim malları, otomotiv ve elekronik cihazlar için ortalama toplam gelirin 

% 13,5 dir. Dökme kimyasallar için toplam maliyeti artıran bir diğer önemli unsur 

nakliye maliyedir ki toplam gelirin % 7‟sine karĢılık gelir. Bu, diğer endüstri 

dallarında ortalama % 2,2 dir. Tedarikçisi ile aynı komleksi paylaĢan ve nakliye iĢini 

basit bir boru hattı ile yapan üreticiler için, nakliye maliyeti ihmal edilebilir 

düzeydedir ama uzak mesafe nakliye maliyeti, toplam gelirin % 5‟ ine çıkmaktadır 

(Louw, 2006, s. 222). 

 

Masson‟ın (2005) belirtiği gibi; üretimdeki sınırlı esneklikle beraber lojistik 

faaliyetler, kimyasalların tedarik zincirinde tompon görevi yaparlar. Kimyasalların 

nakliyesinde kullanılan her bir taĢıma modu; kara, deniz ve demiryolu sıkı güvenlik 

kurallarına tabidir ve diğer endüstri dallarına göre ek maliyet getirir. Birçok kimya 

Ģirketi lojistik maliyetlerini azaltmak için 3PL ve 4PL hizmeti veren firmalar 

kullanmaktadır. Kimya sektörünün esnek olmayan üretim yapısının verdiği 

kısıtlamalara karĢın, alternatif çözümler sunan lojistik, tedarik ağı esnekliği için 

stratejik bir önem arz etmektedir. (Louw, 2006, s. 223). 

3.5.2. Tedarik Zinciri Yapısı 

Bir kimya Ģirketinde birçok tedarik zinciri olabilir, hammadde ve yarı mamül 

ürünler, daha değerli ürünler haline dönüĢtürülmek üzere çok aĢamalı rafineri 

iĢlemlerinden geçebilir. Hanrahan (2001) „ın belirttiği; gibi geleneksel olarak ham 

petrol ve doğal gaz taĢımacılığında kullanılan 2 büyük kapsamlı taĢıma türü, boru 

hatları ve deniz tankerleridir ki, petrol ve petrokimya ürünlerinin sevkiyatında da 

kullanılmaktadır. Az ölçekli taĢımalarda ise karayolu ve demiryolu tankerleri 

kullanılmaktadır (Louw, 2006, s. 223). 
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Dökme kimyasal maddeler üreten Ģirketlerin benzer TZ yapıları vardır, 

sadece üretim için uyguladıkları teknolojiler farklıdır. Üretim için yapılan iĢlemler; 

artı değerli ürünler elde etmeğe yönelik hammaddenin rafine edilmesine, kimyasal 

reaksiyonlara ve kimyasal dönüĢümlere odaklıdır. Elde edilen ürün hacimleri az 

olmasına rağmen birbirine bağlı ve birbiri ile iliĢkili üretim prosesleri katlanarak 

artar, ürün yelpazesi geniĢler, pazar çeĢitliliği oluĢur ve son müĢteriler farklı hizmet 

beklentileri içine girerek TZ‟nin son halkalarını oluĢturur (Louw, 2006, s. 223). 

3.5.3. Kimyasal Ürünler TZ KarmaĢıklığı 

Falcorn‟a (1994) göre, sürekli kesintisiz iĢ süreçleri (petrokimya üretim 

prosesi) ile kesintili dinamik iĢ süreçleri (lojistik faaliyetler)  arasında bazı temel 

farklılıklar vardır. Kimyasal üretim ünitesinde iĢlemler (madde akıĢı, sıcaklık, 

basınç) süreklilik arzeder. Fakat bu varsayım, üretim ünitesi dıĢında ve lojistik 

faaliyetlerinde uygulanamaz. Lojistik süreçler; kesintili, zaman değiĢkenli ve doğal 

olarak kararsızdır, uygun kontrol ve yönetime ihtiyaç duyulur. Kesintisiz üretim 

endüstrisinde kullanılan malzemelere; karıĢtırma, ayrıĢtırma, birleĢtirme, saflaĢtırma 

ve kimyasal reaksiyonlarla katma değer kazandırılır. Kesikli üretimde, çoğu kez her 

bir son ürün için belli sayıda malzeme kullanılır ve bunlar birleĢtirilir. Sürekli üretim 

endüstrisinde elde edilen ürün çeĢidi, kullanılan hammadde listesinden fazladır 

(Louw, 2006, s. 224).  

 

Kimyasal iĢletmeler, kendi iĢ yapma Ģekillerini etkileyecek büyük 

değiĢimlerle mücadele ederler. ġirket birleĢmeleri, küreselleĢme, e-ticaret 

performanslarını etkileyen faktörlerden sadece birkaçıdır. Bunlara çevre koruma ve 

uyum düzenlemeleri sağlık ve güvenlik kuralları ve artan müĢteri taleplerini ilave 

edebiliriz. Kimyasal iĢletmeler; rekabetçi bir ortamda ayakta kalabilmek için 

maliyetlerini azaltmaları, Tedarik Zinciri yapılarını sisteme uydurmaları, 

performanslarını artırmaları ve kaliteli hizmetleri müĢterilerine sunmaları 

gerekmektedir. Kimyasal iĢletmeler günümüzde, karmaĢık kimyasal ürünler 

piyasasında artan zorluklar ile de uğraĢırlar. Bu zorluklardan bazıları Ģunlardır 

(Louw, 2006, s. 225): 
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 ĠĢletme dıĢı istekler: MüĢteriye yanıt süresinin iyileĢtirilmesi, ürün 

yelpazesini geniĢletilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması. 

 ĠĢletme içi baskılar: Üretim verimliliğinin artırılması, stok maliyetlerinin 

azaltılması ve kâr marjlarının artırılması. 

 

Nakliye operasyonlarındaki kayda değer belirsizlikler, özellikle deniz yolu ile 

yapılan dökme yük taĢımacılığında daha önce planlanan süreç uygulanamadığı 

takdirde, gerekli acil kararlar alınarak yatay temelli çözümler bulunmasını 

gerektirebilir. Birçok büyük petrol Ģirketleri, özellikle kimyasal madde üreticileri bu 

gibi problemler ile karĢı karĢıyadırlar. Benzer taktiksel envanter yönlendirme 

problemi, ham petrolün rafinerilere nakliyesinde de vardır. Operasyonun özelliğine 

bağlı olarak, bu tip problemlerin çözümü gerçekleĢtirilirken ilave endiĢeler olabilir, 

bunlar (Louw, 2006, s. 225-226): 

 

 Sıvı dökme yük tahliye/yükleme üniteleri farklı boyutlarda ve bölmelerde 

olabilir (örneğin; gemi ve mavnalardaki olduğu gibi bölümlü kargo tanklar). 

Yüklenen/tahliye edilen yükün niteliği, hacmi ve yükleme/tahliye süresi 

büyük oranda nakliye ünitelerinin imkânlarına bağlıdır ve operayonel 

kısıtlamalar oluĢturur. 

 Diğer kullanıcılar tarafından da paylaĢılan ünitelerin (örneğin: boru hatları, 

yükleme/tahliye liman ve terminalleri) ihtiyaç duyulduğu zaman olanaklı 

olmaması ve yapılan planlamayı geciktirmesi. 

 Aynı boru hat ve depolama tankının farklı ürünler için kullanılması 

durumunda, önceden iyi temizleme yapılmadığında ürünlerin kirlenebilir. 

 Gemi, parça yük yükleyeceği veya tahliye edeceği zaman dengesinin 

korunması gerekir. 

 Geminin birden fazla terminal/ rafineriden yük alabilir. 

 TaĢınması istenilen yükü, tek bir seferle tahliye limanına ulaĢtıracak kiralık 

gemi bulunamayabilir. 
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3.5.4. Petrokimya Endüstrisinin Organizasyonel KarmaĢıklığı 

 Petrol endüstrisi „‟silo zihniyeti‟‟nin kurbanıdır. BT sistemleri petrol ve 

petrol ürünleri tedarik zincirinde kullanıldığı, ulaĢılabilirlik ve görünebilirlik 

sağladığı halde, paylaĢılan bilginin çok azı karĢılıklı etki gösterebilmektedir. Parçalı 

iĢ yönetimini teĢvik eden organizasyon yapısından dolayı petrol endüstrisinde „‟silo 

zihniyeti‟‟ ni kırmak çok zor bir iĢtir. Büyük ve karmaĢık kimya Ģirketlerinde 

yerleĢik TZY‟ni değiĢtirme çabaları da çok zordur. Kimya endüstrisinin diğer bir 

özelliği de bir iĢlemde meydana gelen atıklar diğer bir üretim için malzeme 

olabilmektedir (Louw, 2006, s. 226-227). 

 

ġekil 3.2‟de petrokimya endüstrisinde üretim yapan iĢletmelerin olası iĢ 

süreçleri 3 boyutlu olarak gösterilmiĢtir. Eksenlerin (x,y,z) gösterdiği yön 

doğrultusunda karmaĢıklığın artacağını, arayüzlerde ise farklı odaklanmalara 

gereksinim duyulacağını gösterir (Louw, 2006, s. 227): 

 

1) Tedarik Zinciri BileĢenleri (z-ekseni): Tedarik ağının imkânlarını gösterir. 

Bunlar üretim fabrikaları, depolama tesisleri, dağıtım merkezleri, terminaller, 

limanlar ve bunları birbirine bağlayacak denizyolu, karayolu, demiryolu ve boru 

hatlarıdır. Ayrıca gümrük, sigorta ve gözetim hizmetleri bu bölümde yer alır. Bütün 

bu iĢlemlerin eĢgüdüm eĢliğinde yapılması gerekir. 

 

2) Kimyasal Ürün ÇeĢitliliği (y-ekseni): ÇeĢitli kimyasal ürün kümelerini 

gösterir. Klor, nitrojen ve oksijen katılmıĢ bileĢikler, hidrokarbon,   inert (atıl) tipi 

molekül gruplarından oluĢan kimyasal bileĢikler bu çeĢitliliği oluĢturur. Yatay 

tedarik zinciri sürecinde temel odaklanma, tedarikçilerden son müĢteriye doğru 

uzanır. Ürün değeri; sıkı üretim faaliyeti, bütünleĢme, görünürlük ve pazara doğru 

iĢbirliği ile meydana gelir. Kimyasal üretim proseslerinin çeĢitliliği ve teknoloji; 

hammadde ve kimyasal maddelerin kullanım ve tahsisinde denge oluĢturur, geniĢ 

yelpazeye sahip rafine ve katma değerli ürünler üretilmesini sağlar. Üretim 

verimliliği, olabilirlik, kimyasal faktörlerden bazılarıdır. Bu ve buna benzer kararlar, 

satıĢ ve operasyon planlama süreçleri boyunca, petrokimya değer zinciri 

aĢamalarında devamlı alınmaktadır. 
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3) Toplam Lojistik Değer Kümesi (x-ekseni): Sıvı dökme yük, kuru dökme 

yük, gazlar ve ambalajlı mallar, Ģirket içinde iĢ birimlerinin tedarik zinciri süreci 

boyunca iĢbirliği ve yük senkronizasyonu sağlayan tipik yapılandırma kümeleridir. 

Sıvı dökme yükler karayolu, demiryolu tankerleri ve boru hatları ile kuru dökme 

yükler ( toz, tanecik, büyük hacimli parçalar) ve paketlenmiĢ yükler konteynırlar ile,  

gazlar ise özel basınçlı tankerler veya boru hatları ile sevkedilir. 

 

    

                                                                   Ürün Değer Kümeleri 

                                                                y 

                                                                Azotlu BileĢikler 

                                                                                 -Amonyak 

                                                                 - Suni Gübreler 

                                                                 - Patlayıcılar 

                                                      Hidro Karbonlar 

                                                                  - Olefinler 

                                                                  - Solventler          Lojistik Değer Kümeleri 

                                                                  - Polimerler        (Ürün Değer Kümelerine karĢılık)   x                                                            

                                                                      

                                                            Sıvı Dökme, Kuru Dökme, PaketlenmiĢ yükler, Gazlar      

  

          Tedarik Zinciri             Tesisler -Üretim, Depolama vs.                                                                        

            BileĢenleri               Nakliye-Karayolu, Demiryolu vs.   

                              Destek Hizmetleri-Gözetim, Sigorta vs.    

                    z             

         ġekil 3.2 Büyük ölçekli petrokimya Ģirketlerinin karmaĢıklığı 

         Kaynak: Sasol Logistics, 2001. (aktaran Louw, 2006, s. 228) 

 

3.6. Petrokimya Endüstrisinin Tedarik Zinciri Felsefesi 

Bir tedarik zinciri yaklaĢımı, temel yönelimleri Ģekillendirir ve yanlızca 

optimal olanı değil, aynı zamanda, ilgili kısıtları ve operasyonel gerçeklikleri dikkate 

alarak uygulanabilir olanı yapan kimyasal değer zinciri yaklaĢımını tamamlar. 

Gelecekte TZ yöneticileri rakiplerine üstünlük sağlamak için kendi TZ yaklaĢımları 

Ürün ve ĠĢletmeye  

Odaklanma 

Makro Lojistik 

faaliyetlerine 

Odaklanma 

Fonksiyonel 

Lojistik faaliyetlere 

Odaklanma 
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ve kabiliyetleri üzerinde yoğunlaĢacaklardır. Bir iĢletmenin ve onun TZ ortaklarının 

rekabet avantajı sağlayabilmeleri ancak uygulanabilir ve tam bir TZ yaklaĢımı ile 

gerçekleĢebilir. Kimya endüstrisinde yöneticilerin üretimleri (üretime yoğunlaĢma-

maliyet düĢürme) dıĢında alt kademe iĢleri de düzenlemeleri gerekmektedir. Toplam 

tedarik zinciri ağının maliyetinin düĢürülmesinin önkoĢulu; iĢletmenin tedarik, 

üretim ve lojistik faaliyetlerini ticari ortakları ile iĢbirliği içinde yapmasıdır. Her 

bir tedarik zinciri her durumda Ģirketlerin dayanıĢmasının getireceği sinerjiyi hesaba 

katmalıdır. Bir Ģirketin müĢteri ve talep odaklı alabilmesi için, Ģirketin iç 

birimlerinden dıĢ ortaklarına uzanan iĢ yönetiminde bir süreç yaklaĢımı ile adapte 

olmaya ihtiyacı vardır. ĠĢ süreçlerinin uygun entegrasyonu, sadece iĢ sürecini 

paylaĢım değil, çözümün kendisidir. Hammaddelerin tedarikinden nihai ürünün 

teslimine kadar yüksek derecede entegrasyon süreci olmalıdır. Tedarik zinciri 

kültür ve düĢüncesini teĢvik etmek, doğru tedarik zinciri yaklaĢımı için doğru 

değerlere ve gereken davranıĢlara yönlendirecektir (Louw, 2006, s. 308). 

 

         Önemli iĢ süreçleri ölçümleri ile bağlantılı doğru TZ ve planlama performans 

göstergelerinin hazırlanması, üst düzey yönetiminin bilgi sahibi olmasını, ilgi ve 

desteğini güvenceye alacaktır. Üst düzey yönetiminin desteği ve aktif katılımı 

olmadan yapılacak tedarik zinciri yönetimi yaklaĢımı, istenen rekabet üstünlüğünü 

gerçekleĢtiremeyecektir. Gelecekteki talep gereksinimleri ve kısıtlamaları gözönüne 

alarak, düzgün tedarik zinciri operasyonlarının eĢzamanlı uygulanabilmesi için 

tedarik zinciri planlama süreçlerine proaktif bir yaklaĢım sağlanmalı ve yeterli 

zaman ayrılmalıdır. Tedarik zinciri planlaması; tedarik zincirinde yer alan, stratejik, 

taktik ve operasyonel seviyede ortak hedeflere yönelen bütün Ģirketler için anahtar 

rol oynayacaktır. Bütünsel birleĢtirici yaklaĢımların takip edilmesi ve kimyasal değer 

zincirleri arasındaki organizasyonel engellerin (siloların) kaldırılması ile global 

optimaliteye ulaĢılabilmesi, münferit değer zincirlerinin lokal optimizasyonundan 

daha iyidir. Bu düĢünce bir tedarik zinciri yaklaĢımına da uygulanabilir. Geleneksel 

tedarik zinciri yaklaĢımlarının duraksadığı alan, petrokimya iĢletmelerinde tek bir 

ürün veya ürün grubu değer zinciri etrafında oluĢan tedarik zincirlerinin içsel ve 

dıĢsal entegrasyondur. Bunu tedarik zinciri içsel entegrasyonu olarak da 

tanımlayabiliriz. Yapısı gereği petrokimya değer zinciri nasıl bütünleĢik ise, ilgili 

tedarik zincirleri de Ģirketlerin dayanıĢmasından doğacak olan kurumsal sinerjiyi 
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hesap ederek, aynı Ģekilde bütünleĢik bir yapıya kavuĢturulmalıdır. Bunu, tedarik 

zincirleri arası entegrasyon olarak da tanımlayabiliriz. Tedarik zincirleri arası 

entegrasyon; hammadde temini, üretim ve makro lojistik ağ dayanıĢması olmak üzere 

üç yönde geliĢtirilebilir (Louw, 2006, s. 308). 

3.7. Petrokimya Endüstrisinde TZ AnlayıĢındaki GeliĢmeler  

Krenek (1997), petrokimya Ģirketlerinin entegre edilmiĢ TZ yaklaĢımı ile 

yönetilmeleri durumunda, etkili bir maliyet tasarrufu sağlıyacağını belirtir. Yönetim 

ve DanıĢmanlık Ģirketi AT Kearney‟in (1997) bulgularına göre ise, etkin bir TZY, 

petrokimya Ģirketinin toplam üretim maliyetini % 20 ile % 25 oranında düĢürür, ek 

olarak ürün stokunu da % 20 ile % 30 oranında azaltır. 1990‟ ların sonuna doğru 

kimya endüstrisinde faaliyet gösteren Ģirketlerin % 90‟nından fazlasının TZ çözüm 

planlamalarını yapmaya baĢlamaları ile birlikte TZY de öne çıkan stratejik ilgi odağı 

haline gelmiĢtir (Louw, 2006, s. 241).  

 

Uluslararası bağımsız denetim ve danıĢmanlık firmalarının büyüklerinden 

olan PWC‟nin (1999) yapmıĢ olduğu kimya sektörünün TZY konulu araĢtırmasında, 

aĢağıdaki bulgular ve eğilimler tesbit edilmiĢtir (aktaran Louw, 2006, s. 241-242): 

 

 Tedarik zincirinin etkin kılınması, gelecekteki kârın anahtarıdır     

- ġirketler maliyetlerini azaltmak ve etkinliklerini arttırmak için kendi 

tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmaktadır.  

- ġirket maliyetlerinin % 75‟i tedarik zincirine gitmektedir. 

- Fiyat artıĢları ile kazanma yeteneği zorlaĢmıĢtır. Kârı artırmanın yolu 

maliyet optimizasyonundan geçer. 

  KüreselleĢme tedarik zincirini değiĢtirmektedir 

- Yoğun fiyat rekabeti 

- MetalaĢan ürünlerin yerlerde sürünmesi 

 

 Zihniyet değiĢikliği: müĢteri odaklılık 

- Talep zincirinin yönü; üreticinin arzından (itmeden) çok, müĢteri talepleri 

(çekme) yönünde. 
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 ĠĢ süreçleri öncelikle değiĢmeli 

- Çok açık bir Ģekilde sanayi Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)          

sistemlerinin tutkunu olmuĢtur. ġirketlerin % 80‟i ERP sistemlerini TZ 

içinde herhangi bir yere kurmuĢ veya kurma aĢamasındadır. 

- Bir sonraki büyük adım; linkler arasındaki eĢgüdümü sağlayacak talep 

tahmin ve planlama sistemleri olacaktır. 

 Güçlü organizasyonel yaklaĢım 

- AlıĢılmadık bir Ģekilde dıĢ kaynak kullanımı: üretimin ayrıĢtırılması; 

birçok firma hammadde üretimini iç kaynaklardan sağlama sözleĢmeleri 

yapmaktadır.  

   Finansal olmayan (operasyonel) yönetim kabul görecektir 

- Finansal olmayan (operasyonel) ölçütlere göre yönetim bir kural değil bir 

istisnadır. 

- Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) „nin ortaya çıkıĢı birkaç yıl 

olmasına rağmen yoğun bir Ģekilde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

 Tavır değiĢimi en büyük zorluktur 

- Silo benzeri yapılara sahip olduğu bilinen birçok Ģirket, devrimsel 

taktiklerle (örneğin: bilgi paylaĢımı) talebe doğru yöneliĢin olduğu bir 

ortamda, yönetim anlayıĢındaki değiĢimi baĢarılı bir Ģekilde yapamazlar 

ise, istenmeyen sonuçlarla karĢılaĢabileceklerdir. 

 

Kafoglis‟e (1999) göre etkili bir tedarik zinciri teknik mimari yapısı, aĢağıda 

belirtilen hususları yerine getirebilmelidir (aktaran Louw, 2006, s. 242): 

 

 Üretim süresinin optimize edilmesi 

 Gerekli düzeltmelerin yerine getirilmesi 

 Uygulanabilir kolay planlamaların yapılması 

 Planlamanın her seviyede desteklenmesi 

 

           Planlamanın her seviyede desteklenmesinde optimizasyon odaklanması; her 

bir iĢlevin tek tek optimize edilmesinden daha çok, tüm tedarik zincirinin 

optimizasyonu yönünde olmalıdır. Bunu gerçekleĢtirecek araç ve sistemler, 
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genellikle ileri planlama sistemleri (APS) olarak tanımlanır. OluĢturulan entegre 

edilmiĢ planlama yapısının tüm uygulamaları için; en iyi tek bir araç, tek bir 

algoritma veya optimizasyon aracı yoktur. Çözüm, ancak özel tedarik zinciri 

zorluklarına yanıt verebilecek en iyi araçların ve sistemlerin belirlenmesi ile olur. 

ġekil 3.3‟de gösterildiği gibi tüm iĢletme karmaĢıklığının yönetimi; birbiriyle ahenk 

içinde olan LP (Doğrusal Programlama ) araçlarının ve ERP (Kurumsal Kaynak 

Planlaması)  çözümlerinin, APS (Ġleri Planlama Sistemleri) ile mükemmel bir 

biçimde uygulanmasıyla gerçekleĢir (Louw, 2006, s. 242-243).   

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.3 APS sistemleri, petrol endüstrisinin karmaĢıklığını yönetebilir. 

Kaynak: Kafoglis, 1999 (aktaran Louw, 2006, s. 243) 

 

IBM (1999)‟e göre,  petrokimya endüstrisinde tedarik zinciri önemli bir sorun 

olmuĢtur (aktaran Louw, 2006, s. 243). Bu büyük ölçüde; küreselleĢme, kazançların 

entegrasyonu, sanayi kuralları gibi dıĢ çevresel değiĢimlerden ve petrokimya 

endüstrisinin karĢılaĢtığı yetersiz organizasyon yapısı, rekabetçi pazar anlayıĢı, 

proses yetersizlikleri, tedarikçi iliĢkileri ve envanter sorunlarından 

kaynaklanmaktadır. Bu sorunların ve ilave olarak, maliyet kontrol, tedarik zinciri, 

organizasyon modeli, değiĢim yönetimi, sanayi yapısı analizleri, durum analizleri, 
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üretim teknolojilerindeki geliĢim, genel kriterler, kriter maliyetleri, pazar tahminleri, 

fiyatlandırma, hammadde ve kaynak bulma çalıĢmaları gibi zorlukların aĢılması ve 

çözümü mümkündür (Louw, 2006, s. 243). 

 

Yine AT Kearney (1997)‟nin yaptığı çalıĢmaların neticesinde; petrokimya 

sektöründeki Ģirketler tarafından yapılması planlanan kurumsal giriĢimler aĢağıda 

gösterildiği gibi belirlenmiĢtir (aktaran Louw, 2006, s. 243): 

 

 Tedarikçi/satınalma iliĢkileri 

 Kuvvetli müĢteri iliĢkileri 

 TaĢıma/toplam maliyet azaltıması 

 TZY için çapraz fonksiyonel entegrasyon 

 Planlama ve operasyon süreçleri 

 SipariĢlerin karĢılanması için çapraz fonksiyonel entegrasyon 

 Bilgi sistemlerinin iyileĢtirilmesi 

 Üretim etkinliği 

 Ürün kalitesi 

 Ekonomik değer katan ölçüm sistemleri 

 

Kimyasal iĢletmeler,  zor bir dıĢ ortamla karĢı karĢıyadırlar. Sürekli kâr 

marjları ve mevzuata uygunluk baskıları altında,  kimya Ģirketleri yüksek varlık 

yatırımlarına ve ölçek ekonomilerine doğru yönelmeye zorlanmıĢlardır. Böyle bir 

ortamda tedarik zinciri yönetimi zordur. Buna rağmen önde gelen Ģirketler, kendi 

tedarik zinciri operasyonlarını planlamak için kaliteli teknikler kullanarak büyük 

tasarruflar sağlamıĢlardır. Rakipleri ile benzer varlık ve üretim teknolojilerine sahip 

olmalarına karĢın, bazı geliĢmiĢ kimya iĢletmeleri rakiplerinin envanterlerinin 

yarısından az envanterle kendi tedarik zincirlerini iĢletmektedirler. Bu avantaj; elde 

edilebilir bilgilerin, sürekli olarak güçlü ve gerçeklere dayalı kararlar almada etkili 

bir Ģekilde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Ortak planlama yazılımlarının 

kullanılması ile: 

- Eldeki bilgilerin paylaĢım ve görünürlüğünü artar 

- Belirsizlikler karĢısında güçlü kararlar almak için sağlam bir sistem oluĢur 
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- Operasyonları optimize etmek ve verimsizliği azaltmak için uygun 

teknolojilerden fayda sağlanılmıĢ olur 

- Tedarik zincirini yönetmek için tutarlı verileri temin ederek ve muhafaza 

ederek örgütsel siloları kaldırır (Louw, 2006, s. 244). 

            

Connor ve Souza‟nın (2006) tesbitlerine göre; kimya endüstrisinin öncü 

Ģirketleri; kendi optimizasyon kapsamını geniĢletmek için,  ağırlıklı olarak iĢletme-

tesis odaklı yapılarını tedarik zinciri odaklı yapılara dönüĢtürmeye baĢlamıĢlardır. 

Böylece, müĢteri segmentine,  fiyatlandırma yönetimine ve cesaret isteyen tedarik 

ağlarının yeni dünyasına adım atmıĢlardır. Rekabetçi baskıların olduğu bir ortamda; 

daha çok müĢteri odaklanması, yüksek tedarik zinciri maliyetlerinin azaltılması, 

marjların iyileĢtirilmesi çabaları oluĢmaktadır (aktaran Louw, 2006, s. 244-243). 

MüĢteri odaklı yeni uygulamalar geliĢiyor ve tedarik zinciri yöneticileri bu 

uygulamaları iĢbirliği içinde baĢlatıyor. Bu uygulamalara iliĢkin bazı giriĢimler; 

ürünlerin ambalajlanması hizmetlerinin yüksek gelir fırsatları oluĢturması, satıĢ ve 

operasyon planlama süreçlerinin tüm iĢ ortaklarını daha kapsayıcı biçimde 

Ģekillendirilmesi ve Ģirketin piyasadaki talep değiĢikliklerini olduğunca kısa sürede 

algılaması için toplam tedarik zinciri ağının yeniden tasarlaması gibi çalıĢmalardır 

(Louw, 2006, s. 244-243). 

3.8. Petrokimya Endüstrisinde Tedarik Zinciri Optimizasyonu  

Tedarik zinciri yönetimi ikinci bölümde tanımlandığı gibi; ürünlerin doğru 

miktarda, doğru yerde, doğru zamanda üretilmesi ve dağıtılması, maliyetlerin 

minimize edilmesi ve hizmet tatmininin sağlanması için tedarikçileri, üreticileri, 

depolamadan sorumlu kiĢileri etkin Ģekilde bir araya getiren yönetim Ģeklidir 

(Shabani, Saen ve Torabipour, 2012). Bu tanımda belirtilen amaçların yerine 

getirilmesi,  karmaĢık, katı ve dikey yönetim yapılarına rağmen petrokimya 

endüstrisi için de ulaĢılması gereken bir hedeftir. Halen geliĢme sürecinde olan 

petrokimya komplekslerinin optimizasyon çalıĢmaları; satın alma, üretim, depolama, 

pazarlama ve dağıtım birimleri arasında bilgi akıĢı ile sıkı entegrasyonun sağlanması, 

aynı zamanda üretimde yeni teknolojilerin ve yeni kimya proseslerinin kulanılması 

ile devam etmektedir.  
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Ratliff (2007), tedarik zincirinin optimize edilmesinin kolay ve ucuz 

olmadığını, fakat pek çok Ģirket için, maliyetlerini önemli ölçüde azaltan ve 

performanslarını geliĢtiren büyük bir fırsat olduğunu belirtir. Optimizasyon; müĢteri 

ihtiyaçlarını en düĢük maliyetle karĢılamak için tedarik zincirini yönetmenin en etkili 

ve en iyi yöntemini bulup baĢarıyla uygulamaya çalıĢmaktır. Ġstenen miktarda ham 

petrolün düzenli olarak tedariki, teslim sürelerinin kısaltılması, daha az üretim ve 

dağıtım maliyetleri petrol tedarik zincirinin ana hedeflerindendir (Hussain, 

Assavapokee ve Khumawala, 2006). Fakat bunun yanında, hangi rafineride hangi 

ham petrol kullanılmalı? Hangi ürün hangi rafineride ne kadar üretilmeli? Stoklarda 

ne kadar envanter tutulmalı? Ürünlerin sevk zamanı nasıl belirlenmeli? Hammadde 

ve ürün sevkiyatında hangi taĢıma modları kullanılmalı? Bunlar, yanıtlanması 

gereken sorulardan sadece birkaçıdır. Bu nedenle, petrol ve petrokimya endüstrisinde 

tedarik zinciri optimizasyonuna,  ancak uzun soluklu iyi bir planlama ve doğru 

kararlar ile ulaĢılabilir.  

3.8.1.  Matematiksel Modelli Optimizasyon ÇalıĢmaları 

Üretim ve ürün çeĢitliliği yönünden çok karmaĢık bir yapıya sahip olan petrol 

ve petrokimya endüstrisinde, genelde hammadde, tesis, üretim, envanter ve dağıtım 

ağırlıklı matematiksel optimizasyon model çalıĢmaları literatürde geniĢ bir yer tutar. 

Bu konuda yapılan çalıĢmalar Ģu Ģekilde özetlenebilir:  

     

-Turkay, Asakura, Fujita, Hui ve Natori (1998),  petrokimya kompleksinde 

toplam site optimizasyonunu için bir tamsayılı karıĢık doğrusal problemi çözmek 

amacıyla, Turkay ve Grossmann (1996) tarafından sunulmuĢ mantık temelli 

yaklaĢımları kullanmıĢtır.  Forlonge ve Young-Hoon (2000), olefin tabanlı bir 

kompleksin geliĢimi için bir baĢlangıç yapısı ve politikası seçerek Trinidad ve 

Tobago‟da endüstrinin geliĢimi için uzun vadeli bir planlamaya yönelik bir 

metodoloji sunmuĢlardır. Al-Sharrah, Alatiqi, Elkamel ve Alper (2001) ise 

petrokimya endüstrisinde üretim planlamasında çevresel bir hedef ortaya atmıĢlardır.  

Bok, Grossmann ve Parks (2000),  satıĢlar, ara teslimatlar, ürün kayıpları, teslimat 

gecikmeleri, envanter profilleri ve büyük değiĢiklikleri göz önünde bulundurarak 
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sürekli iĢlemin tedarik zincirine yönelik çok periyotlu bir MILP modeli çözümüne 

yönelik iki düzeyli ayrıĢma stratejisi sunmuĢlardır (Schulz ve ark., 2005, s. 1305).  

 

-Shah (2004)‟ın da belirttiği gibi tedarik zinciri planlama ve programlaması, 

sipariĢler ve talep tahminleri gibi dıĢsal koĢullara kısa ila orta vadede uygun biçimde 

yanıt vermek amacıyla sabit bir ağda üretim, dağıtım ve depolama kaynaklarını 

optimize etmek için bir araçtır.  Üretim süreçleri temsili, iĢletmenin gayr-i safi kâr 

marjına bağlıdır. Rafineri ve petrokimyasallar gibi düĢük marjlı tesisler, süreç 

koĢulları ve süreç modellerini kullanan “tesis bazlı”  temsilleri gerektirir. Tesis bazlı 

planlamaya bir örnek Jackson ve Grossmann (2003) tarafından verilmektedir. Bu 

örnekte bir kimyasal Ģirketinde üretim, taĢıma ve satıĢların planı için çok alanlı 

üretim modeli veren doğrusal olmayan programlama (NLP) probleminin çözümünde 

Lagrangean ayrıĢma (alansal ve zamansal)  tekniklerini önerilir. Neiro ve Pinto 

(2003) bir rafineri kompleksinin planlama modelini, iĢleme birimleri modellerini de 

kapsayan ve bireysel rafineriler için ayrı ayrı değil, kompleksin tamamı için 

çözümlerin önemli maliyet faydalarını gösteren tamsayılı karıĢık doğrusal olmayan 

bir problem (MINLP) olarak tanımlar (Schulz ve ark., 2005, s. 1305-1307).   

 

-Ayrıca Al-Qahtani ve Elkamel‟in (2010) iki aĢmalı stokastik  (MILP) ve 

robust (MINLP) modellerini kullanarak birden fazla petrol rafinerisinin 

entegrasyonu, petrol rafinerisi ile petrokimya kompleksi integrasyonu, petrokimya 

operasyonları entegrasyonu ve optimizasyonu üzerinde çalıĢmaları vardır. Al-

Qahtani ve Elkamel (2010) bu çalıĢmalarda; belirli veya belirsiz piyasa Ģartlarında 

üretim verimi, hammadde ve ürün fiyatları, talep tahmini gibi parametreleri 

kullanarak optimum üretime ulaĢmayı amaçlamıĢtır. 

 

Mevcut petrokimya tesisleri, doğal gazı (veya petrol ürünlerini) nihai endüstri 

ürünlerine dönüĢtürmek için toplam iĢletme ekonomilerini optimize etmek amacıyla 

genellikle tek bir entegre tesis yapılanmasındadır. Tüm tedarik zincirini temsil eden 

bir model, global (bütünsel) kâr açısından daha iyi bir anlayıĢın sahiplenilmesine 

yardımcı olur. Artan karmaĢıklık derecelerine sahip iki üretim zinciri optimizasyonu 

modeli (MILP) ve (MINLP2) geliĢtirilmiĢtir. Bu modellerin çözümleri, talep, üretim 

planlama, üretim dağıtımı ve envanter düzeyi yönetimine yanıt vermede 
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koordinasyon sağlar. En detaylı MINLP çözümü, aynı zamanda, ana tesisleri, 

operasyon koĢullarını ve her bir kraking (kırma) proses kulesindeki dönüĢümler gibi 

optimizasyon değiĢkenlerini belirler (Schulz ve ark., 2005, s. 1315).  Tüm süreçlerin 

yüksek ölçüde entegre olduğu bir optimizasyon yaklaĢımı, operasyonel ve ekonomik 

düzenlemeleri belirlemeye yarayan bir araç olarak, her zaman kendisini ispatlamıĢtır 

(Schulz ve ark., 2005, s.1316). 

3.8.2. Yönetimsel YaklaĢımlar ve Ġleri Planlama Sistemleri ile Optimizasyon 

Yukarıda belirtilen matematiksel yöntemlerin yanında, tedarik zinciri 

optimizasyonun baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢebilmesi için, petrol ve petrokimya 

endüstrisinde yeni yönetim anlayıĢlarının uygulanması, sürekli geliĢen ve yenilenen 

Ġleri Planlama Sistemlerinin (APS)  yardımıyla tedarik zinciri boyunca yer alan 

birimler arasında eĢzamanlı bilgi akıĢının ve sıkı bir entegrasyonun sağlanması 

gerekmektedir.  

 

Bu konu ile ilgili pek fazla araĢtırma ve çalıĢma bulunmadığından teorik bir 

arka plan verisi için literatürde kaynaklar sınırlıdır. Bryan ve McDougall‟ın (1998) 

beĢ adımlık tedarik zinciri faaliyetleri, petrol ve petrokimya tedarik zincirinin 

optimizasyonu için temel oluĢturabilir (Szucs ve Hassen, 2012, s. 13). 

 

Bryan ve McDougall (1998), tedarik zinciri yönetiminin ve ileri planlama 

programlarının tedarik zinciri optimizasyonunun anahtar unsurları olduğunu 

belirtmekte, bunun yanında tedarik zinciri optimizasyon iĢlemlerine dahil olan beĢ 

tür faaliyetten bahsetmektedirler (Szucs ve Hassen, 2012, s. 13):  

 

1. Planlama 

2. Programlama 

3. Uygulama 

4. Ġzleme 

5. Düzeltme 
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Bu beĢ faaliyet ve ilgili fırsatları, tedarik, petrokimya rafinerisi, depolama, 

dağıtım ve pazarlama gibi tüm beĢ temel fonksiyonunun yanı sıra tüm eylem 

planlarına (stratejik, taktik ve operasyonel) uygulanır (Szucs ve Hassen, 2012, s. 13). 

 

1. Planlama  

Camillus (1986)‟a göre planlama; neyi baĢarmanız gerektiğine iliĢkin karar 

verme veya öncesinden düĢünme eylemidir. Tallo (2007) ise planlamayı; ne zaman 

ve nasıl ve kim tarafından ne yapılması gerektiğine ve sonuçların nasıl 

değerlendirilmesi gerektiğine dair önceden karar verme olarak tanımlar. Piotrowski 

(1992), planlamanın, yöneticilere zamandan ve paradan tasarruf sağlamaları için bilgi 

ve tecrübeye dayalı karar alma yöntemi sunduğundan önemli olduğunu ileri sürmekte 

ve planlamanın, firmaların performans standardı geliĢtirmelerine yardım ettiği için 

çok yararlı olduğunu eklemektedir (aktaran Szucs ve Hassen, 2012, s. 14). 

 

2. Programlama 

Programlama; belli görevler veya operasyonların uygulanması veya yerine 

getirilmesi için belirli bir zaman diliminde eldeki olanakların tahsisi anlamına gelir. 

MacCarthy ve Lui (1993), programlama iĢlemlerinin, planlamanın yönetim 

tarafından onaylanmasından sonra geldiğini belirtir. Programlama temel olarak; 

yapılan planı, günlere veya haftalara ayırmaktır. Programlama; planlama gibi 

tedarikten dağıtıma tedarik zincirinin tüm iĢlevlerini kapsamalıdır. Yine Maccarty ve 

Lui (1993), yüksek düzeyde bir rekabetin bulunduğu günümüz piyasasında, üretici 

firmaların kaliteli programlama stratejilerine gerekli önemi veremiyeceklerini ve 

ilave olarak piyasa taleplerine hızla karĢılık verme ve fabrikaları etkili Ģekilde 

iĢletme ihtiyacının, kolay üretim yapan firmalar dıĢında tüm iĢletmeler için karmaĢık 

programlama problemlerine yol açacağını belirtir ( aktaran Szucs ve Hassen, 2012, s. 

14). 

  

3. Uygulama   

Uygulama; planın ve programın gerçekten fiziksel hayata geçtiği zaman 

sürecidir. Sehgal (2009) bunu tedarik zinciri perspektifinden tanımlar. Tedarik zinciri 

uygulama süreci, bir Ģirketin günlük yapılan operasyonel iĢ süreçlerine destek verir. 

Bu süreçler, çoğunlukla tedarik zinciri planlama sürecinin sonucuna dayanmaktadır. 
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Bir planlama sürecinden sonra böyle bir uygulama sürecine geçilmesi gereklidir. Bu, 

bir planlama süreciden sonra gerekli ve istenen durumdur. Tedarik zinciri uygulama 

sürecinin iki ana faydası bulunmaktadır: TZ kapsamı içindeki operasyonların, 

yapılan planlarla uyumlu olmasını sağlar ve Ģayet üst düzey planlama uygun 

kısıtlarla modellenmiĢ ise, gerçekleĢtirilebilir bir plan uygulamasını garanti eder. 

Netice olarak, bu Ģekilde operasyonel planlar minimum değiĢiklikle uygulanmıĢ olur 

(Sehgal, 2009, s. 19-20).  

 

4. Ġzleme 

Ġzleme, temelde performans ölçümü ile ilgilidir. Gainsborough (2006) tüm 

TZ optimizasyon iĢleminin; tahmin, planlama ve programlamadan uygulamaya doğru 

gittiğini belirtmektedir. Gainsborough (2006)  optimizasyonun; uzmanların analiz ve 

incelemeleri sonucunda ve optimize edilmiĢ planın, beklenen Yatırım Getirisini 

(ROI) elde ettiğinde baĢarıya ulaĢmıĢ olacağını söylemektedir. Fakat bunu baĢarmak 

için, Ratliff (2007) herhangi bir optimizasyonda, baĢtan itibaren hedeflerin 

belirlenmiĢ ve ölçülebilir olması gerektiğini açıklamaktadır. Tedarik zincirinin 

dinamik yapısından dolayı, optimizasyonun iyileĢtirilmesi için verilerin ve 

optimizasyon modellerinin izlenmesine gerek vardır. Ġzleme sürecinde; kıyaslama 

yapılması, anahtar performans göstergeleri kullanılması ve optimizasyon 

sonuçlarının kıyaslama ile karĢılaĢtırmasına ihtiyaç duyulur (aktaran Szucs ve 

Hassen, 2012, s. 14).  

 

5. Düzeltme  

Düzeltmenin, izleme ile kuvvetli iliĢkisi vardır. Sople (2012), düzeltmenin 

önemine vurgu yaparak; müĢteri ihtiyaçlarının devamlı artan çeĢitliliği ile günümüz 

piyasasında, Ģirketlerin, müĢteri ihtiyaç ve taleplerini daha sürdürülebilir rekabetçi 

avantaj ile karĢılayabilmeleri için kendi tedarik zincirlerini hızlı bir Ģekilde 

düzeltmeleri gerektiğini belirtir. Rekabetçi ve sürdürülebilir avantaj; sadece 

müĢteriye iyi fiyat teklifleri önererek değil, firmaların bunu destekleyecek özgün bir 

iĢ sistemine sahip olmaları ile mümkün olabilir (aktaran Szucs ve Hassen, 2012, s. 

14). 
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3.8.2.1.  Petrol Tedarik Zinciri Optimizasyonu YaklaĢımları  

1. Entegrasyonda DerinleĢme  

AraĢtırmacılar, tedarik zinciri içinde entegrasyon kurulmasının önemini 

vurgulamaktadırlar. Dolayısıyla tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri oyuncuları ve 

fonksiyonları karĢısında entegre bir görüntü sunar. Entegrasyon, tedarik zinciri 

yönetiminin sıkı bir tabanı olarak durmalıdır. Farklı departmanlar arasında yatay 

olarak oluĢmalı ve stratejiyi, planlamayı, programlamayı ve operasyonel uygulamayı 

dikey olarak koordine etmelidir (Lasschuit & Thijssen, 2004, s. 864). Gainsborough 

(2006), endüstrideki ana engelin, petrol ve herhangi bir tedarik zincirindeki 

aktörlerin holistik (bütünsel) bir görünüm istedikleri halde „silo zihniyeti‟ne sahip 

olduklarını belirtmektedir (aktaran Szucs ve Hassen, 2012, s. 14). 

 

Optimizasyon etkili yönetimle çok ilgili olduğundan tüm tedarik zincirini 

kapsamalıdır. Hussain ve ark. (2006), üretim etkililiğinin tek baĢına rekabetçi avantaj 

sağlamadığını tartıĢmaktadır. Entegre edilmiĢ bir sürecin, ham petrolün tedarikinden 

nihai ürünün teslimine kadar, tüm yol boyunca uygulanması gerekir. Petrol tedarik 

ağının boyutundan dolayı, birbirinden farklı pek çok tedarikçi, zincir içinde olabilir. 

Onları ana Ģirkete entegre etmek çok zordur. Çünkü; ya farklı optimizasyon araçları 

ve ana Ģirkete entegre etmesi zor yazılımları vardır, ya da bilgilerini paylaĢmak 

konusunda temkinlidirler (Hussain ve ark., 2006).  

 

ĠĢletmenin boyutuna ve karmaĢıklığına gelince, günlük olarak petrol tedarik 

zincirinin her fonksiyonuna büyük miktarda veri girmektedir. Ratliff (2007)‟in 

belirttiği gibi; tedarik zincirinin pek çok noktasından alınan bilgiler ve bunlara hızlı 

eriĢim, etkili operasyonlar yapmak için gereklidir. Dolayısıyla, tedarik zincirinin her 

aĢamasında daha fazla görünürlük elde etmek için entegrasyon ve ileri BT çözümleri 

kaçınılmazdır. Lancioni, Smith ve Oliva (2000), zincirin temel fonksiyonlarının 

entegre edilmesinin yanı sıra tedarik ağındaki diğer aktörlerle iĢbirliğinin sağlanması 

için yeterli ve gerçek zamanlı bilginin gerekli olduğu üzerinde durmaktadır. 

Dolayısıyla, Bilgi Teknolojisi (BT) daha fazla “ayrıcalık” hak ediyor (Szucs ve 

Hassen, 2012, s.15).  
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2. Bilginin ve Bilgi Teknolojisinin Kullanımı  

BT, petrol ve petrokimya endüstride tedarik zincirinin çekirdek bir 

optimizasyon uygulaması olarak tanımlanmıĢtır. Optimizasyon için diğer 

faktörlerden her biri kuvvetli Ģekilde BT‟ye bağlıdır, gerçekte onun etrafında 

toplanmaktadırlar ve BT‟siz optimize etme kapasitelerini kaybederler. Beynon-

Davies (2009) bilginin rekabet gücü bakımından güç olduğunu ve tüm iĢletmelerin 

ona bağımlı olduğunu iddia etmektedir. Bilgi paylaĢımı iletiĢimi kolaylaĢtırmak ve 

tedarik, üretim planlama, ulaĢım ve envanter yönetimi gibi petrol destek zincirinde 

pek çok fonksiyonu bağlamak için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu, tedarik zincirinin 

planlanmasını ve kontrol edilmesini geliĢtiren en iyi bilgi teknolojisinin bulunmasını 

ve bilgi akıĢının artırılmasını içerir. Lancioni ve ark., (2000) ve Langley ve ark., 

(2009) göre; BT, tedarik zinciri içerisindeki esnekliği artırır ki bu daha verimli 

teslimat ve yanıt süreleri anlamına gelir, dolayısıyla maliyetin düĢürülmesine ve 

yüksek düzeyde müĢteri hizmetlerine ulaĢılabilir (aktaran Szucs ve Hassen, 2012, s. 

16). BT aracılığı ile güncel bilgi, çabucak eriĢilebilir ve pek çok farklı kanalda 

paylaĢılabilir hale gelir, böylece kararlar daha hızlı alınabilir ve yüksek müĢteri 

memnuniyeti sağlanabilir (Szucs ve Hassen, 2012, s. 16). 

 

Hull (2002) daha düzgün bilgi akıĢı sağlayan Veri AkıĢ Diyagramı (DFD) 

geliĢtirmiĢtir ve bununla tedarik zincirindeki herhangi bir talep bozukluğunu nasıl 

önleyeceğini kanıtlamıĢtır. DFD programlama iĢlemini kolaylaĢtırarak ve 

senkronizasyonu dağıtarak kırbaç etkisini azaltmaya katkı sağlar. Anderson (2003), 

birleĢmeler yoluyla petrol Ģirketlerinin yayılma trendinden dolayı küreselleĢmiĢ 

petrol tedarik zincirinin karmaĢıklığının arttığını göstermektedir. EvrimleĢmiĢ 

karmaĢıklığı etkili Ģekilde ele almak için elektronik iĢletme (e-iĢletme) çözümlerinin 

elektronik-tedarik (e-tedarik) ve elektronik-iĢbirliği (e-iĢbirliği) için uygulanmasını 

gerekmektedir. Teslim süresini azaltır ve iĢletmenin görevler arası yetkinliğini 

artırmaya yardımcı olur (aktaran Szucs ve Hassen, 2012, s. 16).  

 

Gainsborough (2006), tedarik zincirini optimize etmek için standart bir 

reafineri planlama ve programlama iĢlemine odaklanan uygun yazılım araçlarının 

geliĢtirilmesi, entegre edilmesi ve uygulanması ihtiyacı üzerinde durmaktadır. Ciddi 

matematiksel programlamaya dayanan BT yazılım araçları petrol endüstrisini saran 
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sayısız belirsizlik gibi durumlarla baĢa çıkmaya ve rafineri aktivitesini 

yapılandırmaya veya maliyeti düĢük bir ulaĢım sistemi yönetmeye uygun araçlardır. 

Ratliff (2007), değiĢkenliği görmezden gelmenin sık sık modelde hata yapmaya veya 

en kötü senaryoda bozulmaya yol açtığını ileri sürmektedir. Jenkins ve Wright 

(1998), bir filo programlama ve tedarik zinciri modeli yazılım paketinin faydalı 

kullanımını göstermektediler. Her iki yazılımında maliyeti düĢürmeye ve taktiksel ve 

stratejik kararlar almaya yardımcı olduğunu ve aynı zamanda her optimizasyon 

uygulamasının entegre bir BT sistemine dayandığını belirtmiĢlerdir (aktaran Szucs ve 

Hassen, 2012, s. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

ġekil:3.4 APS Ġleri Planlama ve Programlama Sistemi-Entegrasyon 

          Kaynak: Bonner, M. (2001), APS Software next generation development. 

Logistics Focus, 3(2): p. 22  (aktaran Louw, 2006, s. 103). 

 

Bonner (2001),  Ġleri Planlama ve programlama (APS) sistemlerini; 

iĢletmenin aktiviteleri arasında iĢbirliği ve eĢgüdümü sağlayan ve yönetim, finans, 

satıĢ, üretim, dağıtım, satınalma gibi tüm fonksiyonlar için referans olabilecek 

gerçekçi planları oluĢturan güçlü bir araç olarak tanımlar.  ġekil 3.4.‟de görüldüğü 

gibi APS sistemleri; birimlerin tek tek optimizasyonu kaldırıp bütün birimleri kendi 
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etrafına çekerek (TZ‟ne katkı sağlayarak) bütüncül bir optimal planlamayı 

amaçlamaktadır (aktaran Louw, 2006, s. 103). 

 

Sonuç olarak, BT yazılım araçları belirsizlik altındaki talep tahminde 

olabilecek hata ihtimalini azaltarak, optimizasyon için opsiyon sunar. Üretim 

planlamasında kullanılan uygun Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve tüm bunlarla 

uyumlu Ġleri Planlama ve Programlama (APS) yazılımlarının kullanılması 

tedarikçilerin, üreticilerin ve müĢterilerin kuvvetli entegrasyonuna katkı sağlar. 

 

3. ĠĢbirliğinin Büyütülmesi  

Entegrasyon yoğunlaĢması sayesinde ve buna paralel olarak artan bir iĢbirliği, 

petrol tedarik zinciri boyunca pek çok düzeyde görülebilir. Dolayısıyla, iĢbirliği; 

Lasschuit ve Thijssen (2004)‟in belirttiği gibi, entegrasyon ile birlikte yatay ve dikey 

olarak oluĢur. Mentzer ve ark. (2001),  iĢbirliğinin tedarik zincirine karĢı çapraz 

fonksiyonel koordinasyon içeren tüm yönetim düzeylerinde oluĢması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Ortak bir Ģekilde temel faaliyetleri yürütmek için yakın iliĢki 

gereklidir. Ġdeal olarak iĢbirliği; planlamadan değerlendirmeye tüm tedarik zincirini 

kapsar ve dolayısıyla tedarik zinciri etkililiğini oluĢturmak için optimizasyonun 

ayrılmaz bir parçasıdır (aktaran Szucs ve Hassen, 2012, s. 17). 

 

Petrol endüstrisinde tedarik zincirinin küresel bir yapıda olması nedeniyle, 

petrol Ģirketleri pek çok farklı kültürlerle karĢı karĢıyadır. Pek çok petrol Ģirketinin 

sahibi devlet olduğundan, bu durumda devlet ya da kurum yetkilileri ile iĢbirliğine 

gidilmesi alıcı ve tedarikçi arasında iyi iliĢkiyi artırır ve güven yaratır. Langley ve 

ark. (2009) göre; karĢılıklı iĢbirliği ve güven sayesinde, iyi bir tedarik zinciri 

koordinasyonu ile karmaĢıklık ve düzensizlik azaltılarak baĢarı elde edilebilir ve bu 

Ģekilde kâr artırılabilir (aktaran Szucs ve Hassen, 2012, s. 17). Hussain ve ark. 

(2006), 3PL kullanılmasının petrol endüstrisi TZ‟de popülerleĢmeye baĢlamasına 

dikkati çekmiĢlerdir. Dahası, en iyi ve en düĢük maliyetli çözümler bulmak için 

rakiplerle iĢbirliği petrol endüstrisinde gözlemlenebilir. Rekabet içindeki petrol 

Ģirketleri, müĢteri hizmet düzeyini geliĢtirmek ve taĢıma ve envanter maliyetlerini 

düĢürmek için yük sevkiyatı konularında iĢbirliği oluĢtururlar. Bu tür iĢbirliğine yük 

takası denir (Hussain ve ark., 2006, s. 93). 



 

60 

 

3.8.2.2. AĢağı AkıĢ Tedarik Zinciri Fonksiyonlarının Rolleri  

Yukarıda belirtilen beĢ optimizasyon aktivitesi (planlama, programlama, 

uygulama, izleme, düzeltme); petrol ve petrokimya tedarik zincirinin tüm 

fonksiyonel alanlarını kapsamalıdır. Zaman ekseni doğrultusundaki ardıĢık 

optimizasyon aktiviteleri TZ ekseni doğrultusundaki her iĢleve (hammadde tedariği, 

rafineride üretim, dağtım, pazarlama) baĢvurmak zorundadır. Tedarik zincirinin ilk 

aĢaması tedariktir, ancak, her fonksiyon eĢit derecede tüm tedarik zinciri sürecini 

baĢlatan talep tahminine dayanmaktadır. 

 

1) Talep Tahmini  

Gainsborough (2006) ve Balasubramanian (2002), doğru talep tahminini; 

tedarik zinciri optimizasyonu için olmazsa olmaz bir koĢul olduğunu belirtiyor 

(aktaran Szucs ve Hassen, 2012, s. 17). Sağlıklı talep tahmin verileri; tedarik, rafineri 

üretim, depolama ve dağıtım imkan ve kapasiteleri göz önünde bulundurularak 

hazırlanacak olan optimize edilmiĢ ana plan ve ana plana bağlı operasyonel planların 

yapılması için gereklidir.  

  

Her bir petrol ürünü için gelecek aylardaki talep tahmin rakamları; genellikle 

aynı dönemlere ait geçmiĢ verilerden, ileriye yönelik ticari bağlantı verilerinden, 

satıĢ noktalarından gelen güncel verilerden, ekonomik durumu yansıtan 

makroekonomik göstergelerden, hava koĢullarına bağlı olarak kullanılan petrol 

ürünleri için meteroloji tahminlerinden ve pazarlama biriminin müĢteri çekmek için 

yapmıĢ olduğu kampanya düzenlemeleri ilgili verilerden elde edilir.Talep tahminde 

doğruluk, anahtar bir rol oynar, küçük bir hata yüksek maliyet artıĢlarına neden 

olabilir. Hampetrol tedariğinin piyasa talebine göre gecikmeli olarak yapılması 

rafinerinin durmasına, erken yapılması yüksek envanter düzeyinin oluĢmasına neden 

olur (Balasubramanian, 2002). 

 

2) Tedarik                                                                                                                       

Rafinerilerin optimizayon baĢarısı, talep verilerine dayanır fakat ham petrol 

tedariği de ayrı bir etkiye sahiptir. Ham petrol pazarındaki petrol kartellerinin 

hakimiyeti nedeniyle, ham petrol tedarikçi seçeneklerinin nispeten kısıtlıdır. Ve buna 
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ek olarak petrol fiyatlarında haftalık hatta günlük dalgalanmalar olmaktadır. Ham 

petrol fiyatlardaki bu istikrarsızlık ve dalgalanmalar TZ maliyetlerini ve son ürün 

satıĢ fiyatlarını etkilemektedir. Ham petrol üreten ülkeler ile uzun vadeli bir anlaĢma 

yapmak, tedariği ve fiyatlardaki dalgalanmaları güvence altına almaya yardımcı 

olabilir. Ayrıca resmi kurumlar, petrol firmalarının ham petrol satın alımlarında 

hedge (koruma) kullanmalarına müsaade etmelidir. (Jasuja ve ark., 2009). Bunun 

yanı sıra, Jasuja ve arkadaĢları (2009), hammadde alımlarının, rafineri üretim ve 

envanter düzeylerini gözeterek, minimum düzeyde tutulması için çaba gösterilmesi 

gerektiğini belirtmiĢtir. Ham petrol uzak mesafelerden temin edildiğinden, emniyet 

stok seviyeleri dikkate alınarak uygun teslimat zamanı belirlenmelidir.    

 

3) Rafineri Planlaması ve Envanter Yönetimi 

Petrol ve petrokimya rafinerileri; tedarik edilen ham petrolün/doğal gazın 

hidrokarbon gruplarına ayrıĢtırıldığı, birçok fiziksel ve kimyasal proseslerden sonra 

tüketim ürünlerine dönüĢtürüldüğü fabrikalardır. Rafinerilerde üretim faaliyetleri, 

karmaĢık ve maliyetlidir ve bu nedenle petrol TZ içerisinde çok önemli bir 

noktadadır. Yetersiz informasyon da ayrıca maliyetlidir ve dolayısıyla doğru ve 

düzenli olarak izlenen bilgi verilerine ihtiyaç duyulur. Operasyonunun, nihai ürün 

türüne ve miktarına göre yapılandırılmıĢ olması gerekir (Hussain ve ark., 2006). 

Balasubramanian (2002), SAP adı verilen ve tedarik zincirindeki bu faaliyetlerin 

planlanmasında optimizasyon sağlamak için kilit rol oynayan bir LP (Doğrusal 

Programlama) modeli ve takip sisteminden bahsetmektedir (Balasubramanian, 2002). 

 

Tedariğin erken varıĢı stoğun artmasına yol açabilir, bu da maliyetlidir. Jasuja 

ve ark. (2009), görünürlük eksikliği, yanlıĢ talep bilgisi ve fazla üretimin stok 

seviyesindeki artıĢın sebepleri olduğunu belirtir ve güvenilir taĢıma yöntemleri ve 

sürekli bilgi alıĢveriĢi yoluyla envanter maliyetinin düĢürülebileceğini savunur. 

Ayrıca stratejik ürünlerde, emniyet stok limitini daha düĢük düzeylerde tutma 

konusunda hükümetlerin söz sahibi olduklarını da belirtirler.  Öte yandan, Hull 

(2002)‟e göre petrol endüstrisi envanterini mutlak minimum düzeyde tutmak için 

çaba sarf etmemektedir. Hull (2002), yukarı akıĢ aĢamasındaki fazla üretimin 

fiyatlarda indirime sebep olabileceğini fakat petrol Ģirketlerinin yüksek kâr 

kaybetmektense petrolü stoklamak için daha fazla para ödediklerini belirtir. Yüksek 
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düzeyde envanter, daha maliyetli olsa da müĢteri ihtiyaçlarını daha hızlı bir Ģekilde 

karĢılar (Hull, 2002). 

 

4) Dağıtım ve Lojistik 

Nihai ürünlerin dağıtımı da talep tahminlerinin doğru yapılmasına bağlıdır 

(Balasubramanian, 2002).  Lojistik yönetimi tedarik zincirinin ilk ve son halkalarında 

yer almaktadır. Jenkins ve Wright (1998) ulaĢım yollarına, özellikle de kara yolu 

ulaĢımı, tankerleri ve bu araçların sürücülerine odaklanılması gerektiğini belirtir. 

Bunun sebebi büyük ölçüde bu unsurların son derece esnek oluĢu ve bu noktaların 

maliyeti azaltarak optimizasyon sağlama açısından iyi bir alan oluĢturduğudur. 

Teslimat süresi uzun olduğu ve ulaĢımda çeĢitli yollar bulunduğu için filo 

programlama paketi ve Jenkins ve Wright (1998) tarafından önerilen tedarik zinciri 

yönetim modeli gibi mükemmel bir BT yazılımı ile optimizasyon sağlanabilir. 

Bunlar maliyet etkindir, esnekliği arttırır ve bu sayede daha yüksek müĢteri 

memnuniyeti sağlayarak tedarik zincirinin planlanmasını ve kontrolünü geliĢtirir 

(Jenkins ve Wright, 1998). Jha ve Deshmukh (2008), maliyet ve hizmet düzeyinin 

odak merkezinde tutulması gerektiğini vurgular. AĢağı akıĢ petrol tedarik zincirinde 

dağıtımın rafineriden veya depolama tesislerinden gelmesi önemlidir. TaĢıma Ģekli, 

filo büyüklüğü, sevkiyat yolları ve teslim edilen ürün miktarı dağıtım planlarını 

belirleyen faktörlerdir (Jha ve Deshmukh, 2008). Güvenli ve güvenilir bir 

ulaĢım/taĢıma yolu ve taĢıyıcı dekuplaj noktasını belirleyebilmeyi sağlayarak kırbaç 

etkisini azaltır; böylece envanter müĢterilere daha yakın olur (Hull, 2002). 

 

Jasuja ve arkadaĢları (2009) liman iyileĢtirme faaliyetlerinde yer almanın 

birçok petrol Ģirketi için önemli olması gerektiğini, bunun liman kapasitesini 

arttıracağını ve böylece bekleme sürelerini azaltarak teslimat süresinin kısaltılmasını 

sağlayacağını belirtir. Uzun teslimat süreleri aynı zamanda taĢıma/nakliye maliyetini 

arttıran tedarik zinciri uzunluğunun da göstergesidir. Bu nedenle, daha düĢük dağıtım 

maliyetleri için boru hatlarının kullanılması önerilmektedir (Jasuja ve ark.,. 2009). 

Rafinerilerde olduğu gibi, dağıtım planlamada da LP petrol endüstrisinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Balasubramanian 2002; Jha ve Deshmukh, 2008). Bu 

matematiksel teknik, değiĢkenlerinden biri olarak müĢteri memnuniyeti ve maliyet 

etkinliğine vurgu yaparak optimum kaynak tahsisini belirlemeye yardımcı olur. 
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ġirketin birincil hedeflerine ulaĢmasını sağlarken tüm değiĢken üretimi ve taĢıma 

maliyetlerini gösterir (Jha ve Deshmukh, 2008). 

3.8.2.3. Optimizasyonun Kuramsal Çerçevesi  

ġekil 3.5.‟teki Ģema literatür ve araĢtırmalardan elde edilen bilgiler temelinde 

oluĢturulmuĢtur. ġema, optimizasyon sürecini ve petrol tedarik zincirindeki faktörleri 

özetlemeyi amaçlamaktadır.  

 

Dikey zaman ekseni; sırasıyla optimizasyonun aĢamalarını, yatay iĢlev ekseni 

ise; petrokimya tedarik zinciri içinde yer alan temel iĢlevleri gösterir. 

Optimizasyonun her bir aĢaması, TZ içinde yer alan her bir iĢlevle bağlantılıdır. 

Ancak direk bağlantı, plan fiziksel olarak uygulamaya geçirildiğinde yürütme 

aĢamalarında ortaya çıkar. Esneklik, düzeltme aĢamalarında planda gerekli 

değiĢikliklerin yapılmasıyla, optimizasyon sürecinde sağlanabilir. Yatay eksen; 

tedarik zincirini boyunca BT, sürekli iletiĢim ve iĢlevler arası iĢbirliği ile eriĢilen 

entegre yapısını göstermektedir. ġema, aynı zamanda BT, iletiĢim ve iĢbirliğinin 

optimizasyon aĢamaları arasında da olması gerektiğini vurgulamaktadır. Sonuç 

olarak optimizasyonun gerçekleĢebilmesi için optimizasyon aĢamalarının (planlama, 

proglamlama, uygulama, izleme, düzeltme) ve tedarik zincirini oluĢturan ana 

iĢlevlerin (hampetrol tedarik, rafineri üretim, dağıtım, pazarlama) biliĢim 

teknolojileri, iletiĢim ve iĢbirliği ile sıkı bir entegrasyonu gerekmektedir.  Bu sıkı 

entegrasyon sayesinde, petrokimya Ģirketleri kâr maksimizasyonuna, rekabet 

üstünlüğü sağlamak için gerekli olan maliyet verimliliği ve müĢteri memnuniyeti gibi 

nihai hedeflerine ulaĢabilirler. 
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ġekil 3.5 Petrol ve petrokimya tedarik zinciri optimizasyonu 

Kaynak: Szucs, D. ve Hassen, K. (2012), s. 20 
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4. BÖLÜM-UYGULAMA VE ÖRNEKLEM-TÜPRAġ 

4.1. AraĢtırmanın Amacı  

Üç çekirdek (karmaĢıklık, katılık ve dikey entegrasyon) özelliğinden dolayı 

diğer endüstri dallarından farklı olarak, yeni geliĢmelere ve uygulamalara geç uyum 

sağlayan petrol ve petrokimya endüstrisinin tedarik zinciri yapısının incelenmesi, 

matematiksel modellerin yanında, TZ optimizasyonunu pratik olarak hayata 

geçirecek olan yönetim anlayıĢı ve yaklaĢımlarının nasıl olması gerektiği ve TZ 

entegrasyonuna katkı sağlayacak yeni BiliĢim Teknolojilerinin neler olduğu gibi 

konuların araĢtırılmasıdır. 

4.2. Veri Toplama Yöntemi 

 Bu bölüme kadar teorik ve pratik yansımaları ile ele alınan Petrol ve 

Petrokimya Endüstrisinde Tedarik Zinciri Optimizasyonu konusunu; rafinerileriyle 

bu sektöründe uzun yıllar üretim yapan TüpraĢ ve Petkim tarafından nasıl 

algılandığını, uygulamalarının neler olduğunu belirlemek amacıyla tez yazarı 

tarafından araĢtırma soruları (Ek-A, Ek-B) hazırlanmıĢ, yanıtlanması için her iki 

kuruma yapılan müracaatlar ve ısrarlı talepler kabul görmemiĢtir. Neden olarak, 

resmi internet sitelerinde kurumsal olarak yayınlanan sunum ve raporlar haricinde 

bilgi paylaĢımı yapamayacaklarını belirtmiĢlerdir.  

 

ÇalıĢmada örneklem olarak sadece TüpraĢ alınmıĢ ve TüpraĢ‟ın TZ yapısı ve 

iĢleyiĢi ile ilgili konular TüpraĢ‟ın resmi internet sitesinden, burada yayınlanan yıllık 

Faaliyet Raporları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporları ve Rafine Dergilerin‟de 

yayınlanan makalelerden faydalanılarak hazırlanmıĢtır. TüpraĢ tarafından tedarik 

zinciri yönetimi ve optimizasyonunun nasıl algılandığı ve uygulandığı bu verilere 

dayanmaktadır. 

4.3. TüpraĢ ve Ortaklıkları 

TüpraĢ; tüketim bölgelerine yakınlık ve ham petrol ikmal avantajlarına sahip, 

bünyesinde toplam 28,1 milyon ton‟luk ham petrol rafinaj kapasitesi olan dört 

rafinerisi ve 50 bin ton‟luk üretim kapasiteli bir petrokimya tesisi bulunan, bununla 
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birlikte;  %79, 98 „lik payla DĠTAġ ve % 40 „lık payla Opet ortaklıklarıyla (Ģekil 4.1) 

yarattığı katma değer ve cirosuyla Türkiye‟nin en büyük sanayi, Avrupa‟nın ise 7‟nci 

büyük rafineri Ģirketidir. Ayrıca,  7,25‟lik Nelson kompleksite endeksi ile Akdeniz‟in 

yüksek kompleksiteye sahip rafinerileri arasındadır. 2006 yılında Koç Topluluğu 

bünyesine katılan TüpraĢ, Türkiye‟nin petrol ürünleri ihtiyacının % 70‟ini 

karĢılamaktadır (TüpraĢ Kurumsal Sorumluluk Raporu, 2007).  

  

 

  

 

  

   

                                   % 79.98                              % 51  

 

 

 % 40                                                  % 49 

 

  % 100  

 

         ġekil: 4.1 TüpraĢ Ortaklık Yapısı 

         Kaynak: TüpraĢ Web Sitesi, 2015101 2013 2 

4.4. TüpraĢ’ın Tarihçesi 

Yüksek pazar payı, kurumsal yapısı, üretim tesisleri ve ortaklıklarıyla entegre 

petrol Ģirketine dönüĢen TüpraĢ‟ın kökleri, 1961 yılında Amerikan Caltex tarafından 

kurulan ĠPRAġ'a kadar uzanmaktadır. Kamu Ġktisadi TeĢekkülleri‟nin daha verimli 

çalıĢmalarını sağlamak için yapılan düzenlemeler kapsamında, ĠPRAġ ve Türkiye 

Petrolleri A.O.‟ya bağlı olarak faaliyet gösteren Ġzmir ve Batman Rafinerileri ile 

yapımı o tarihlerde devam eden Kırıkkale Rafinerisinin 16 Kasım 1983 yılında 

TüpraĢ ismi altında birleĢtirilmeleri ile kurulmuĢtur. (TüpraĢ Faaliyet Raporu, 2008,  

Sayfa:5). Bugün TüpraĢ‟ın bünyesinde bulunan dört Petrol ve bir Petrokimya 

Rafinerilerinin tarihçeleri Ģu Ģekildedir: 

Koç Holding 

% 77 

 

Aygaz % 20 

% 77 

 

Opet % 3 

% 77 

 

Enerji Yatırmlar A.ġ. 

% 77 

 DitaĢ 

% 77 

 Opet 
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 Körfez Hava 

UlaĢtırma A.ġ 

% 77 

 

TÜPRAġ 

 

 

Halka Açık Hisse 
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4.4.1. Ġzmit Rafinerisi 

11 Ocak 1960 tarihinde kurulan ĠPRAġ‟ın Ġzmit-Tütünçiftlik‟de yaptırdığı 

rafinerinin, 1961 yılında 1,0 milyon ton/yıl olan hampetrol iĢleme kapasitesi, daha 

sonra gerçekleĢtirilen yenileme ve geniĢletme projeleri ile, 1982 yılında 11,5 milyon 

ton/yıl‟a yükselmiĢtir. Rafineri ABD teknolojisi kullanılarak kurulmuĢtur (T.C. 

BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, 2015). 

 

Türkiye petrol ürünleri tüketiminin yaklaĢık % 40‟ının gerçekleĢtiği tüketim 

bölgesinin odağında yer alan Ġzmit Rafinerisi, 2009 yılından itibaren AB normlarına 

uygun Euro-V standartlarında üretim yapmaktadır.  Ġzmit Rafinerisi, yapılan 

yenileĢme çalıĢmaları ile Nelson Kompleksite Endeksi‟ni 7,78 seviyesine yükselterek 

Akdeniz bölgesinin en geliĢmiĢ rafinerileri arasında yer almıĢtır. 2014 yılında Fuel 

Oil DönüĢüm Projesi‟nin devreye girmesiyle, Nelson Kompleksite Endeksi de 

artarak 14,5 seviyesine çıkmıĢtır. (TüpraĢ Web Sitesi).  

 

Ġzmit Rafinerisi, genel olarak Marmara ve Karadeniz Bölgelerinin petrol ürün 

ihtiyacını kaĢılamakla beraber ihtiyaç halinde TüpraĢ'a bağlı diğer rafinerilerin 

sorumluluk alanlarına da ürün sevkiyatı yapmaktadır (TüpraĢ KSS raporu, 2007, 

s.20). 

 

4.4.2. Ġzmir Rafinerisi 

Türkiye‟nin artan petrol ürünleri ihtiyacını karĢılamak amacıyla1968 yılında 

Aliağa‟da yapımına baĢlanan Ġzmir Rafinerisi, 1972 yılında iĢletmeye alınmıĢtır. 

Kurulduğunda 3,0 milyon ton/yıl olan hampetrol iĢleme kapasitesi, kademeli olarak 

yapılan yenileme ve geniĢletme projelerinin tamamlanması ile 1987 yılında 10,0 

milyon ton/yıl‟a ulaĢmıĢtır. Rafineri, ABD-Rusya teknolojisi kullanılarak yapılmıĢtır 

(T.C.B.Ö.Ġ., 2015). 

 

2007 yılında destilasyon kapasitelerinin revize edilmesi ile ham petrol iĢleme 

kapasitesi 11 milyon ton/yıl olarak tescil edilmiĢtir. 7,66 Nelson Kompleksitesi‟ne 

sahip olan Rafineri‟de, TüpraĢ genelinde Fuel Oil DönüĢüm Tesisi öncesi yapılan 
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bakım çalıĢmaları ve Ģarj optimizasyonu kapsamında 2014 yılında 8,0 milyon tonu 

ham petrol olmak üzere yarı mamuller dahil toplam 8,3 milyon ton Ģarja verilerek 

yüksek kapasite kullanımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Ana ürünleri; LPG, nafta, benzin, jet 

yakıtı, motorin, baz yağ, kalorifer yakıtı, fuel oil, bitüm, wax olan Ġzmir Rafinerisi, 

Türkiye‟de 400 bin ton/yıl kapasiteli makine yağları üretim kompleksine sahip tek 

rafineridir. 2014 yılında 5,5 milyon tonu yurt içi olmak üzere toplam 8,5 milyon ton 

ürün satıĢı gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

 Ġzmir Rafinerisi, AB normlarında üretim yapabilmektedir. Rafineri, açık 

denizlerle bağlantılı sanayi ve turizm bölgesi olan Ege Bölgesinde 

konumlandırılması ve yüksek kompleksite oranı ile rekabet üstünlüğüne sahiptir 

(TüpraĢ Web Sitesi). 

4.4.3. Kırıkkale Rafinerisi 

Ankara ve Orta Anadolu Bölgesinin petrol ürünleri ihtiyacını karĢılamak ve 

Türkiye‟nin savunma stratejisi bağlamında Kırkkale-Hacılar‟da 1976 yılında inĢası 

baĢlatılan Kırıkkale Rafinerisi 1986 yılında iĢletmeye alınmıĢtır. Kırıkkale  

rafinerisinin hampetrol iĢleme kapasitesi 5,0 milyon ton/yıldır. Rafinerinin hampetrol 

tedariki BotaĢ-Ceyhan Terminalinden 447 km. uzunluğunda ve 5,0 milyon ton/yıl 

kapasitesi olan boru hattı ile yapılmaktadır. Rafineri, Romanya-ABD teknolojisi 

kullanılarak yapılmıĢtır (T.C.Ö.Ġ.B. , 2015).  

 

Türkiye‟nin en büyük kara tankları dolum kapasitesine sahip Kırıkkale 

Rafinerisi, çeĢitli ünitelerin ilave edilmesi ile birlikte Akdeniz standartlarına göre 

orta düzey sayılan 6,32 Nelson kompleksite endeksine ye sahip bir rafineri haline 

getirilmiĢtir. Denizle bağlantısı olan BotaĢ-Ceyhan Terminali sayesinde hem yerli 

hem de ithal ham petrol kaynaklarına boru hatları ile ve diğer TüpraĢ rafinerilerine 

demiryollarıyla bağlantıları olan Kırıkkale Rafinerisi, Orta ve Doğu Anadolu 

bölgelerinin ürün pazarlarına yakınlığı nedeniyle karasal lojistik avantaja sahiptir 

(TüpraĢ Web Sitesi). 
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4.4.4. Batman Rafinerisi 

Türkiyenin ilk rafinerisi olma özelliğini taĢıyan Batman Rafinerisi 330 bin 

ton/yıl ham petrol iĢleme kapasite ile 1955 yılında Batman‟da kurulmuĢtur. 1960 

yılında, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin artan ürün ihtiyacını karĢılamak için 

rafinerinin kapasitesi, yenileĢme projelerinin tamamlanması ile 580 bin ton/yıl‟a 

yükseltilmiĢtir. Yenileme çalıĢmaları sürekli devam eden Batman Rafinerisi‟nin 

hampetrol iĢleme kapasitesi yeni bir ünitenin ilavesiyle ile 1972 yılında 1,1 milyon 

ton/yıl‟a çıkartılmıĢtır. Batman Rafinerisi ABD teknolojisi kullanılarak yapılmıĢtır 

(T.C.Ö.Ġ.B., 2015).   

 

Batman Rafinerisinin ham petrol tedariği, bölgede çıkarılan ham petrolün 

boru hatları ile rafineriye sevkiyatı ile sağlanır. ġekil:4.2‟de gösterildiği gibi 

Türkiye‟den geçen yabancı ham petrol boru hatları ile de BotaĢ-Ceyhan Terminali 

üzerinden bağlantılıdır. Batman Rafinerisinin yerli ham petrol kaynağına yakınlığı 

bir avantajı olmasına rağmen dönüĢüm ünitelerinin bulunmaması sebebiyle düĢük 

Nelson kompleksite endeksine sahiptir. Batman Rafinerisinin üretiminin yetersiz 

kaldığı dönemlerde Kırıkkale ve Ġzmir Rafinerileri‟nden demiryolu ile ürün sevkiyatı 

yapılmaktadır. Bu da petrol ürünü ithalatı yapan firmalara karĢı lojistik rekabet 

üstünlüğü sağlamaktadır (TüpraĢ Web Sitesi).  

 

2014 Faaliyet Raporuna göre TüpraĢ bünyesindeki 4 rafinerinin kurumsal 

profilleri ve iĢletme kapasiteleri özet olarak Tablo 4:1 gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Tablo: 4.1 TüpraĢ‟ın bünyesinde faaliyet gösteren rafineriler ve kapasiteleri 
 Ġzmit  

Rafinerisi 

Ġzmir 

Rafinerisi 

Kırkkale 

Rafinerisi 

Batman 

Rafinerisi 

KuruluĢ Yılı 1961 1972 1986 1955 

Rafinaj 

Kapasitesi 

Ton/yıl 

 

11 milyon  

 

11 milyon  

 

5,0 milyon  

 

1,1 milyon  

Toplam 

Depolama 

Kapasitesi M
3 

 

2,91 milyon 
 

 

2,42 milyon 
 

 

 

1,38 milyon  

 

253 bin  

Kapasite 

Kullanım Oranı 

% 82,3 % 75,1 % 66,5 % 37,2 

Nelson 

Kompleksitesi 

7,78 7,66 6,32 1,83 

ÇalıĢan Sayısı 1 763  1 278 853 460 

Kaynak: TüpraĢ Faaliyet Raporu 2014, s. 40-47 

4.4.5. Körfez Petrokimya & Rafineri Müdürlüğü 

Petkim Petrokimya Holding A.ġ‟nin bünyesinde kurulan Petkim-Yarımca 

Tesisleri; Etilen, Klor Alkali, Vinil Klorür Monomer, Polivinil Klorür, Alçak 

Yoğunluk, Polietilen Fabrikaları ile ilk petrokimyasal ürünlerin üretimine 1970 

yılında baĢlamıĢtır. 1972-1976 yılları arasında Karbon Siyahı, Stiren, Polistiren, 

DDB, BDX, SBR, CBR ve Kaprolaktam Fabrikaları da iĢletmeye açılarak Yarımca 

Kompleksi kuruluĢunu tamamlamıĢtır. Petkim, dünyadaki geliĢmelere paralel olarak 

1987-1990 yılları arasında en verimli ve parlak dönemini yaĢamıĢ fakat 1991yılında 

baĢlayan dünya petrokimya sanayi ile birlikte krize girmiĢ ve 1990-1995 yılları 

arasında Klor Alkali, Etilen, Stiren, LAB ve Kaprolaktam Fabrikalarının üretimine 

son verilmiĢtir. Daha sonra da 2001 yılında PE, PVC ve VCM fabrikalarının 

üretimine son verilmiĢtir. Petkim-Yarımca Tesisleri, ÖzelleĢtirme Yüksek 

Kurulu'nun kararı ile 2001 yılında faaliyette olan  beĢ fabrikası ile birlikte (SBR, 

CBR, BDX, Karbon Siyahı, Polistren) TüpraĢ'a devredilmiĢ ve Körfez Petrokimya ve 

Rafineri Müdürlüğü ünvanı altında çalıĢmalarına devam etmektedir (T.C.Ö.Ġ.B., 

2015). Bugün bu petrokimya tesisinde sadece lastik hammaddesi olan karbon siyahı 

üretilmektedir.  
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ġekil: 4.2 TüpraĢ Rafinerileri, ulusal ve uluslararası hampetrol boru hatları 

Kaynak: TüpraĢ Kurumsal Sorumluluk Raporu, 2007, s. 8 

 

4.5. TüpraĢ’ta Kurumsal Yönetim ve Organizasyonel Yapı 

TüpraĢ yönetiminin en tepesinde bir Yönetim Kurulu BaĢkanı, bir BaĢkan 

Vekili ve beĢi bağımsız olmak toplam onbeĢ kiĢinin oluĢturduğu Yönetim Kurulu 

vardır. TüpraĢ Genel Müdürü TüpraĢ‟ın tüm yönetiminden ve performansından, 

Yönetim Kurulu‟na karĢı doğrudan sorumludur. Dört rafineri müdürlüğü direk genel 

müdürlüğe bağlıdır.  

 

TüpraĢ‟ta yönetim hiyerarĢik fakat aktif operasyonel bir yapıya sahiptir. 

TüpraĢ‟ın özelleĢtirilmesinden sonra yeniden yapılanma süreci içinde 2007 yılında 

yönetim anlayıĢında değiĢimler yapılarak, TüpraĢ‟ın ihtiyaçlarına uygun olarak, 

uluslararası petrol Ģirketlerinin önem verdiği iĢlevsel bir yapı olan uzmanlaĢma ön 

plana çıkmıĢ ve ġekil 4.3‟de gösterildiği gibi TüpraĢ organizasyon yapısı içinde tüm 

görev ve sorumluluklar çeĢitli uzmanlık birimleri arasında görev alanlarına göre 

paylaĢtırılmıĢtır. Rafinerilerdeki tüm teknik, idari, ticari, mali faaliyetler Genel 

Müdürlüğe bağlı dört Genel Müdür Yardımcılıklarının koordinasyonu altında 

yürütülür. Genel Müdürün emrinde ayrıca Risk Yönetimi ve Denetim Müdürü, 

Hukuk BaĢmüĢaviri, Kurumsal ĠletiĢim Müdürü bulunmaktadır. Ticaret ve üretimle 

ilgili tüm alanlarında olduğu gibi sosyal, ekonomik ve çevresel konular da Genel 

Müdür Yardımcılarına bağlı uzmanlaĢmıĢ direktörlükler ve müdürlükler tarafından 

yönetilmektedir. Örneğin; Ham Petrol Ġkmal Müdürlüğü sadece ham petrol 
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alımlarından sorumlu iken, diğer ürünlerin alım ve satım iĢlemleri ticaretten sorumlu 

Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluĢturulan dört ayrı müdürlük tarafından 

yapılmaktadır, bu müdürlükler: 

 

- Hafif Distilatlar Ticaret Müdürlüğü  

- Orta Distilatlar Ticaret Müdürlüğü  

- Ağır Distilatlar (Fuel Oil) Ticaret Müdürlüğü  

- Ara Ürünler ve MTBE Ticaret Müdürlüğü 

 

TüpraĢ‟da 2007 yılına kadar devam eden eski organizasyon yapısında, ürün 

ithalatı ve ihracatı rafineriler bazında ürün farkı gözetilmeksizin DıĢ Ticaret 

Müdürlüğü tarafından yapılmaktaydı. Örneğin; Ġzmit Rafinerisi'nin tüm ürün ithalat 

ve ihracat iĢlemlerini bir ticari birim gerçekleĢtirirken Ġzmir Rafinerisi'nin tüm ithalat 

ve ihracatını ayrı bir ticari birim tarafından takip ediliyordu. 2007 yılından itibaren 

ürün ithalat ve ihracatının rafineriler bazında takibi yerine ürün grupları bazında 

(Hafif Distilatlar, Orta Distilatlar ve Ağır Distilatlar) takibine baĢlandı. TüpraĢ, artan 

küresel rekabetçi ortamda ayakta kalmanın ancak değiĢen piyasa koĢullarına hızlı bir 

Ģekilde adapte olunmasyıla sağlanabileceği prensibini kabul ederek, yeni yapılanma 

sürecinde ürün bazında uzmanlaĢmayı gerçekleĢtirdi. Bu durum TüpraĢ‟a; ürün alım-

satımında kalite ve spesifikasyonlara hakim olmasını, uluslararası arenada ürünleri 

daha iyi sunmasını, ürünlerin kalitesini bir birim artırmanın yaratacağı katma değeri 

dikkate alarak, petrol ticareti yapan firmalarla birebir pazarlık yapmasını, ürünlerin 

kalitesi arkasında durmasını ve piyasadaki herbir ürünle ilgili aktörleri daha iyi 

tanımasını kolaylaĢtırmıĢtır. 

 

Aynı Ģekilde TüpraĢ bünyesinde, yeniden yapılanma sürecinde değiĢikliklerin 

ilk uygulandığı birimlerden biri de Mali iĢlerden sorumlu Genel Müdür 

Yardımcılığına bağlı Bilgi Teknolojileri Müdürlüğünün (daha sonra direktörlüğü 

çevrilmiĢtir) kurulması ve bu müdürlüğe bağlı BT ile ilgili farklı konularda 

müdürlükler oluĢturulması uzmanlaĢmayı ön plana çıkaran örneklerdir: 

 

-Kurumsal BiliĢim Çözümleri Müdürlüğü 

-Veri Merkezi ve Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 
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-Süreç GeliĢtirme ve Yazılım Müdürlüğü 

-Endüstriyel BiliĢim Hizmetleri Müdürlüğü 

 

 Bilgi Teknolojileri Müdürlüğündeki bu yeni yapılanmalarla, yetkinlik ve 

çözümler, tüm bölümlere ve rafinerilere uygulanmakta ve ihtiyaçlar merkezi olarak 

giderilmektedir. Aynı Ģekilde sunucu ve altyapı ekipmanları da yerel destekle 

merkezi olarak yürütülmektedir. Endüstriyel birimlerde çalıĢanlar lokasyon olarak bir 

araya gelmemiĢ olmalarına rağmen bilgi birikimi ortak olarak kullanılmakta, ortak 

çözümler üretilmektedir.  
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ġekil 4.3 TüpraĢ‟ta Yönetim ġeması,  Kaynak: TüpraĢ Web Sitesi 

Genel Müdür 

Batman Rafinerisi Md. 

Kırıkkale Rafinerisi Md. 

Ġzmit Rafinerisi Md. 

Ġzmir Rafinerisi Md. 

Risk Yönetimi ve Denetim 

Müdürü 

Hukuk BaĢ  MüĢaviri 

Kurumsal ĠletiĢim Müdürü 

Genel Müdür 

Yrd. 

(Teknik) 

Genel Müdür 

Yrd. 

(Ġdari) 

Genel Müdür 

Yrd. 

(Ticari) 

Genel Müdür 

Yrd. 

(Mali) 

Teknik Servisler ve 

AR-GE Direktörü 

-Proses otomasyon Md. 

-Yatırım ve Proje  

   GeliĢtirme Md 

-Kalite Sistemleri       

  Yönetimi Md. 

-Enerji Yönetimi Md 

-Çevre Müdürü 

-Proses ve Ekipman    

 GeliĢtirme Md. 

-AR-GE Müdürü 

 

Proje ve Yatırımlar 

Direktörü 

-Yatırım Planlama Md. 

-DetayMühendislik Md.  

-Yapım Uygulama Md. 

Ġnsan Kaynakları 

Direktörü 

-Eğitim Müdürü 

-Sosyal ve Ġdari      

   ĠĢler Md. 

SatıĢ ve Pazarlama 

Direktörü 

-SatıĢ Müdürü 

-Fiyatlandırma  ve    

  MüĢteri ĠliĢkileri Md. 

 

Güvenlik Müdürü 

ĠĢletme Güvenirliği 

Direktörü 

-Döner Ekipman Md. 

-Statik Ekipman ve 

Korozyon Md. 

-Planlı DuruĢlar Md. 

-Elektrik Enstruman 

Md. 

 

Teknik Emniyet Md 

SözleĢme ve 

Satınalama 

Direktörü 

-Malzeme Satınalma          

 Müdürü 

-SözleĢmeler Müdürü 

Ham Petrol Ġkmal 

Üretim Direktörü 

-Üretim Planlama     

  Müdürü 

-Yerli Ham Petrol ve    

   Operasyon  Md. 

-Ham Petrol Ġkmal   

  Müdürü.     

-Modelleme ve     

  Operasyon Müdürü 

 

Ticari Operasyonlar 

Müdürü 

 

Hafif Distilatlar 

Ticaret Müdürü 

 

Orta Distilatlar 

Ticaret Müdürü 

 

Ara Ürün ve MTBE 

Ticaret Müdürü 

 

Fuel Oil Ticaret 

Müdürü 

 

Mali ĠĢler Direktörü 

 

Yatırımcı ĠliĢkileri 

ve Raporlama 

Direktörü 

-Finansal     

  Raporlama Md. 

-Yatırımcı ĠliĢkileri  

   Müdürü 

 

Finansman Müdürü 

 

Bilgi Teknolojileri 

Direktörü 

-Kurumsal BiliĢim 

Çözümleri Md 

-Veri Merkezi ve 

Altyapı Hizmetleri 

Md.. 

-Süreç GeliĢtirme 

ve Yazılım Md. 

-Endüstriyel BiliĢim 

Hizmetleri Md. 

Yönetim Kurulu 

(Teknik) 
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4.6. TüpraĢ’ın Tedarik Zinciri  

TüpraĢ'ta tedarik zinciri süreci; rafinerilerin planlanan ham petrol ihtiyaçları 

doğrultusunda yerli ve yabancı kaynaklardan satın alınması ile baĢlar. Deniz 

tankerleri ve boru hatları ile rafinerilere sevkedilen ham petrol rafineri sahasında 

bulunan kara tanklarında depolanır. Kara tanklarından üretim ünitelere alınan ham 

petrol; ayrıĢtırma, arıtma ve dönüĢüm gibi süreçlerinden geçirilerek petrol ürünleri 

elde edililir. Bu ürünler, ürünün fiziksel ve kimyasal özelliğine uygun olarak 

yapılmıĢ tanklarda depolanır. Depolanan ürünler; gerekli fiziksel ve kimyasal 

laboratuar testlerinden geçtikten sonra müĢterilerin alımına sunulur.  

4.6.1. TüpraĢ’ın Ham Petrol Tedariki  

Rafinerilerinde üretilen ürünlerin ana hammaddesi ham petrol; TüpraĢ için 

temel tedarik kalemidir. TüpraĢ rafinerilerinde planlanan üretim için kullanılacak 

gerekli ham petrol; yaklaĢık % 10‟nu yerli kaynaklardan ve % 90‟lık kısmı ise 

yabancı kaynaklardan ithal edilerek temin edilmektedir. Ham Petrol Ġkmal 

Müdürlüğü tarafından yönetilen ham petrol alımlarında optimizasyonu sağlamak 

için; ham petrol tedarik kaynaklarının çeĢitlendirilmesi, TZ‟nde riskin dağıtılması, 

fiyat ve navlun avantajlarının sağlanması ve TüpraĢ‟ın operasyonel kabiliyetinin 

arttırılması gibi kriteler göz önünde tutulmaktadır. Ġran, Rusya, Suudi Arabistan ve 

Suriye gibi ülkelerin ulusal petrol Ģirketleriyle yıllık anlaĢmalar yapan TüpraĢ, ham 

petrolün büyük bir kısmını bu anlaĢmalar aracılığıyla ithalat yolu ile temin 

etmektedir. TüpraĢ, 2014 yılında 11 ülkeden API değeri 19-48 arası olan 18 farklı 

ham petrol tedarik etmiĢtir (TüpraĢ Faaliyet Raporu, 2015,  s.17). 

 

TüpraĢ, ayrıca ürün talepleri bağlamında o ürünlerin özelliklerine sahip ham 

petrol türleri için tedarik esnekliğini ve ilave opsiyonları artırmaya yönelik “çerçeve 

anlaĢma” alımları da yapmakta ve piyasa koĢulları elverdiği ölçüde zaman zaman 

spot alımlar gerçekleĢtirmektedir (TüpraĢ KSS Raporu, 2007, s.15-16). 
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4.6.2.  TüpraĢ’ın Yarı Mamul ve Son Ürün Tedariki  

TüpraĢ‟ın diğer tedarik operasyonu da yarı mamül ve son ürün dıĢ alımıdır. 

TüpraĢ, kendi üretimiyle piyasa taleblerini karĢılayamadığı zaman ürün ve ürüne 

dönüĢtürülmek üzere yarı mamul ithalatı da yapmaktadır. 

 

 TüpraĢ sahip olduğu dönüĢüm üniteleri sayesinde, ağır ürünleri kârlılığı daha 

yüksek olan beyaz ürünlere dönüĢtürebilmektedir. Kimi piyasa koĢularında, son ürün 

ve yarı mamüllerin fiyatları, ham petrol tedarikine göre daha kârlı olabilmektedir. 

Böyle durumlarda TüpraĢ, yarı mamül veya son ürün alımı gerçekleĢtirir. Yarı 

mamulleri, ağır ya da kükürt oranı yüksek son ürünleri rafinerilerde iĢlenerek 

piyasanın talep ettiği, çevresel etkileri düĢürülmüĢ kârlılığı daha yüksek beyaz 

ürünlere dönüĢtürdükten sonra piyasaya arz ederek kârlılığını artırır. Raporlama 

dönemlerinde yarı mamül fiyatları, piyasada talebin düĢüklüğü sebebiyle fiyat 

bakımından ham petrole oranla daha avantajlı bir konuma ulaĢır. Petrol piyasasının 

sunduğu bu avantajlardan faydalanan TüpraĢ, tedarik ettiği yarı mamülleri dönüĢüm 

ünitelerimizde iĢleyerek piyasaya sunar. 

 

TüpraĢ; müĢterilerinin ve piyasanın ihtiyacını kesintisiz sağlamak için ham 

petrol, ürün ve yan ürün alımlarının gerçekleĢebilmesi için limandan yükleme ile 

beraber satın alma sipariĢlerini SAP sistemi üzerinden açmaktadır. Kargo bazında 

teslimat ve firelerin hesaplanmasına kadar bütün iĢlemler SAP sistemi üzerinden 

yürütülürken, finansman da dahil olmak üzere ilgili tüm birimler sipariĢin üzerindeki 

tüm kargo bilgilerine eĢ zamanlı olarak ulaĢabilmektedir (TüpraĢ KSS Raporu 2007, 

s.15-16). 

4.6.3. TüpraĢ’ın Tedarikçi ĠliĢkileri 

TüpraĢ‟ın tedarikçilerle iliĢkileri iĢ devamlılığı açısından önemlidir. TüpraĢ‟ın 

ham petrol tedarikçilerinden iki temel beklentisi vardır. Bunlardan ilki satın alınan 

ürünün istenen kalitede olması, diğeri ise ham petrolün taĢınmasında ile güvenlik 

normlarına uyulmasıdır. TüpraĢ, hizmet ve ürün tedarikçilerine ve satın alınan 

ürünlere uyguladığı standartlar doğrultusunda, satın aldığı hizmet veya ürünlerin 

satın alma Ģartlarına uygunluğunu tebit etmekte, satın alınan hizmet ve ürünün bir 
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sonraki ürüne veya son ürüne olan etkisini belirlemeye çalıĢmaktadır. TüpraĢ, 

tedarikçilerini kendi belirlediği koĢullarda “ürün temin etme kabiliyeti” ölçütünde 

değerlendirmekte ve seçmektedir. TüpraĢ‟ın her tedarikçi ve hizmet grubu için 

oluĢturduğu ölçütler vardır. Bu ülçütlerle üç aĢamada değerlendirme yapılır; seçme, 

değerlendirme ve tekrar değerlendirmedir. TüpraĢ, nihai değerlendirme sonuçlarını 

ve bu sonuçlar doğrultusunda yapılması gereken iĢlemleri devamlı kayıt altında 

almaktadır. (TüpraĢ KSS Raporu 2007, s.51-52). “TüpraĢ Tedarikçi Havuzu” bilgi 

deposunda muhafaza edilen tedarikçi performans değerlendirmeleri, bir sonraki 

sipariĢ için teklif istenecek firma seçiminde önemli rol oynar (TüpraĢ KSS Raporu 

2007, s.16). 

 

TüpraĢ‟ın tedarikçi seçiminde uyguladığı diğer bir kriter; gerekli performans 

kriterlerini sağlasalar bile Türkiye'nin ve BirleĢmiĢ Milletler'in ambargo uyguladığı 

ülkelerden ham petrol ve petrol ürünü tedariki yapmamasıdır. (TüpraĢ KSS Raporu 

2007, s.51-52). 

4.6.4. TüpraĢ’da Üretim Planlama 

TüpraĢ; üretimin en stratejik kademesi olan planlamayı, müĢterilerinin yıllık 

sipariĢ öngörüleri yardımıyla, talebi karĢılayacak Ģekilde yapmaktadır. Arzın 

aksamaması için sipariĢ öngörüleri aylık peryotlar ile güncellenerek gerekli 

mekanizmalar iĢletir.  

 

Planlama süreci, PIMS (Üretim Endüstrisi Modelleme Sistemi) ve ona ham 

petrollerle ilgili veri hazırlamak için kullanılan 'Crude Manager” (Hammadde 

Yöneticisi) biliĢim sistemleri yardımıyla gerçekleĢtirilir. Bu sistemler sayesinde alımı 

programlanan ya da stoktaki ham petrol ve diğer hammaddelerden, verilen talep ve 

tahmini fiyatlar doğrultusunda hangi üründen, hangi kalitede, ne kadar üretilebileceği 

hesaplanır. Daha sonra modelleme sistemi ile çeĢitli parametreler vasıtasıyla, ürün 

kalemleri arasında optimizasyon yapılarak talebi kaĢılayacak en uygun ürün dağılımı 

belirlenir (TüpraĢ KSS Raporu 2007, s.17). 
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4.6.5. TüpraĢ’da Ürün Depolama ve Dağıtım 

TüpraĢ; ürünlerini öncelikle rafineri sahalarında bulunan toplam kapasitesi 

2,7 milyon m
3 

olan tanklarında depolamaktadır. Rafineri bulunmayan bölgelerde ise 

ortağı olduğu Opet'in deniz ulaĢımına açık 6 bölgede (Marmara, Körfez, Aliağa, 

Antalya, Giresun, Mersin) kurulu toplam kapasitesi 1,129 milyon m
3 

olan ürün 

depolama terminallerini kullanmaktadır. Opet Petrolcülük, aynı zamanda TüpraĢ‟tan 

sonra Türkiye‟nin ikinci en büyük petrol ürünleri depolama kapasitesine sahip 

dağıtım firmasıdır. Ürün satıĢlarında Opet depolama tanklarından da faydalanan 

TüpraĢ, bu sayede önemli bir lojistik avantaj elde etmektedir (TüpraĢ KSS Raporu 

2008-2009, s.14). 

  

TüpraĢ, Türkiye genelinde 37 çeĢit petrol ürününün satıĢını yapmaktadır. 

TüpraĢ ürünleri müĢteri lokasyonlarına transfer etmek için boru hatlarını, denizyolu, 

karayolu ve demiryolunu kullanmaktadır. Kara tankerleri ile yapılan ürün sevkiyatı 

tamamen müĢterilerin sorumluluğu altındadır. TüpraĢ, Kırıkkale ve Batman 

rafinerilerinin üretim açıklarını Ġzmir ve Ġzmit rafinerilerinden karayolu ve demir 

yolu sevkiyatı ile ikmal etmektedir. 2009 yılı ürün satıĢlarının %42‟si denizyolu, 

%29‟u ise kara ve demiryolu,  %29‟u  ise boru hatları aracılığıyla yapılmıĢtır. 

Alternatif bir yöntem olan demiryolu taĢımacılığı, karayolu taĢımacılığına oranla 

daha ekonomik ve güvenli seçenektir. TüpraĢ rafinerileri inĢa edilirken ürünlerin 

demiryoluyla da taĢınabileceği dikkate alınmıĢ, doldurma-boĢaltma sistemleri ve 

demiryolu alt yapısı ona göre kurulmuĢ. TüpraĢ; özelleĢtirildikten sonra, devlet 

iĢletmesi olduğu dönemlerinde zamanla atıl kalmıĢ bu faydalı yatırımları, TCDD‟den 

transfer ettiği lisanslı personel ile iĢlerlik kazandırmıĢ ve 2008 yılı baĢında blok 

trenlerle akaryakıt taĢınmasına baĢlanmıĢtır. 2008 yılında 250 bin ton olarak 

gerçekleĢen demiryolu taĢıma miktarını 2011‟de 1 milyon 770 bine yükseltmiĢtir. 

4.6.6. SatıĢ-Pazarlama 

 TüpraĢ‟ın satıĢ ve pazarlama faaliyetleri 2 ana alanda gerçekleĢtirilmekedir. 

Bunlar yurtiçi satıĢ ve dıĢ ticarettir. Ürünlerin fiyatlandırmasını, Petrol Piyasası 

Kanunu gereği, CIF Akdeniz (Genova/Lavera) piyasası değerlerini günlük olarak 

takip ederek dinamik bir fiyat karar mekanizması ile gerçekleĢtirir. 
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Doğrudan ürün satıĢı yapılan müĢteriler; i) EPDK tarafından yetkilendirilmiĢ 

akaryakıt, ihrakiye, LPG,  madeni yağ dağıtım firmaları, ii) petrokimya sanayi, boya 

sanayi, lastik sanayi gibi kuruluĢlar, iii) Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediyeler 

ile bu kurumlar tarafından onaylanmıĢ müteahhit firmaları ve iv) TSK adına Milli 

Savunma Bakanlığıdır (TüpraĢ KSS Raporu, 2007, s.20). Dönemsel olarak iç 

piyasada talep fazlası olan ürünler de ihraç edilmektedir. 

 
İ 

Tablo 4.2  TüpraĢ MüĢteri Dağılımı 
 

MüĢteriler ve ürünler TüpraĢ’tan ürün alım payları ( %) 

Dağıtıcılar 40.12 

Ġhracat 24.03 

Jet Yakıtı MüĢterileri 16.09 

Asfalt  8.76 

Diğer  4.79 

LPG ġirketleri  3.62 

TSK  2.04 

Petkim  0.55 

Kaynak: TüpraĢ Faaliyet Raporu 2014, sayfa:12-13 

 

TüpraĢ‟ın toplam üretiminin % 54,8‟ini alan dağıtım Ģirketlerinin alım 

oranları Tablo 4.3‟de gösterilmiĢtir. En çok ürün alan dağıtıcı firma % 35,7 ile 

PoaĢ‟tır. TüpraĢın ortağı olduğu Opet ise dağıtıcı firmalara verilen toplam ürünlerin 

% 12,0‟sinin dağıtımını yapmaktadır. 

 

Tablo 4.3 Dağıtım ġirketlerine SatıĢ dağılım oranları 

Dağıtım ġirketleri        Dağıtıcıların payları ( %) 

PoaĢ                        25.0 

Shell                        15.0 

BP                         6.0 

Opet                        20.0 

Diğer                        34.0 

Kaynak: TüpraĢ Faaliyet Raporu 2014, s.12-13 
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TüpraĢ, Türkiye akaryakıt ürünleri talebinin yaklaĢık % 70 'ini 

kaĢılamaktadır. Toplam talebin bu denli büyük kısmının kaĢılanmasından dolayı 

ürünlerin ulaĢılabilirliğini ve arz devamlılığını büyük bir önem taĢımaktadır. 

Türkiye'nin tek rafineri iĢletmesi olan TüpraĢ, devlete olan taahhüdü gereği, 20 

günlük “ulusal stok” bulundurmak zorundadır. Bu rezervin tutulması sayesinde, 

herhangi bir nedenle oluĢabilecek petrol ürünü sıkıntısının ülke ekonomisine etkileri 

minimize edilmiĢ olur.  

 

Aynca TüpraĢ müĢteri taleplerine göre ürün tedarikinin sağlanmasını da 

garanti altına almaktadır. Bu çerçevede müĢteriler yıl içerisinde talep ettikleri ürün 

miktarlarını, aylık planlarla TüpraĢ‟a iletmektedir. TüpraĢ, müĢterilerinin bu 

beklentilerini eksiksiz yerine getirmek için çalıĢmaktadır. (TüpraĢ KSS Raporu 2007 

sayfa: 20-22) 

4.6.7. MüĢteri Memnuniyeti  

TüpraĢ; müĢterilerine en iyi Ģekilde hizmet ve yüksek kalitede ürün sunmayı 

prensib edindiğini, sürekli hizmet ve ürün kaliteleri artırmak için çalıĢmalar 

yaptıklarını ve bütün müĢterilerine adil ve eĢit davranmayı taahhüt ettiğini ve tüm 

çalıĢmalarının müĢteri odaklı olduğunu belirtmektedir. Bu amaçla belli aralıklarla 

bazı ürünler için yapmıĢ olduğu  “MüĢteri Memnuniyet Anketi” ini bütün ürün 

grupları için gerçekleĢtirmeyi planlanmaktadır. Raporlama dönemlerinde, 

müĢterilerinden gelen istekler doğrultusunda “PaydaĢ Bildirim Sistemi”ni yenilemiĢ 

ve 2012 yılında sadece akaryakıt müĢterileri için uygulanan “MüĢteri Bilgilendirme 

Rehberi” projesini 2013 yılında geniĢleterek LPG müĢterileri için de “LPG MüĢteri 

Bilgilendirme Rehberi”ni hizmete almıĢtır. ġuanda sadece akaryakıt ve LPG 

müĢterileri için uygulanan “MüĢteri Bilgilendirme Rehberi” ni ilerleyen dönemlerde 

diğer ürün grupları için de gerçekleĢtirmeyi amaçlamaktadır. 

 

TüpraĢ; TüpraĢ‟la birlikte çalıĢma kültürü oluĢturmak ve müĢterilerini 

aydınlatmak ve onlara yol göstermek amacıyla TüpraĢ rafinerileri, ürünleri hakkında 

sürekli bilgilendirmekte, müĢteri olma talebinden ürün alımı ve faturalandırmaya 

kadar tüm satıĢ süreçleri ile ilgili aydınlatıcı dökümanlar hazırlamaktadır. Bilgi 
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Teknolojilerinin geliĢmesi doğrultusunda TüpraĢ, internet tabanlı uygulamaların 

altyapısının iyileĢtirilmesi amacıyla MüĢteri Portal‟ından sonra MüĢteri ĠliĢkileri 

Yönetimi (CRM) Portalı‟nı yenileĢtirmeyi planlanmaktadır (TüpraĢ KS Raporu, 

2013). 

4.7. TüpraĢ’ta BiliĢim Sistemleri Uygulamaları 

TüpraĢ‟ta biliĢim uygulamalarının iĢ devamlılığı açısından iki önemli rolü 

bulunmaktadır; birincisi, üretim süreçleri de dahil olmak üzere faaliyetlerin büyük 

bölümü bilgisayar destekli sistemlerle yürütülmesi, diğeri ise iĢ devamlılığının 

sağlanmasına yönelik yönetim destek sistemlerinin büyük ölçüde biliĢim 

uygulamalarıyla gerçekleĢtiriliyor olması. Bu sebeplerle geliĢmiĢ bir biliĢim 

altyapısına sahip olmak ve bu sistemlerin iĢlerliğini güvence altına almak, TüpraĢ‟ta 

iĢ devamlılığı açısından büyük önem arz etmektedir (TüpraĢ KSS Raporu 2008-2009, 

s. 21).  

4.7.1. Yönetimde BiliĢim Sistemleri 

TüpraĢ; yönetimde hızlı karar alma ve kalite anlayıĢı çerçevesinde, yönetim 

faaliyetlerini oluĢturan tüm süreçlerde, en ileri teknoloji ile tasarlanıp uygulamaya 

geçirilmiĢ biliĢim sistemlerini kullanmaktadır (TüpraĢ KS Raporu 2007, sayfa:23). 

4.7.2. Üretimde BiliĢim Sistemleri 

Rafineri ünitelerinde kurulu olan DCS kontrol sistemleri sayesinde, iĢletme 

proses Ģartlarında oluĢabilecek insan hataları en aza indirilmekte, böylece daha 

emniyetli koĢullarda çalıĢma sağlanmaktadır. 

 

2010 yılında Ġzmit ve Ġzmir Rafinerileri‟nde devreye alınan Prosteam (Enerji 

Yönetimi) programı ile üretim ünitelerinde harcanan enerji miktarı optimum 

seviyeye çekilmiĢ ve bu sistem ile üretimde % 2-5 oranında enerji tasarrufu 

beklenmektedir (Alkan, 2011). 
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4.7.3. Petrol Stokları Takibinde BiliĢim Sistemleri 

TüpraĢ, geliĢtirdiği Petrol Stokları Takibi yazılımları ile rafineri tanklarındaki 

stokları; ham petrol, ara ürünler, ürünler ve ürün Ģeklinde sınıflandırarak toplam 

miktarları gerçek zamanlı izleyebilmektedir. SAP ile entegre çalıĢan uygulama stok 

verilerinin ilgili tüm birimler tarafından paylaĢılmasını sağlamaktadır (TüpraĢ Rafine 

Dergisi, 2014, Sayı:14 s.38). 

4.7.4. Malzeme Ġkmal ve Satın Almada BiliĢim Sistemleri 

TüpraĢ, rafinerilerinin ihtiyacı olan malzeme ve ekipman alımlarını Promena 

ile birlikte e-ihale yoluyla gerçekleĢtirmektedir. E-ihale yolu ile, bugüne kadar klasik 

ihale sistemi ile yürütülen pazarlık süreçlerinden daha fazla kolaylıklar ve avantajlar 

elde etmektedir. E-ihale ile süreç çok daha Ģeffaf ilerlediği için Promena desteğiyle 

elektronik ortamda yapılan ihalede tedarikçi firmalar daha adil ve eĢit bir platformda 

teklif sunabilmektedir. TüpraĢ, her yıl gerçekleĢtirdiği yüzlerce ihaleyi; sadece bedeli 

belli limit altında olan iĢlerde değil, Ģartları uygun olduğu zaman bedeli çok büyük 

olan iĢlerde de,  Promena üzerinden gerçekleĢtiriyor. Ġlk teklifler ardından Ģartların 

eĢitlenmesinden sonra Promena ile yapılan ihaleler çok kısa sürede sonuçlanıyor ve 

fiyatta önemli miktarlarda indirim sağlanıyor (Satınalma Dergisi, Ağustos 2013, sayı: 

8, s. 28).  

4.7.5. Bakım ĠĢlemleri Takibinde BiliĢim Sistemleri 

TüpraĢ‟ta bakım müdürlükleri; rafinerilerindeki tüm bakım süreçlerini ERP 

üzerinden izleyerek, bakım talebinin alınması, onaylanması, sipariĢlerin açılması ve 

Microsoft Project‟le entegre bir Ģekilde planlanması, iĢ emirlerinin çıkarılması, 

planlanan iĢlerin gerçek sürelerinin belirlenmesi ve bakım maliyetlerinin sisteme 

doğru Ģekilde aktarılması, plan fiili raporlarının alınması, keĢif özetleri, hakediĢlerin 

takibi gibi iĢlemleri bu sistem üzerinden yönetmektedir. Ayrıca mali birimlerle de 

entegre olan sistem; buradan çıkan dataları, gelir tablosuna, bilançoya ve maliyetlere 

aktarıyor.  
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4.7.6. Ġnsan kaynakları Direktörlüğünde BiliĢim Sistemleri 

TüpraĢ Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü; insan kaynakları sisteminde SAP‟a 

geçerek personel yönetimi, bordroların sistem üzerine çıkarılması, finansal tarafla 

entegrasyonu, organizasyon Ģemasının sistem üzerinde eĢzamanlı takibi, personel ana 

verilerinin özlük bilgilerinin herkesin tek havuzdan baktığı bir sistemle takibini 

sağlamaktadır. 

4.7.7. Rafineri Emniyet ve Güvenliğinde BiliĢim Sistemleri 

TüpraĢ, rafinerilerinin güvenliğini sağlamak için geleneksel emniyet 

tedbirlerin yanında plaka tanıma, tel üstü algılama gibi elektronik sistemler ve tüm 

rafineri sahasının izlenmesine olanak veren CCTV (Kapalı Devre TV) sistemleri ve 

kriz merkezleri gibi modern ve birbirleri ile entegre bileĢenlerden oluĢan çevre 

güvenlik sistemlerini kullanmaktadır. 

4.8. TüpraĢ’ta Risk Yönetimi 

Tedarik zinciri ve optimizasyonun sürekliliği ve sürdürülebilirliği için TZ 

sürecinde karĢılaĢılabilecek olası risklerin daha önce belirlenerek bertaraf edilmesi 

veya etkilerinin minimize edilmesi gerekir. Bu amaçla olası riskler için mali kaynak 

ayrılmalı ve gerekli birimler kurulmalıdır. Aksi takdirde optimizasyondan elde 

edilecek kârlar zarara dönüĢebilir. TüpraĢ‟ın risk yönetimine bakıĢı; varlıkların ve 

faaliyet meĢruiyetinin korunması, operasyonel güvenirliğin ve devamlılığın 

sağlanması ve kurumsal sürdürülebilirliğin korunması Ģekilindedir. TüpraĢ risk 

yönetimi çerçevesinde, her alandaki potansiyel riskleri öngörebilme, yakından takip 

etme, etkin biçimde yönetme ve bunlara yönelik temel faaliyet planlarını hazır 

bulundurmaktadır. 

4.8.1. TüpraĢ’ta Olası Riskler 

TüpraĢ‟ın maruz kalabileceği potansiyel riskleri Ģekil 4.4‟de gösterildiği gibi 

beĢ temel ve onsekiz alt baĢlık altında değerlendirilmektedir. TüpraĢ etkin bir risk 

yönetimini gerçekleĢtirebilmek için, belirlenen tüm bu risk alanlarına yönelik 

geliĢmiĢ erken uyarı ve takip sistemleri ile birlikte proaktif yönetim metodları 

hazırlamıĢtır (TüpraĢ KSS Raporu, 2008-2009, sayfa:47).  
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TüpraĢ‟ın karĢılaĢabileceği risklerin tanımları ve alınan önlemler Ģu Ģekilde 

özetlenebilir (TüpraĢ Risk Yönetim Komitesi Toplantı Tutanağı, 2015): 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     ġekil 4.4 TüpraĢ Özet Risk Haritası 

     Kaynak: TüpraĢ Faaliyet Raporu 2009, sayfa: 87 

 

4.8.1.1. Tehlike Riskleri 

TüpraĢ, kendi rafinerilerinde ve iĢ sahalarında oluĢabilecek; iĢ kazası, yangın, 

sel,  deprem, terör ve sabotaj gibi olayları tehlike grubuna ait riskler olarak kabul 

etmiĢ ve bu risklerin oluĢturabileceği olumsuz etkileri minimize etmek teknik 

güvenliği ve emniyeti ön planda tutmaktadır. Bu bağlamda rafineriler ve rafinerilerde 

çalıĢanlar için belirlenen Sağlık, Emniyet, Çevre (SEÇ) standartlarına kendi 

çalıĢanlarından ve kendisine hizmet veren müteahhit firma çalıĢanlarından dikkatle 

uymalarını beklemektedir. Amaç, TüpraĢ‟ın yapmıĢ olduğu faaliyet ve çalıĢmalardan 

çevreye, çalıĢanlarına, müteahhit firma çalıĢanlarına, müĢterilerine, topluma ve tüm 

Ģirket ortaklarına gelebilecek her türlü zararı önlemek veya minimize etmektir. 
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4.8.1.2. Finansal Riskler 

TüpraĢ, mali piyasalardaki oluĢabilecek dalgalanmalar ve belirsizlikler 

karĢısında kendisine yönelecek risk ve zararları minimize etmeye çalıĢmaktadır. Bu 

konu; kur, likidite ve faiz riskleri olmak üzere üç altbaĢlıkta değerlendirilmektedir.  

 

a) Kur Riski: TüpraĢ, sektörün yapısı gereği, özellikle alımlarında çok 

yüksek miktarda döviz cinsinde iĢlem yapmaktadır. Bu iĢlemlerden 

kaynaklanabilecek döviz pozisyonları, Finansman Müdürlüğü tarafından sürekli 

izlenmektedir. TüpraĢ, açık döviz pozisyonu doğal-hedge uygulayarak makul 

seviyede tutmaktadır.  

 

b) Likidite Riski:  TüpraĢ, satıĢ yaptığı özel sektör firmalarından gerekli 

teminatları alarak, tahsilat riskini bertaraf etmektedir. TüpraĢ için resmi kamu 

kuruluĢlarına yapılan satıĢlar tahsilat riski katogorisinde değerlendirilmemektedir. 

TüpraĢ, satıĢ politikası ve uzun vadeli nakit ihtiyaç değerlendirmesi yapmadığından 

alacakların ödenme sürelerini kısa tutmaktadır. TüpraĢ, bu uygulamalar ile likidite 

riski taĢımadığını belirtmektedir. 

 

c) Faiz Riski:   TüpraĢ, faize bağlı varlık ve yükümlülüklerini faiz oran 

ve vadelerini dengelemek için aldığı tedbirler ile faiz riskinin olumsuz etkilerini 

ortadan kaldırmaktadır. 

4.8.1.3. Ticari Riskler: 

TüpraĢ karĢılaĢabileceği ticari riskleri üç altbaĢlık altında sınıflandırmıĢtır. 

Bunlar: a) Hammadde Fiyatları, b) Ürün Fiyatları ve c) MüĢteri Kredileri‟dir 

Ham petrolün ve petrol ürülerinin fiyatlandırılmasının uluslararası 

piyasalarda belirlendiği petrol sektöründe, en önemli ticari risk, fiyatlardaki 

dalgalanmalar olarak öne çıkmaktadır. TüpraĢ, kendi ürünlerinin fiyatlandırmasında, 

“en yakın eriĢilebilir uluslararası piyasa” olan CIF Akdeniz  piyasası değerlerini baz 

alarak, serbest piyasa koĢullarını uygulamaktadır. Ayrıca fiyat değiĢimlerinin 

oluĢturabileceği riskleri bertaraf etmek için,  ham petrol ve ürün stoklarını 

olabildiğince en az seviyede tutmaktadır. TüpraĢ ticari alacaklarını; müĢterilerine 
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ürünlerini peĢin satarak ya da çok kısa vadelerle satıĢ yaparak kontrol altında 

tutmaktadır.  

4.8.1.4. Operasyonel Riskler: 

TüpraĢ, meydana çıkabilecek olası operasyonel riskleri üç altbaĢlık altında 

sınıflandırılmıĢtır. Bunlar: 

 

a) Çevreye Etki Riski:  TüpraĢ, rafineri ve iĢletme alanlarının insan ve 

doğal çevreye etkilerini minimize etmeyi, en önemli sorumlulukları arasında 

görmektedir. Bunu yerine getirebilmek için, teknolojideki yenilikler sürekli takip 

edilerek üretim ve iĢletme süreçlerini iyileĢtirilmekte, ulusal ve uluslararası 

standartlar çerçevesinde emisyon, gürültü, atıklar, toprak ve su kirliliği, döküntü ve 

deniz kirliliği gibi çevre riskleri dikkatle takip edilerek yönetilmektedir.  

 

Çevre uygulamalarında esas olan, olası risklerin önceden belirlenmesi ve 

gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Bu amaçla rafinerilerde olası risklerin tesbiti 

yapılarak, sonuç odaklı ve koruyucu önlemler almaktır. TüpraĢ‟ın Risk 

Değerlendirme Tablosu (RDT) Rehberi oluĢturulması bu uygulamaya bir örnektir. 

TüpraĢ hazırlamıĢ olduğu RDT‟de, rafineriler ve iĢletme alarındaki çalıĢmaların 

insana, kuruma, çevreye ve kurumsal itibara olan etkileri değerlendirilerek olası 

riskleri tespit edilmiĢ, orta ve yüksek dereceli riskler için yapılan değerlendirmeler 

sonucunda temel nedenler belirlenerek alınacak önlemler sıralanmıĢtır. TüpraĢ‟a ait 

tüm rafinerilerin çevre performansı düzenli olarak;  

- TüpraĢ Genel Müdürlük SEÇ Denetimi,  

- Koç Holding Çevre Komisyonu, 

- British Standards Institute (Ġngiliz Standartları Enstitüsü),    

- Sigorta ġirketleri,  

- Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri,  

- Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Daireleri tarafından      

        denetlenmektedir. 
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b) Tedarik/TaĢıma Riski:  TüpraĢ temel hammeddesi ham petrol 

tedariğinde, tedarik kaynaklarını çeĢitlendirdiği ve tek bir tedarikçiye bağımlı 

kalmadığından tedarik riski taĢımamaktadır.  

 

Ham petrol,  dahil olmak üzere  petrol ve petrokimya ürünlerin birçoğu 

yanıcı, yakıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddeler olduklarından dolayı insan sağlığına, 

çevreye zarar vermeleri her zaman olasıdır ve nakliyesi esnasında riskler taĢırlar. 

TüpraĢ, bu gibi ham petrol ve ürünlerin nakliyesi sırasında oluĢabilecek risklerin 

meydana gelmemesi için, taĢınan ürünle ilgili olarak standart tedbirlerin ve çalıĢma 

Ģartlarının tedarikçiler tarafından tam olarak uygulanmasını istemektedir. Deniz yolu 

ile yapılan ikmal ve sevkiyatlarda yükleme/boĢaltma, limana yanaĢma/ayrılma, iĢ ve 

terminal güvenliğini sağlamak amacı ile tedarikçilerden, nakliyeyi yapacak deniz 

tankerleri ilgili bazı standartlara uymaları talep edilmektedir. Özellikle ham petrol 

ithalinde, ISO 9001 ve sınıf sertifikalarına sahip “ISPS” kod koĢullarına uygun ve 

liman otoriteleri tarafından kabul edilen deniz tankerleri kullanılmak zorundadır. 

Böylece nakliye sırasında oluĢabilecek riskler büyük ölçüde minimize edilmiĢ 

olmaktadır. Tüm tedbirler alınmıĢ olmasına rağmen meydana gelebilecek herhangi 

bir kaza ve sızıntıya karĢı mücadele edebilmesi için, her rafineride gerekli 

donanımlar bulunmakta ve düzenli olarak tatbikatlar yapılmaktadır. Bu Ģekilde 

emniyet, çevre ve insan sağlığına yönelik riskler minimize edilmektedir.  

  

c) Ürün Özellikleri (Standartları) Riski: TüpraĢ rafinerilerinin 

bünyelerinde kurulu, uluslararası enstitüler ve TÜRKAK tarafından verilen 

mükemmellik ve akreditasyon sertifikalarına sahip laboratuvarlarında üretim ve 

satıĢın her kademesinde gerekli testler yapılmaktadır. Böylece stantart dıĢı ürünlerin 

yanlıĢlıkla piyasaya sunulmasını netice verecek riskler bertaraf edilmektedir. 

4.8.1.5. Stratejik Riskler: 

TüpraĢ karĢılaĢabileceği önemli stratejik riskleri; a) politik, b) hukuki ve c) 

müĢteri tercihlerini etkileyen uluslararası trendler olarak sınıflandırmaktadır.  

 

a) Politik riskler: Genellikle ticari bağlantı içinde olan ülkelerde, 

örneğin; ithalatın yapıldığı ülkede, savaĢ, iç savaĢ, kargaĢa çıkması, hükümet darbesi 
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olması veya uluslararası yaptırımlara maruz kalma, grevler,  vs, nedenlerle fon 

transferi yapılamaması ve tedariğin gerçekleĢtirilememesi gibi hususları içerir. Bu 

gibi konularda oluĢabilecek risklerin çözümü; alternatif tedarik kaynaklarının 

devreye alınması ile üretimde sürekliliğini sağlanmasıdır (TüpraĢ Risk Yönetim 

Komitesi Toplantı Tutanaklarında bu hususun tanımı yapılmamıĢtır).  

 

b) Hukuki riskler: Ticari anlaĢma ve sözleĢmeler taraflarca 

imzalanmadan önce olası yanlıĢlıklar ve hukuksal boĢlukların tesbit edilmesi, 

oluĢturabileceği zarardan kaçınılması gerekir. TüpraĢ bu hukuki riskleri takip 

edilebilmek amacıyla, Koç Holding bünyesinde oluĢturulan erken uyarı sistemleri ve 

online veri tabanlarından faydalanmaktadır. Hukuki Uygunluk Testi ve SözleĢme 

Denetim Sistemi bunlardan bazılarıdır. 

 

c) MüĢteri tercihlerini etkileyen uluslararası trendler: TüpraĢ, 

ürettiği ürünlerinin özelliklerinden dolayı müĢteri tercihlerinin olumsuz yönde 

değiĢmesini engellemek amacıyla, uluslararası standartları takip etmektedir. Euro V 

gibi daha çevreci ürünler için gerekli yatırımları yapmaktadır. Ġzmit Rafinerisinde 

inĢa edilen edilen Fuel Oil DönüĢüm ünitesiyle, çevreye olumsuz etkisi fazla olan 

fuel oilden kullanımı hızla artan daha çevreci motorin üretilmeye baĢlanmıĢtır. 

 

d) Bilgi Teknolojileri riskleri: TüpraĢ, Elektronik Bilgi Ortamının 

Yönetimi Standartları‟nda belirtilen Bilgi Teknolojileri alanında ortaya çıkabilecek 

riskler ile ilgili tedbirler almaktadır. TüpraĢ olası risklere karĢı, belirlenen standartları 

uyguladığı gibi Koç Holding BT denetim ekiplerine ve bu konuda uzman firmalara 

periyodik olarak inceleterek testler yaptırmakta ve ortaya çıkan öneriler 

doğrultusunda sürekli iyileĢtirmeler yaptırmaktadır. TüpraĢ‟ın bilgi güvenliği 

risklerinin yönetimine yönelik uygulamaları 2013 yılı içerisinde BSI firması 

tarafından denetlenmiĢ ve denetim neticesinde üç yıl geçerli olan ISO/IEC 27001 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası‟nı almıĢtır. 
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4.8.2. Risk Yönetimi Komitesi 

TüpraĢ, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Tebliği 

doğrultusunda Risk Yönetimi Komitesi oluĢturmuĢtur. Yönetim Kurulu‟na bağlı 

olarak görev yapan komitenin amacı, olası risklerin izlenmesi ve risk yönetimi 

süreçlerinin yürütülmesi için gerekli stratejilerin belirlenmesidir. Risk Yönetimi 

Komitesi; 

• Hedeflere ulaĢmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre 

tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi için etkili iç kontrol 

mekanizmalarının oluĢturulması, 

• Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmalarının kurumsal yapıya entegre 

edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi, 

• Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmalarınca risk unsurlarının uygun 

denetimlerle ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması gibi 

konularında çalıĢmak üzere kurulmuĢtur. 

4.9. TüpraĢ’ta Ġç Kontrol ve Denetim 

TüpraĢ‟ta denetim iĢlemleri, temelini Uluslararası Ġç Denetim Standartlar‟ının 

ve TüpraĢ Etik Ġlkeleri‟nin oluĢturduğu disiplinler doğrultusunda proaktif bir 

yaklaĢımla TüpraĢ Risk Yönetimi ve Denetim Birimi‟nin uzman ekipleri tarafından 

mali, operasyonel, risk, süreç, yasal uyum, iĢ ahlakı ve yolsuzluk ana baĢlıklarıyla, 

yıllar itibarıyla belirlenmiĢ süreç ve konular üzerinden yapılmaktadır. TüpraĢ‟ın tüm 

iĢletme ve çalıĢma merkezlerinde temel mali ve süreç denetimleri yılda iki kez, 

çalıĢma dönemi için belirlenmiĢ konulu denetimler en az bir kez 

gerçekleĢtirilmektedir. TüpraĢ‟ın çalıĢma ve hizmetlerinin etkili, güvenilir ve 

kesintisiz bir Ģekilde yürütülmesini, muhasebe ve mali raporlama sisteminden elde 

edilen ve konsolide finansal tablolarda kullanılan bilgilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, 

güvenilirliğini, zamanında elde edilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla 

devamlı olarak gerçekleĢtirilen iç kontroller sırasında oluĢan tespitler, ġirket 

Yönetimi ile paylaĢılmakta aynı zamanda süreçlerin iyileĢtirilmesine yönelik 

çalıĢmalara katkı sağlamaktadır. 
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5. BÖLÜM-SONUÇ VE ÖNERĠLER 

5.1. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Tedarik zinciri yönetimi; kuramsal olarak, ürünlerin doğru miktarda, doğru 

yerde, doğru zamanda üretilmesi ve dağıtılması, maliyetlerin minimize edilmesi ve 

hizmet tatmininin sağlanması için tedarikçileri, üreticileri, depolama ve dağıtımdan 

sorumlu birimleri etkin Ģekilde bir araya getiren yönetim Ģekli olarak tanımlanır. Bu 

tanımda belirtilen amaçların yerine getirilmesi;  karmaĢık, katı ve dikey yönetim 

yapıları ve teknolojik yenilikleri sermaye-yoğun yatırımlar ile gerçekleĢtirebilen 

petrol ve petrokimya endüstrisi için de ulaĢılması gereken bir hedeftir.  

 

ġirketlerin tedarik zincirlerinin optimize edilmesiyle maliyetleri önemli 

ölçüde azalır, performansları artar. Yeniliklere zor uyum sağlayan petrol ve 

petrokimya endüstrisinde, TZ optimizasyonu gerçekleĢtirilebilmesi için, uzun soluklu 

planlamalara ve doğru uygulamalara ihtiyaç vardır. Optimal bir TZ oluĢturulabilmesi 

için tedarik zincirinin her aĢamasında teknolojik yenilikler takip edilmeli, 

teknolojilerin süreçleri nasıl desteklediğine odaklanılmalı, faydaların elde 

edilebilmesi ve sürdürülebilmesi için de çözümün organizasyonel bileĢenleri, 

organizasyonel yapı, yetkinlik ve performans ölçütleri göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

 

Bir rafinerinin tedarik zincirinde rekabetçi avantaja sahip olabilmesi için dört 

temel göstergede iyi bir noktada olmalıdır Bu göstergeler; i) Büyüklük ve Üretim 

Teknolojisi, ii) Coğrafi konum, iii) Yönetim (Tedarik, üretim, depolama, dağıtım) 

süreçlerinin yapılandırması, iv) Performansıdır. Sermaye-yoğun yatırımlar olan 

rafinerilerin, ham petrol iĢleme kapasiteleri ne kadar büyükse ve üretim teknolojileri 

ne kadar yeni ise iĢlenen ham petrol baĢına düĢen yatırım ve iĢletme maliyeti o kadar 

azalır. Bu, rafineri marjının artmasında büyük rol oynar. Bir rafinerinin rekabet 

edebilirliğinde coğrafi konum ve lojistik imkânları, tedarik devamlılığının 

sağlanması ve taĢıma maliyetlerinin düĢürülmesi bakımından önemlidir. Rafineri için 

avantajlı konum ham petrol ve ürün pazarlarına yakınlıktır. Bunun yanında lojistik 
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bakımından boru hatlarına bağlantı, açık ve derin su limanlarına eriĢim, iç pazarda 

çeĢitli bölgelere, baĢta demiryolu olmak üzere, ürün nakliye olanakları önemli 

üstünlüklerdir. Açık denizlere uzak bölgelerde bulunan rafinerilerin, maliyeti düĢük 

lojistik imkânları var ise avantajları büyüktür, zira deniz kıyısından iç bölgelere ürün 

taĢımacılığı zor ve masraflı bir operasyondur. 

 

TüpraĢ, üretimde verimliliği artırmak için büyük yatırımlar yaparak 

rafinerilerine yeni teknolojik uygulamaları taĢımaktadır. Ġzmit Rafinerisinde devreye 

aldığı Dizel Kükürt Giderme ve CCR Reformer ünitesinden sonra, 2014 yılı sonunda 

iĢletmeye açtığı Fuel Oil DönüĢüm (RUP) projesiyle değeri düĢük olan ürünleri 

katma değeri yüksek olan beyaz ürünlere dönüĢtürmeyi gerçekleĢtirmesi rafinaj 

sektöründe rekabetçi bir avantaj sağlamaktadır. 

 

TüpraĢ tarafından 2010 yılında Ġzmit ve Ġzmir Rafinerileri‟nde devreye alınan 

Enerji Yönetimi (Prosteam) programı ile, oluĢturulan ürün planının optimum enerji 

tüketimiyle hayata geçirilmesi önemlidir. Üretimde % 2-5 enerji tasarrufu sağlayan 

bu sistem ile toplam verimlilik ve kârlılık önemli ölçüde arttırılmıĢ olur. 

 

TüpraĢ rafinerilerinin coğrafi konumu ve lojistik imkânları diğer bölge 

rafinerilerine göre çok avantajlı bir noktadadır. Hem Ortadoğu ve Kuzey Afrika hem 

Rusya kaynaklı ham petrole yakınlığı tedarik imkân ve çeĢitliliğini arttırmaktadır. 

Ġzmit ve Ġzmir rafinerilerinin deniz ulaĢımına açık olması ham petrol tedarikini 

büyük ölçekli deniz tankerleri ile yapma imkanı vermesi, deniz kıyısında olmayan 

Kırıkkale ve Batman rafinerilerinin ise yerli ve uluslararası hampetrol boru hatlarına 

bağlantılı olması, ayrıca ham petrol tedarikini deniz yolu ile de sağlayabilme 

imkanının olması büyük avantajlardır. Nüfus ve sanayi yoğun bölgelerde 

konuĢlandırılan bu dört rafineri yakınında bulunan iç pazar müĢterilerinin ve dağıtım 

firmalarının depolama tesislerine boru hatları ile ürün sevkiyatı yapabilmesi, ayrıca 

rafinerilerin birbirine ürün transferi yapmak için demiryolunu kullanabilmeleri 

birçok rafineride bulunmayan ideal konum ve lojistik imkânlardır.  

 

TüpraĢ, rafinerilerinin bulunmadığı bölgelerde ortağı olduğu dağıtım Ģirketi 

Opet‟in terminal ve depolama kapasitelerini kullanarak daha geniĢ coğrafyadaki 
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müĢterilerine ürünlerini ulaĢtırabilmektedir. TüpraĢ, ham petrol tedarikini ve ürün 

sevkiyatını büyük oranda yine ortağı olduğu DitaĢ deniz taĢımacılık Ģirketi ile 

yapmaktadır. Bir rafineri Ģirketinin hem deniz nakliyeciliği yapan firmayla, hem de 

uygun lokasyonlarda depolama kapasiteleri yüksek tesisleri bulunan bir dağıtım 

firması ile ortaklıkları bulunması, TZ‟nin kuvvetli entegrasyonuna, depolama ve 

taĢıma risklerinin azaltılmasına, maliyetlerin düĢürülmesine yardımcı olur, rekabetçi 

bir üstünlük yaratır.  

Yönetim anlayıĢında uzmanlaĢmayı ön planda tutan TüpraĢ‟ın TZ 

optimizasyon çözümü; müĢterilerinden alınan yıllık satın alma öngörüleri 

doğrultusunda ciddi bir planlama süreci ve BT yazılımları ile entegresyonu 

sağlanmıĢ satınalama, rafineri operasyon, depolama, pazarlama, satıĢ ve dağıtım gibi 

birimlerin eĢgüdümü üzerine kurulmuĢtur.  

 

Socar tarafından Aliağa‟da inĢa edilen ve 2017 „de tamamlanması beklenen 

Star Petrol Rafinerisinin Petkim‟in hammadde (nafta) ihtiyacını tamamen 

karĢılayacağı gibi gerek mevcut altyapıların ortaklaĢa kullanılması, gerekse üretilen 

yan ürünlerden karĢılıklı istifade edilmesiyle daha yüksek artı değerin oluĢacağı bir 

rafineri-petrokimya entegrasyonu meydana gelecektir. TüpraĢ‟ın da aynı Ģekilde 

üretimi üniteleri durmuĢ ve kapatılmıĢ Ġzmit petrokimya yerine Ġzmit veya Aliağa‟da 

kuracağı yeni petrokimya tesisi ile rafineri-petrokimya entegrasyonu oluĢturması, 

toplam ihtiyacın %70-75‟si ithal yoluyla karĢılanan petrokimyasalların bir kısmının 

TüpraĢ tarafından üretilmesi hem TüpraĢ hem de Türkiye için artı değer sağlayabilir. 

5.2. ÖNERĠLER 

Petrol ve petrokimya endüstrileri; üretimde kullandıkları eskiyen 

teknolojilerini yenilemeleri, yeni üretim proseslerini uygulamaları, içsel iĢletme 

birimleri arasındaki entegrasyonu ve tedarik zinciri içinde yer alan iĢ ortakları 

arasındaki entegrasyonu güvenilir ve hızlı yanıt verebilen ileri planlama yazılımları 

ile sağlamaları halinde rekabetçi bir ortamda optimizasyonu gerçekleĢtirebilirler.  
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Aynı tedarik zinciri hattında yer alan Ģirketlerle  (depolama ve dağıtım 

Ģirketleri, deniz nakliyat firmaları gibi) mali ortaklıklar oluĢturulması iĢbirliği içinde 

beraber çalıĢmalarını kolaylaĢtıracaktır.  

 

Ayrıca kâr marjlarını arttırmak için bir fırsat sayılan; özellikle raporlama 

dönemlerinde spot petrol piyasalarında oluĢan ucuz hammadde, mamul ya da yarı 

mamul ürün alımları yapalabilir ve navlun maliyetlerini düĢüren ürün-takas 

sistemleri uygulayabilirler. 

 

Türkiye‟den geçen uluslararası petrol ve doğal gaz boru hatları petrol ve 

petrokimya endüstrisi için büyük bir avantajdır. Yeni teknolojiler ile doğal gazdan 

petrokimyasal maddeler üretildiği gibi benzin de üretilmektedir. TüpraĢ ve Petkim bu 

imkandan yararlanmalı, sadece yakıt ve elektrik üretimi için kullanılan doğal gazı 

kimyasal madde üretiminde de kullanabilmelidirler.  

 

Kimya Sanayi altyapı ihtiyacının çok gerekli olduğu bir sektördür. Sektörde 

faaliyet gösterecek yeni yatırımcıların altyapı ihtiyaçlarını karĢılayacak ülke 

ekonomisine katkı sağlıyacak bir Ģekilde kimya sektörüne yönelik “Özel Ġhtisas 

Bölgeleri” kurulabilir ve kimyasal ürünlerin üretiminde entegre bir oluĢum içerisine 

girilerek “kümeleĢme” stratejisi izlenebilir. ĠĢ gücüne ve enerji kaynaklarına yakın, 

tedarik ve ve dağıtımı kolaylaĢtıran deniz ulaĢımına açık, demiryolu ve kara 

taĢımacılığı ile de bağlantılı alanlarda konuĢlandırılacak, petrokimya endüstrisi ile 

bağlantılı “ Özel Kimyasal Üretim Bölgeleri” rekabetçi bir avantaj oluĢturabilir.  
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EKLER 

EK-A TÜPRAġ-ARAġTIRMA SORULARI 

 

1) Türkiye Petrolleri A.ġ  (TüpraĢ)‟ın Kurumsal Profilini Lütfen Kısaca 

Belirtiniz: 

 

TüpraĢ Rafinerilerinin Tedarik Zinciri Yönetimi ve Optimizasyonu: 

 

2) TüpraĢ‟ın TZ yapısını kısaca açıklayabilir misiniz? TZ ile ilgili birimler 

(planlama, satın alma, üretim, depolama, pazarlama, dağıtım) ve bunların 

fonksiyonları nelerdir? 

 

3) TüpraĢ‟ın TZ yaklaĢımı aĢağıda belirtilen hususlardan hangileri üzerine 

odaklanıyor? 

 

Odaklanma Açıklama Yanıt 

(Evet/Hayır) 

Maliyet odaklaması TZ yaklaĢımı; sadece maliyet kontrolu 

gereken bir alan olarak görme 

 

MüĢteri  

Odaklanması 

 

TZ yaklaĢımı satıĢlar üzerinde gelir arttırıcı 

özelliğini benimseme 

 

Pazarda 

farklılaĢmaya 

odaklanma 

 

TZ yaklaĢımı Pazarda kendini 

rakiplerinden farklılaĢtırma 

 

Stratejik odaklanma TZ aktivitelerine entegre olan bir firmanın 

stratejik ve rekabetçi üstünlük sağlamaya 

çalıĢması 

 

 

 

4) TüpraĢ rafinerileri için TZ optimizasyonu neden önemlidir? 

 

5) TüpraĢ rafinerilerinde kullanılan optimizasyon sürecinin temel kademeleri ve 

seçenekleri nelerdir? 

 

6) Optimizasyon süreci pratik olarak nasıl hayata geçirilir? 

 

7) Programlama, yürütme ve performans ölçümleri gibi tüm optimizasyon 

sürecinin uygulanması için hazırlanan planlar nasıl yürürlüğe girer? 

 

 

8)  Programda herhangi bir değiĢiklik olduğunda TZ aktivitelerinin     

 optimizasyonunu nasıl düzeltirsiniz? 
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9) Ġçsel ve dıĢsal birimler arası entegrasyon, BT ve iĢbirliği olmadan 

optimizasyonun gerçekleĢeceğini düĢünüyor musunuz?  Bu konuda baĢka 

düĢünceleriniz var mı? 

 

10) TüpraĢ‟ın Tedarik Zinciri Yönetiminde optimizasyonun rolü ve ana hedefleri 

nelerdir? 

 

11) TüpraĢ optimizasyondan ne anlıyor?  

 

12) Optimizasyon sizce neden önemlidir? Optimizasyon için etkin fonksiyonlar 

nelerdir? 

 

 

Bu tez Petrol endüstrisi için aĢağıdaki hususları belirlemiĢtir: 

 

a) Rekabet:  (rekabetçi avantaj elde etmek: maliyetlerin düĢürülmesi ve müĢteri  

memnuniyetine odaklanılması) 

 

b) KarmaĢıklık : ( Uzun teslim süreleri, müĢteri ihtiyaçlarının karĢılanması 

zorluğu, karmaĢık rafineri prosesleri ve çok çeĢitli taĢıma modları) 

 

c) Katılık (Esnek olmayan bir yapı): (Sabit nakliye ve depolama 

kapasitelerinden dolayı “ al ya da öde ” ticari kontratlar; ham petrol 

anlaĢmalarının gerçek ham petrol alımından yaklaĢık 9 ay önceden yapılması 

vs.) 

 

d) Belirsizlikler-Piyasadaki dalgalanmalar : ( Fiyatlardaki dalgalanma, siyasi 

olaylar, değiĢiklikler; talep ve tedarikteki değiĢiklikler; herhangi bir sebeple 

rafinerinin devre dıĢı kalması, doğal afetler vs.) 

 

13) Yukarda belirtilen hususlar dıĢında TüpraĢ‟ın belirlediği kısıtlar var mıdır? 

Bunları çözmek için TüpraĢ‟ın çözümleri nelerdir? 

 

14)  Ham petrol Tedariki, Rafineri üretimi, Envanter, Lojistik, Pazarlama ile ilgili 

kısıtlarınız var mıdır? 

 

15)  Tedarikçi sayısı sınırlı mıdır? Niçin? Tedarikte düzensizlik olduğunda risk 

yönetimi nasıldır?) 

 

Entegrasyon: 

 

16)  TüpraĢ‟ın TZ entegrasyon sistemi nasıl hayata geçirilir?  

ġirket içi birimler (tedarik, satınalma, üretim ve dağıtım) ve tedarik zincirine 

dahil olan taraflar (tedarikçiler ve müĢteriler) arasındaki entegrasyon nasıl 

sağlanır? 

Dikey entegrasyon ile mi? 

Yatay entegrasyon ile mi? 
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17)  TüpraĢ TZ‟ni nasıl ve ne kadarını kontrol edebiliyor? Kullandığınız yöntem 

niçin avantajlıdır? 

 

Bilgi Teknolojileri: 

 

BT entegrasyonu ve bilgi paylaĢımını arttırır. Ayrıca iyi bir iletiĢime, 

iĢbirliğine ve performans ölçümlerine katkı sağlar. 

 

18)  TüpraĢ olarak hangi BT yazılımlarını kullanıyorsunuz? ERP (Kurumsal 

Kaynak Planlama), APS ( Ġleri Planlama Sistemleri) veya diğer yazılımlarsa 

hangileri? 

 

19)  Bu kullanılan BT sistemlerinin planlama, programlama, uygulama, izleme- 

performans ölçümleri ve düzenleme aĢamalarında entegrasyon ve 

optimizasyona katkıları nelerdir? 

 

 

20)  Kullandığınız BT yazılımlarının avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

 

 

21) Birçok tedarik zinciri yapılanmasında yer alan iĢ ortakları, tedarikçiler ve 

müĢteriler genellikle kendi BT yazılımlarını kullanmaktadırlar. Bu durum 

Üretici Ģirket ile bilgi ve veri paylaĢımını zorlaĢtırmaktadır veya TZ 

halkasında yer alan Ģirketler bilgi ve veriyi paylaĢmaktan sakınırlar. 

TüpraĢ‟ın bu problemi ortadan kaldırmak için çözümleri nelerdir? 

 

22) Fiyat ve talep dalgalanmaları, politik değiĢimler, uzun teslim süreleri gibi 

belirsiz durumlar karĢısında,  karmaĢık ve katı (esnek olmayan) bir TZ 

yapısına sahip olan Petrol endüstrisi için TüpraĢ‟ın çözümleri nelerdir? 

 

ĠĢbirliği: 

 

23) TüpraĢ farklı iĢ birimleri (satınalma, üretim, depolama, pazarlama, dağıtım) 

arasındaki iĢbirliğini nasıl sağlar? BT ile mi? 

 

24) Hammadde (ham petrol) ihtiyacını uluslararası tedarikçilerden karĢılayan bir 

Ģirket; tedarik zincirinde yer alan diğer yabancı firmalarla kültürel 

farklılıkların üstesinden gelmek, ileri iĢbirliğini geliĢtirmek ve bilgiyi 

paylaĢmak için karĢılıklı güveni oluĢturmak gibi zorluklarla karĢı karĢıyadır. 

Bunların üstesinden gelmek için TüpraĢ‟ın stratejisi nedir? 

 

25) Maliyetleri düĢürmek ve müĢteri memnuniyetini arttırmak amacıyla 

TüpraĢ‟ın daimi veya geçici olarak rakip Ģirketlerle ile iĢbirliği var mıdır?  

(Örneğin; yurt içi ve yurt dıĢı hammadde ve ürün takası yapılmakta mıdır?) 

 

Talep Tahmini: 

 

26) Tedarik ve üretim planlaması için gerekli olan Talep Tahminini TüpraĢ‟ta         

 hangi birim yapmaktadır? 
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27) TüpraĢ‟ın doğru talep bilgilerininin elde etmek için uyguladığı yöntem       

 nedir? Güvenirliğini nasıl test edilmektedir? 

 

 

28) Talepte sık sık ve hızlı değiĢimler oluyor mu? Bu gibi durumlara karĢı 

TüpraĢ‟ın Hazırlığı var mı ve çözümleri nelerdir? 

 

Hammadde (ham petrol) tedariği 

 

29) TüpraĢ ham petrol tedarik sipariĢini kullanımdan ne kadar süre önce 

yapmaktadır? 

 

30) TüpraĢ‟ın hangi cins ham petrolü ve hangi ülkeden temin edeceğinin karar 

kriterleri nelerdir? 

 

31) Tedarikçi belirleme kriterleriniz nelerdir? 

 

32) Rafinerilerde kullandığınız (yıllık) yerli ve ithal ham petrol oranları ne 

kadardır? 

 

33) Ham petrol Tedarik optimizasyon uygulamalarınız var mıdır? (Örneğin; 

yüksek kaliteli ham petrolü düĢük kaliteli ham petrol ile karıĢtırılması, navlun 

maliyetleri düĢürmek için yakın ülkelerden tedarik veya ulusal ve uluslararası 

döĢenmiĢ hampetrol boru hatlarından tedarik gibi) 

 

Rafineri Planlama ve Envanter Yönetimi: 

 

34) TüpraĢ hangi ürünü, hangi rafineride, ne kadar ve ne zaman üreteceğine nasıl 

karar veriyor? 

 

35) Ham petrol ve ürünler nerede depolanıyor? 

 

 

36) Tedarikteki gecikmelerine karĢı ham petrol emniyet stoğu ve ürün 

taleplerindeki belirsizliklere karĢı tedbir olarak ürünler için emniyet 

stoklarınız var mı?  Ve hangi oranda emniyet stoğu tutuyorsunuz? Karar 

verme kriterleriniz nelerdir? 

 

37) Depolanan ham petrol ve ürünlerin çekilmesi için kanuni düzenlemeler var 

mı? Nelerdir? 

 

38) Rafinerilerin üretim kapasiteleri mevsimsel olarak veya talepler 

doğrultusunda değiĢmekte midir?  

 

 

39) Rafinerilerin yıllık bakımlarında piyasa talepler nasıl karĢılanmaktadır? 
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40) Depolama tanklarındaki stok miktarları BT sistemleri ile planlama, envanter 

ve diğer birimlere görünürlüğü sağlanmıĢ mıdır? 

 

Rafineri Üretim ve ürün değer zinciri: 

 

41) Üretim için uygulanan optimizasyon yöntemleriniz nelerdir? 

 

42) Üretilen ve pazarlanan baĢlıca ürünler nelerdir? (yıllık üretilen ürünlerin 

oranını; 80/20 pareto prensibine göre belirtirmisiniz) 

 

43) Rafinerilerde üretim verimliliğini ve ürünlerin kalitesini arttıracak yeni 

teknolojik uygulamalarınız ve projeleriniz var mı? 

 

44) Ürün değer zincirinde değeri az olan  (Fuel Oil gibi) ürünleri kraking veya 

baĢka metodlarla değeri yüksek olan ürünlere (beyaz ürünler)  dönüĢtürme 

projeleriniz var mı? 

 

45) Türkiyenin ihtiyacı olan petrol kökenli kimyasalların 25-30% Petkim 

tarafından karĢılanmaktadır ve 70-75% i yurt dıĢında ithal edilmektedir. Bu 

büyük açığı karĢılamak için yeni petrokimya rafinerileri yapmayı düĢünüyor 

musunuz? 

 

Dağıtım ve Lojistik faaliyetler: 

 

46) Ürün dağıtımında uyguladığınız optimizasyon yöntemleri nelerdir?  

 

47) TüpraĢ müĢterilerine hangi taĢıma modları ile ürünlerini teslim etmektedir? 

Niçin ve hangi nedenle belirlenen mod seçilmektedir? (örneğin; ürünlerin 

dağıtımının boru hatları, karayolu ve demiryolu yolu tankerleri ile veya deniz 

tankerleri ile yapılması)  

 

48) TüpraĢa ait rafineriler dıĢında depolama ve dağıtım merkezleri var ise bu 

tesislere ürünler hangi taĢıma modları ile taĢınmaktadır? 

 

49) TaĢıma modlarının seçilmesinde etken olan nedir? TaĢıma maliyetlerinin 

azaltılması mı? Yoksa müĢteri memnuniyeti mi? Hangisi öncelikli 

tercihinizdir? 

 

Performans Ölçümleri: 

 

50) TüpraĢ tarafından Tedarik Zinciri Performans ölçümleri nasıl ve hangi 

aralıklarla yapılır?   
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51) TüpraĢ tarafından TZ için kullanılan KPI (Anahtar  performans göstergeleri) 

nelerdir?  

 

52) TüpraĢ TZ için kullanılan performans ölçümleri için kıyaslama (rakip veya 

diğer firmalarla karĢılaĢtırma) yapmakta mıdır?  
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EK-B PETKĠM-ARAġTIRMA SORULARI 

 

1) Petkim Petrokimya Holding A.ġ. ‟nin Kurumsal Profilini lütfen kısaca 

belirtiniz: 

 

Petkim’in  Tedarik Zinciri Yönetimi ve Optimizasyonu: 

 

2) Petkim‟in TZ yapısını kısaca açıklayabilir misiniz? TZ ile Ġlgili birimler 

(planlama, satın alma, üretim, depolama, pazarlama, dağıtım) ve bunların 

fonksiyonları nelerdir? 

 

3) Petkim‟in Tedarik Zinciri yaklaĢımı aĢağıda belirtilen hususlardan hangileri 

üzerine odaklanıyor? 

 

Odaklanma Açıklama Yanıt 

(Evet/Hayır) 

Maliyet odaklaması TZ yaklaĢımı; sadece maliyet kontrolu 

gereken bir alan olarak görme 

 

MüĢteri  

Odaklanması 

 

TZ yaklaĢımı satıĢlar üzerinde gelir arttırıcı 

özelliğini benimseme 

 

Pazarda 

farklılaĢmaya 

odaklanma 

 

TZ yaklaĢımı Pazarda kendini 

rakiplerinden farklılaĢtırma 

 

Stratejik odaklanma TZ aktivitelerine entegre olan bir firmanın 

stratejik ve rekabetçi üstünlük sağlamaya 

çalıĢması 

 

 

 

4) Petkim için TZ optimizasyonu neden önemli? 

 

 

5) Petkim petrokimya kompleksinde kullanılan optimizasyon sürecinin temel 

kademeleri ve seçenekleri nelerdir? 

 

6) Optimizasyon süreci pratik olarak nasıl hayata geçirilir? 

 

 

7) Programlama, yürütme ve performans ölçümleri gibi tüm optimizasyon 

sürecinin uygulanması için hazırlanan planlar nasıl yürürlüğe girer? 

 

8) Programda herhangi bir değiĢiklik olduğunda TZ aktivitelerinin 

optimizasyonunu nasıl düzeltirsiniz? 

 

9) Ġçsel ve dıĢsal birimler arası entegrasyon, BT ve iĢbirliği olmadan 

optimizasyonun gerçekleĢeceğini düĢünüyor musunuz?  (Bu konuda baĢka 

düĢünceleriniz var mı?) 
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10) Petkim‟in TZY‟nde optimizasyonun rolü ve ana hedefleri nelerdir? 

 

11) Petkim optimizasyondan ne anlıyor?  

 

12) Optimizasyon sizce neden önemlidir? Optimizasyon için etkin fonksiyonlar 

nelerdir? 

 

Bu tez Petrokimya endüstrisi için aĢağıda belirtilen hususları tesbit 

etmiĢtir: 

 

a) Rekabet:  (rekabetçi avantaj elde etmek: maliyetlerin düĢürülmesi ve müĢteri                                 

memnuniyetine odaklanılması) 

 

b) KarmaĢıklık : ( Uzun teslim süreleri: müĢteri ihtiyaçlarının karĢılanması 

zordur; karmaĢık rafineri ve kimyasal prosesleri; çok çeĢitli taĢıma modları) 

 

c) Katılık (Esnek olmayan bir yapı):  (Sabit nakliye kapasitesi, depolama 

kapasitelerinden dolayı “ al ya da öde ” ticari kontratlar; hammadde 

anlaĢmalarının gerçek hammadde alımından yaklaĢık 9 ay önceden 

yapılması) 

 

d) Belirsizlikler-Piyasadaki dalgalanmalar : ( Fiyatlardaki dalgalanma, Siyasi 

olaylar, değiĢiklikler; Talep ve Tedarikteki değiĢiklikler; Herhangi bir sebeple 

rafineri ve kimyasal proses fabrikalarının devre dıĢı kalması, Doğal afetler 

vs.) 

13)  Yukarda belirtilen hususlar dıĢında Petkim‟in belirlediği kısıtlar var mıdır?       

Bunları çözmek için Petkim‟in çözümleri nelerdir? 

 

 

14)  Özellikle: Hammadde ( Nafta, LPG, Kondensat) tedariği, petrokimya 

fabrikalarının üretimi, envanter, lojistik ve pazarlama ile ilgili kısıtlarınız var 

mıdır? 

 

15)  Tedarikçi sayısı sınırlı mıdır? Niçin? Tedarikte düzensizlik olduğunda risk 

yönetimi nasıldır? 

 

Entegrasyon: 

 

16)  Petkim‟in TZ entegrasyon sistemi nasıl hayata geçirilir?  

 

ġirket içi birimler (tedarik, satınalma, üretim ve dağıtım) ve tedarik zincirine 

dahil olan taraflar (tedarikçiler ve müĢteriler) arasındaki entegrasyon nasıl 

sağlanır? 

 

Dikey entegrasyon ile mi? 

Yatay entegrasyon ile mi? 
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17) Petkim TZ‟ni nasıl ve ne kadarını kontrol edebiliyor? Kullandığınız yöntem 

niçin avantajlıdır? 

 

Bilgi Teknolojileri: 

 

BT, entegrasyonu ve bilgi paylaĢımını arttırır. Ayrıca iyi bir iletiĢime, 

iĢbirliğine ve performans ölçümlerine katkı sağlar. 

 

18) Petkim olarak hangi BT yazılımlarını kullanıyorsunuz? ERP (Kurumsal 

Kaynak Planlama), APS ( Ġleri Planlama Sistemleri) veya diğer yazılımlarsa 

hangileri? 

 

19) Bu kullanılan BT sistemlerinin planlama, programlama, uygulama, izleme-

performans ölçümleri ve düzenleme aĢamalarında entegrasyon ve 

optimizasyona katkıları nelerdir? 

 

 

20) Kullandığınız BT yazılımlarının avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

 

 

21) Birçok Tedarik Zinciri yapılanmasında yer alan iĢ ortakları, tedarikçiler ve 

müĢteriler genellikle kendi BT yazılımlarını kullanmaktadırlar. Bu durum 

Üretici Ģirket ile bilgi ve veri paylaĢımını zorlaĢtırmaktadır veya TZ 

halkasında yer alan Ģirketler bilgi ve veriyi paylaĢmaktan sakınırlar. 

Petkim‟in bu problemi ortadan kaldırmak için çözümleri nelerdir? 

 

22) Fiyat ve talep dalgalanmaları, politik değiĢimler, uzun teslim süreleri gibi 

belirsiz durumlar karĢısında, karmaĢık ve katı (esnek olmayan) bir TZ 

yapısına sahip olan Petrokimya endüstrisi için Petkim‟in çözümleri nelerdir? 

 

ĠĢbirliği: 

 

23) Petkim farklı iĢ birimleri (tedarik-satınalma, üretim, depolama, pazarlama, 

dağıtım) arasındaki iĢbirliğini nasıl sağlar? BT ile mi? 

 

24) Hammadde (Nafta, LPG, Kondensat) ihtiyacını uluslararası tedarikçilerden 

karĢılayan bir Ģirket; tedarik zincirinde yer alan diğer yabancı firmalarla 

kültürel farklılıkların üstesinden gelmek, ileri iĢbirliğini geliĢtirmek ve bilgiyi 

paylaĢmak için karĢılıklı güveni oluĢturmak gibi zorluklarla karĢı karĢıyadır. 

Bunların üstesinden gelmek için Petkim‟in stratejisi nedir? 

 

25) Maliyetleri düĢürmek ve müĢteri memnuniyetini arttırmak amacıyla 

Petkim‟in daimi veya geçici olarak rakip Ģirketlerle ile iĢbirliği var mıdır?  

(Örneğin; yurt içi ve yurt dıĢı hammadde ve ürün takası yapılmakta mıdır?) 
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Talep Tahmini: 

 

26) Tedarik ve üretim planlaması için gerekli olan Talep Tahminini Petkim‟de 

hangi birim yapmaktadır? 

 

 

27) Petkim‟in doğru Talep bilgilerininin elde etmek için uyguladığı yöntem 

nedir? Güvenirliğini nasıl test edilmektedir? 

 

 

28) Talepte sık sık ve hızlı değiĢimler oluyor mu? Bu gibi durumlara karĢı 

Petkim‟in hazırlığı var mı ve çözümleri nelerdir? 

 

Hammadde (Nafta, LPG, Kondensat) tedariği: 

 

29) Hammadde tedarik sipariĢi kullanımdan ne kadar süre önce yapmaktadır? 

 

30) Petkim‟in hangi cins hammaddeyi ve hangi ülkeden temin edeceğinin karar 

kriterleri nelerdir? 

 

31) Tedarikçi belirleme kriterleriniz nelerdir? 

 

 

32) ĠĢletmelerde kullandığınız (yıllık) yerli ve ithal hammadde (Nafta, LPG, 

Kondensat) oranları ne kadardır? 

 

33) Hammadde (Nafta, LPG, Kondensat) Tedarik optimizasyon uygulamalarınız 

var mıdır? (Örneğin; yüksek kaliteli hammaddenin düĢük kaliteli hammadde 

ile karıĢtırılması, navlun maliyetleri düĢürmek için yakın petrol 

rafinerilerinden tedarik veya ulusal ve uluslararası döĢenmiĢ doğal gaz boru 

hatlarından tedarik gibi) 

 

Rafineri Planlama ve Envanter Yönetimi: 

 

34) Petkim hangi ürünü, hangi fabrikada, ne kadar ve ne zaman üreteceğine nasıl 

karar veriyor? 

 

35) Hammadde (Nafta, LPG, Kondensat)  ve ürünler nerede depolanıyor? 

 

36) Tedarikteki gecikmelerine karĢı hammadde emniyet stoğu ve ürün 

taleplerindeki belirsizliklere karĢı tedbir olarak ürünler için emniyet 

stoklarınız var mı? Ve hangi oranda emniyet stoğu tutuyorsunuz? Karar 

verme kriterleriniz nelerdir? 

 

37) Depolanan hammaddelerin (Nafta, LPG, Kondensat)   ve ürünlerin çekilmesi 

için kanuni düzenlemeler var mı? Nelerdir? 
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38) Petkim fabrikalarının üretim kapasiteleri mevsimsel olarak veya talepler 

doğrultusunda değiĢmekte midir?  

 

39) Petkim fabrikalarının yıllık bakımlarında piyasa talepleri nasıl 

karĢılanmaktadır? 

 

 

40) Depolama tanklarındaki ve depolardaki stok miktarları BT sistemleri ile 

Planlama, Envanter ve diğer birimlere görünürlüğü sağlanmıĢ mıdır? 

 

Petrokimya Fabrikalarında üretim ve ürün değer zinciri: 

 

41) Üretim için uygulanan optimizasyon yöntemleriniz nelerdir? 

 

42) Üretilen ve pazarlanan baĢlıca ürünler nelerdir? (yıllık üretilen ürünlerin 

oranını; 80/20 pareto prensibine göre belirtirmisiniz) 

 

43) Fabrikalarda kullanılan hammaddenin çeĢitliliğini, üretim verimliliğini ve 

ürünlerin kalitesini arttıcak yeni esnek teknolojik uygulamalarınız ve 

projeleriniz var mı? (Örneğin; Ham petrol fiyatlarında meydana gelen 

artıĢlar, petrol rafinerileri artan benzin talebini karĢılamak için ürettikleri 

naftanın büyük kısmını benzine dönüştürünce, petrokimya 

fabrikaları da hammadde kaynağı olarak kullandığı naftanın 

yanında naftadan daha ağır petrol fraksiyonu olan Gasoil’e 

yönelmek zorunda kalmıştır. Bugün kurulmakta olan modern 

petrokimya tesislerinin çoğunda hammadde esnekliği vardır ve 

sadece nafta değil, C3/C4, LPG ve Gasoil de hammadde olarak 

kullanılabilmektedir). 

 

44) Türkiyenin ihtiyacı olan petrol kökenli kimyasalların 25-30% Petkim 

tarafından karĢılanmaktadır ve 70-75% i yurt dıĢında ithal edilmektedir. Bu 

büyük açığı karĢılamak için yeni petrokimya fabrikaları yapmayı düĢünüyor 

musunuz? 

 

Dağıtım ve Lojistik faaliyetler: 

 

45) Ürün dağıtımında uyguladığınız optimizasyon yöntemleri nelerdir?  

 

 

46) Petkim müĢterilerine hangi taĢıma modları ile ürünlerini teslim etmektedir? 

Niçin ve hangi nedenle belirlenen mod seçilmektedir? (örneğin: ürünlerin 

dağıtımının boru hatları (sıvı ve gaz ürünler için), karayolu ve demiryolu  

yolu  ile veya deniz yolu ile yapılması)  

 

47) Petkim‟e ait fabrika alanları dıĢında depolama ve dağıtım merkezleri var mı? 

var ise bu tesislere ürünler hangi taĢıma modları ile taĢınmaktadır? 
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48) TaĢıma modlarının seçilmesinde etken olan nedir? TaĢıma maliyetlerinin 

azaltılması mı? Yoksa müĢteri memnuniyeti mi hangisi öncelikli 

tercihinizdir? 

 

Performans Ölçümleri: 

 

49) Petkim tarafından Tedarik Zinciri Performans ölçümleri nasıl ve hangi 

aralıklarla yapılır?   

 

50) Petkim tarafından TZ için kullanılan KPI (Anahtar  performans göstergeleri) 

nelerdir? 

 

51) Petkim TZ için kullanılan performans ölçümleri için kıyaslama (rakip veya 

diğer firmalarla karĢılaĢtırma) yapmakta mıdır?  
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ÖZGEÇMĠġ 
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 01.05.1957 yılında Suluova/Amasya'da doğdu. Ġlk öğrenimini Suluova‟da, 

orta öğrenimini Amasya‟da, lise öğremini ise Tokat‟ta tamamladı. 1975'de ODTÜ 

Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimyagerlik bölümünde baĢladığı Lisans öğrenimini 

1982‟da tamamladı. Askerlik görevini Erzurum‟da yedek subay olarak yaptıktan 

sonra 1984 yılı sonunda iĢ hayatına atılmak üzere geldiği Ġstanbul‟da ikamet etmekte 
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Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı‟a devam etmektedir. 
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ĠĢ Deneyimleri: 

 

1985-1988:  SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.ġ./Ġstanbul, Görevi:          

Ham petrol, petrol, petrokimyasal ve kimyasal ürünler kargo inspektörü.                                   

 

1988-1990:  MMC Marine Cargo Consultants Ltd./Libya, Görevi: Ham petrol, petrol 

ürünleri kargo inspektörü.  

 

1990-1992:  Robinson International (UK) Ltd./Libya, Görevi: Ham petrol, petrol 

ürünleri, LPG ve kimyasal gazlar kargo inspektörü. 

 

1992-1994: MSB Mediterranean Survey Bureau Ltd./ Libya, Görevi:  Ham petrol, 

petrol ürünleri, LPG ve kimyasal gazlar kargo inspektörü. 

 

1994-1995: Saybolt Catoni Persa Gözetim Ve Kont. Eks. Ltd. ġti/Ġstanbul, Görevi: 

Ham petrol, petrol ve kimyasal ürünler Operasyon Müdürü. 

 

1995-2000: TS Technical Services (UK) Ltd./ Libya, Görevi:  Ham petrol, petrol 

ürünleri, LPG ve kimyasal gazlar kargo inspektörü. 

 

2000-2001: Petrochem Inspection/ Libya, Technical Services (UK) Ltd./ Libya, 

Görevi:  Ham petrol, petrol ürünleri, LPG ve kimyasal gazlar kargo inspektörü. 

 

2001-2002: MSB Mediterranean Survey Bureau Ltd./ Libya, Görevi: Ham petrol, 

petrol ürünleri, LPG ve kimyasal gazlar kargo inspektörü.  

 

2002-2005: Sumar/Nijerya, Görevi: Ham petrol ve Petrol ürünleri kargo 

superintendenti. 

 

2005-2007: Petromarine Ltd./Nijerya, Görevi: Petrol ürünleri kargo superintendenti. 

 

2007-2012: Petromar Oil Loss Control-Görevi: Petrol ürünleri kargo superintendenti 


