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Ö              z Tedarik Yönetimi, 1980’den beri önemi giderek 
artan bir kavramdır. Tedarik yönetimi tedarikçi 
seçimi kararını da içermektedir. Tedarikçi seçimi 

kararı verilirken pek çok kriter dikkate alınabilir. Çevresel 
kaygıyı dikkate alan kriterler son yıllarda önem kazanmıştır. 
Bu çalışma, bir imalat firmasının tedarikçi seçimi kararını 
Analitik Ağ Süreci (AAS) ile modelleyerek tedarikçi seçimi 
kararına destek olma amacı ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar; 
tedarikçi seçiminde “ürünün kalitesi”, “ürün ile ilgili garanti”, 
“fiyat”, “teslimat süresi”, “tedarikçiden alınan ürünün 
toplam maliyeti”, “tedarikçinin sunduğu performansa göre 
istediği fiyat”  kriterlerinin en önemli kriterler olduğunu 
göstermektedir.
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A              BSTRACT The importance of Supply 
Management concept has been increasing since 
1980’s. Supply management encompasses supplier 

selection decision. Many criteria are regarded while 
making supplier selection decision. Between these, criteria 
regarding environmental concerns have been gaining 
importance in recent years. This research aims to support 
the decision making process of a manufacturing company 
by modelling the supplier selection decision of the company 
with Analytic Network Process. Results demonstrate that 
the most important criteria in supplier selection are “quality 
of the product”, “guarantee regarding the product”, “price”, 
“lead time”, “total cost of the product”, and “price regarding 
the performance”.  
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1. GİRİŞ

Geçtiğimiz yıllarda dünyanın ekonomik yapısında pek çok değişim yaşanmıştır. Bu 
değişimlerden birisi; 1980’li yıllardan sonra Güney Amerika’daki imalatçıların ve Asya’daki 
imalatçıların maliyet avantajı sayesinde Avrupalı ve Amerika’daki imalatçılardan daha güçlü 
olduğu bir dönemin başlamış olmasıdır. Bu değişime kadar tedarik yönetimi imalat firmalarının 
genel olarak önemsemedikleri bir konudur. 

1980’li yıllara kadar Amerikalı imalatçıların tedarik ettiği hammadde, yarı mamul ve 
yardımcı malzeme içinde hammaddenin payı %60-80 arasında idi. Kalan %20-40 arasındaki 
kısmını ise yarı mamullerin ve yardımcı malzemenin tedariki oluşturmakta idi. 1980’li yıllardan 
sonra bu yapı değişmeye başlamıştır. Tedarik edilen tüm malzemeler içinde yarı mamullerin payı 
%60 ila % 80’lere çıkmıştır (Benton, 2010). Hammadde tedarikinin aynı kaldığı düşünülürse, 
bu durum yarı mamul tedarikinin inanılmaz derecede arttığını göstermektedir. Artık işletmeler 
çok daha fazla dış kaynak kullanarak, farklı tedarikçilerden elde ettikleri yarı mamulleri kendi 
montaj hatlarında birleştirmektedirler. Tedarikçilerden sağlanan malzeme miktarının artması, 
çok sayıda tedarikçi ile ilişki içine girmeyi ve bu ilişkileri iyi yönetmeyi gerektirmektedir. 1980 
öncesi pek çok firma tarafından önemsiz görülen ve taktik bir karar olan tedarik ve satın alma 
yönetiminin rekabet gücü üzerindeki etkisi sonraki yıllarda anlaşılmış, böylelikle tedarik ve 
satın alma stratejik bir hal almıştır (Handfield vd. 2002) 

Genel olarak ortalama bir imalatçının harcamalarının %60’ının malzeme tedarik 
faaliyetlerine harcandığı düşünüldüğünde (Waters, 2003) tedarik yönetimi ile ilgili verilecek 
kararların neden stratejik öneme sahip olduğu daha iyi anlaşılabilir.

Tedarik yönetiminin önemli konularından birisi tedarikçilerin değerlendirilmesi ve 
seçilmesidir. Tedarikçilerin değerlendirilmesinde iki temel yaklaşım mevcuttur.  Bunlardan 
ilki süreç temelli değerlendirme, ikincisi ise performans temelli değerlendirmedir. Süreç bazlı 
değerlendirme, tedarikçilerin üretim ve hizmet süreçlerinin incelenip değerlendirilmesidir. 
Performans bazlı değerlendirmede pek çok kritere göre işletmelerin performansları 
değerlendirilir. Performans pek çok kritere göre değerlendirilebilir. Bu kriterlerden en 
önemlileri; teslimatın zamanında yapılması, maliyet, teslimatın hasarsız yapılması, ürün kalitesi 
olarak sıralanabilir (Benton, 2010).

2. TEDARİKÇİ SEÇİMİ KRİTERLERİ

Tedarikçi seçiminde pek çok kriter kullanılmaktadır. Bu kriterlerin bir kısmı kolayca sayısal 
veri elde edilebilen kriterlerdir. Bunlar arasında finansal kriterler, maliyet, kalite belgelerine sahip 
olup olmaması, tedarikçinin imalat kapasitesi gibi kriterler yer almaktadır. 1990’lı yıllardan önce 
tedarikçi seçiminde daha çok kantitatif kriterler kullanılmakta iken, 1990’lı yıllar sonrasında 
kalitatif kriterler de kullanılmaya başlanmıştır (Cusumano ve Takeashi 1991; Choi ve Hartley 
1996; Zsidisin ve Siferd 2001; Sarkis ve Talluri 2002; Chan, 2003; Kahraman, Cebeci ve Ulukan, 
2003; Gencer ve Gürpınar, 2007;  Kar ve Pani, 2014). 
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Tedarikçi seçiminde kullanılan kriterler sektöre, ülkeye, tedarikçi seçiminin ulusal veya 
uluslararası olmasına göre değişebilmektedir. Cusumano ve Takeashi (1991) Amerika’daki 
ve Japonya’daki otomobil fabrikaları yöneticileri arasında anket yöntemi ile yaptığı araştırma 
sonucunda Japon tedarikçilerin kalite ve maliyet konusunda daha iyi performans gösterdiklerini 
belirtmiştir. Tedarikçileri değerlendirirken; tedarikçinin sunduğu fiyat, tedarikçinin maliyet 
düşürme yeteneği, tedarikçinin kalite ile ilgili yeteneği, tedarikçinin teslimat yeteneği, 
tedarikçinin tasarım ve tedarikçinin mühendislik yeteneği, tedarikçinin teknolojik yeteneği, 
tedarikçinin imalat yeteneği, tedarikçi ile geçmiş dönem ilişkiler ve tedarikçinin finansal gücü 
kriterleri dikkate alınmıştır. Min (1994) ise farklı ülkelerden tedarikçiler için uluslararası 
tedarikçi seçimi problemini çözerken Çok Nitelikli Yarar Teorisini kullanmıştır. Burada farklı 
ülkelerden gerçekleştirilen tedarikte ülkeler arasında farklılık yaratan ekonomik etkenler ve 
ticari etmenler dikkate alınarak tedarikçi seçimi için, navlun bedelleri, ödeme şekilleri, döviz 
kurları, gümrük tarifeleri, kültürel öğeler, çevresel ve etik öğeler gibi kriterleri kullanılmıştır.

Tedarikçi seçiminde sanıldığının aksine fiyat en önemli kriter olarak ortaya çıkmayabilir. 
Choi ve Hartley (1996) otomotiv endüstrisinde tedarikçi seçimi uygulamalarını anket yöntemi 
ile incelemiştir. Çalışmada 23 adet tedarikçi seçim kriteri kullanılmış ve faktör analizi sonucunda 
bu kriterler; finans, tutarlılık, ilişki, esneklik, teknolojik yetenekler, hizmet, güvenilirlik ve fiyat 
faktörleri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın ilginç sonucu işletmelerin tedarikçi seçiminde fiyat 
faktörüne verdikleri önemin sonlarda yer almasıdır. En çok önem verilen faktörler tutarlılık, 
güvenilirlik ve ilişki olarak ortaya çıkmıştır. Kannan ve Tan (2002) tedarikçi seçiminin işletme 
performansına olan etkisini anket yöntemi ile araştırmışlardır. Çalışmada 30 adet tedarikçi 
değerlendirme kriterleri kullanmışlardır. Faktör analizi sonucunda bu kriterler tedarikçinin 
işletmeye stratejik bağlılığı, işletmenin ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneği, yetenekler, 
tedarikçi işletme uyumu ve dürüstlük üst başlıklarında toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda 
sayısal veri elde edilemeyen tedarikçinin işletmeye stratejik bağlılığı gibi kriterlerin sayısal veri 
elde edilebilen kriterlere göre performans üzerinde daha etkili olduğunu belirtilmiştir.

Braglia ve Petroni, (2000) tedarikçi seçiminde Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemini 
uygulamışlardır. Ele aldıkları kriterler yönetim yeteneği, üretim tesisleri ve kapasitesi, teknolojik 
yetenekler, finansal durum, tecrübe, coğrafi konum, karlılık ve teslimatı şeklindedir.

Sarkis ve Talluri (2002) kültür kriterini de ayrı bir başlık olarak ele almıştır.  Kültür 
kriteri başlığında güvende hissetme, yönetimin tutumu, stratejik uyum, üst yönetimin uyumu, 
fonksiyonlar ve kademeler arasındaki uyum, tedarikçinin organizasyon yapısı ve personeli gibi 
kriterler bulunmaktadır.

Noci (1997) tedarikçileri çevresel kriterler açısından değerlendirerek yeşil tedarikçi 
değerlendirmesi için ölçütler belirlemiş ve çevresel kriterler açısından tedarikçi seçimi için 
yöntem oluşturmuştur. Zsidisin ve Siferd (2001) de çevresel faktörlerin de tedarik kararlarının 
alınmasında önemli bir nokta olduğunu vurgulamıştır. Humphreys, Wong ve Chan (2003) 
tedarikçi seçiminde çevresel kriterleri temel alan bir karar destek sistemi geliştirmişlerdir.  



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

339

Tedarikçi Seçiminde Analitik Ağ Süreci Yönteminin Kullanılması  ı ÇETİN, O. ÖNDER E.

3. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ (AAS) İLE 
TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Tedarikçi seçiminde kullanılan yöntemler Ho, Xu ve Dey (2010) tarafından tek başına 
kullanılan yöntemler ve bütünleşik yöntemler olmak üzere iki başlıkta incelenmiştir. Tek başına 
kullanılan yöntemler Matematik Programlama, VZA, AHP, AAS, Durum Tabanlı Çıkarımsama, 
Bulanık Kümeler Teorisi, Basit Çok Nitelikli Karar Verme ve Genetik Algoritma olarak 
sıralanmıştır.   

Handfield vd. (2002) çevresel kriterleri dikkate alarak AHP ile tedarikçi seçim modeli 
oluşturmuşlardır. Chan (2003) tedarikçi seçimi problemini AHP yöntemi ile çözmüştür. 
Tedarikçi seçim kriteri olarak maliyet, kalite, tasarım yeteneği, imalat yeteneği, teknik yetenek, 
teknolojik yetenek, performans geçmişi, yönetim yeteneği, işbirliği derecesi, finansal performans 
ve yakınlık derecesini kullanmıştır. 

Kahraman, Cebeci ve Ulukan (2003) tedarikçi seçimi problemini bulanık AHP yöntemi 
ile çözmüştür. Çalışmada tedarikçi seçim kriterleri olarak tedarikçi ile ilgili kriterler, ürün 
performansı ile ilgili kriterler ve hizmet performansı ile ilgili kriterler kullanılmıştır. 

Gencer ve Gürpınar (2007) yaptıkları çalışmada AAS yöntemi kullanarak tedarikçi 
seçimi gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada; tedarikçi genel yapısı ile ilgili kriterleri (tedarikçi ile 
ilgili genel bilgi, tedarikçinin organizasyon yapısı, tedarikçinin finansal yapısı), tedarikçinin 
imalat yetenekleri ile ilgili kriterleri (tedarikçinin ekipman durumu, tedarikçinin imalat 
yeteneği, tedarikçinin malzeme teslimat yeteneği), tedarikçinin kalite sistemi ile ilgili kriterleri 
(tedarikçinin kalite sistem dokümantasyonu ile ilgili kriterleri ve tedarikçinin kalite sistemi 
uygulamaları ile ilgili kriterleri) ve kalite sistem sertifikası ile ilgili kriterleri dikkate almışlardır.

Jafar, Rafiei ve Hasemi, tedarikçileri değerlendirmek ve seçmek için bulanık AAS 
yöntemini ve doğrusal olmayan programlamayı kullanmışlardır. Vinodh, Ramiya ve Gautham 
(2011) de tedarikçi seçimini bulanık AAS yöntemi ile gerçekleştirmişlerdir.

4. ANALİTİK AĞ SÜRECİ (AAS)

AAS Thomas L. Saaty tarafından çok kriterli karar verme problemlerinin çözümü için 
geliştirilmiş bir yöntemdir (Saaty, 1996, 2008). AAS yöntemi Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) 
yönteminin daha genelleştirilmiş halidir. (Saaty, Sağır, 2005), (Saaty, Vargas, 2001). AAS’de 
yukarıdan aşağıya tek yönlü bir hiyerarşinin yerine ağ yapısı mevcuttur. Bir küme içerisindeki 
kriterler ve alternatifler birbirleriyle etkileşim içinde olduğu gibi kümeler arasında da 
etkileşimler bulunabilmektedir. Kriterler arası bağımlılıklar, geri bildirimleri hesaba katan özel 
ağ yapısı ve süpermatrisin limit üssünü alma özelliği ile kriterlerin ağırlık katsayıları (global 
öncelikler vektörü) elde edilir. Bu özelliklerden dolayı AHS ve AAS yöntemleri analitik çözüm 
gücü açısından kıyaslandığında AAS üstün gelmektedir (Cheng ve Li, 2004). AAS yönteminin 
diğer çok kriterli yöntemlere göre üstünlükleri yöntemin kantitatif ve kalitatif veri setlerine 
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uygun olmasının yanı sıra kriterler ve alternatifler arasındaki bağımlılık ve geri bildirim 
problemlerinin de üstesinden gelmesidir (Tzeng ve Huang, 2011). AHS’de aynı seviyede olan 
kriterler birbirinden etkilenmemektedir, bir başka deyişle bu kriterler birbirinden bağımsızdır. 
AAS’de ise kriterler arasında etkileşimler dikkate alınmaktadır. Problemin etki yönü AHS’de 
olduğu gibi yalnızda yukarıdan aşağıya değil (amaçtan alt kriterlere ve alternatiflere doğru) ağ 
yapısındadır (her kriterin birbiri ile etkileşimi mümkündür). Böylece varsayımlar ve kısıtlamalar 
büyük ölçüde ortadan kaldırılarak gerçek hayat problemi oldukça iyi modellenebilmektedir. 
Bunun yanı sıra ikili karşılaştırma ölçeği ve karşılaştırmalardaki tutarsızlıkların tespit edilmesi 
her iki yöntemde de benzerdir. 

AAS yöntemi VZA, Uzman Sistemler, Hedef Programlama ve MAUT gibi yöntemlerle 
kıyaslandığında birçok üstünlük içermektedir (Sarkis and Sundarraj, 2006). Bu üstünlüklerden 
ilgili çalışmada yedi başlık altında bahsedilmiştir. Kriterler ve alt kriterler arasındaki bağımlılıkları 
ve geri beslemeleri modele dâhil etmesi ve katı bir hiyerarşik yapıya ihtiyaç duymaması ile AAS 
yöntemi AHS yöntemine göre de üstündür. Bu nedenle bu çalışmada çok kriterli karar verme 
yöntemlerinden AAS yöntemi uygulamaya ait karar probleminin çözümünde kullanılmıştır.

AAS’nin adımları aşağıdaki gibi belirtilebilir: (Tzeng ve Huang, 2011; Saaty, 1996; Ishizaka, 
Nemery, 2013).

1. Adım: Karar probleminin tanımlanması: Karar probleminin amacı, kriterleri, alt-
kriterleri, alternatifleri, karar vericileri detaylı olarak tanımlanır. 

2. Adım: Bağımlılıkların tespit edilmesi: Kriterler ve alt kriterler arasında içsel ve dışsal 
bağımlılıklar ile geri beslemeler tanımlanır.  

3. Adım: İkili karşılaştırmaların yapılması: İkili karşılaştırmaların yapılması ve 
tutarsızlıkların tespit edilmesi AHS ile benzerlik göstermektedir. Saaty’nin 1-9 ölçeği AAS’de 
de kullanılmaktadır. Farklı olarak birbirleri ile etkileşimde olan kriterler ve kriter kümeleri 
arasında da ikili karşılaştırmalar yapılır.

4. Adım: Süpermatrisin oluşturulması: İkili karşılaştırma sonucu elde edilen öncelik 
değerlerinin süpermatrise yerleştirilmesi bu aşamada yapılır. Süpermatriste sol taraf düğümü ile 
üst taraf düğümü arasındaki etki yoksa matriste kesişen yere sıfır yazılır. 

5. Adım: Ağırlıklandırılmış süpermatrisin elde edilmesi: Küme matrisinden yararlanarak 
kriterler ağırlıklandırılır. Ağırlıklandırılmış süpermatriste kolon değerleri toplamı 1’e eşittir. 
Böylece stokastik süpermatris elde edilir.

6. Adım: Limit süpermatrisin elde edilmesi: Global öncelikler vektörünü elde edebilmek 
için ağırlıklandırılmış süpermatrisi lim k

k
W

→∞
 formülü ile limit üssü alınır.

7. Adım: En iyi alternatifin seçimi: Son adımda ise limit matristeki değerlerden 
yararlanarak en iyi alternatif seçilir.
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5. UYGULAMA VE BULGULAR

Tedarikçi değerlendirmesi yapılan işletme 40 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren bir imalat 
işletmesidir. İşletme; otomotiv, makine, ticari araç endüstrisi için direksiyon, pompa, hidrolik 
ürünler, motor parçaları, dişliler, aktarma organları gibi parçalar imal etmektedir. Çalışan sayısı 
3000’in üzerindedir. İşletmede Ar-Ge departmanının yanı sıra Yalın Üretim ve Altı Sigma 
uygulamalarının gerçekleştirildiği endüstri mühendisliği departmanın da bulunması, işletmenin 
yeni yönetim modellerini benimsediğini ve Ar-Ge konusunda önemli çabasının olduğunu 
göstermektedir. İşletmenin dünya genelinde pek çok tedarikçisi bulunmaktadır. Tedarik 
faaliyetlerinden sorumlu olan satın alma departmanında yoğun olarak mühendisler çalışmakta, 
satın alınacak mamuller ile ilgili fiyat analizleri yapılmakta, ürün testleri gerçekleştirmekte ve 
raporlar hazırlanmaktadır.

Ele alınan ürün otomotiv parçası üretiminde gerekli olan ve tedarikçilerden tedarik edilen 
bir üründür. Ürün için yurt içi ve yurtdışından pek çok tedarikçi kullanılmaktadır. Çalışmada 
bu ürün için tedarikçi seçimi gerçekleştirilecektir. Satın alma departmanı yöneticileri ve satın 
alma mühendisleri ile tedarikçi seçimi ile ilgili mevcut durum ve uygulamalar ön görüşme 
yapılarak tartışılmıştır. Ön görüşme sonrasında satın alma ekibi tarafından aralarında seçim 
yapmak üzere üç adet tedarikçi belirlenmiştir (Tedarikçi 1, Tedarikçi 2 ve Tedarikçi 3). Ürünün 
yoğunlukla tedarik edildiği tedarikçiler olan bu tedarikçilerden Tedarikçi 1 ve Tedarikçi 2’nin 
imalat tesisleri yurtdışında kurulu iken Tedarikçi 3’ün imalat tesisi yurt içindedir. Tedarikçi 1 ele 
alınan ürün konusunda dünya genelinde lider imalatçı olarak kabul edilmekte iken, Tedarikçi 2 
ise dünya genelinde tanınan önemli bir imalatçıdır. Üçüncü tedarikçi olan Tedarikçi 3 ise hem 
iç piyasaya ürün tedarik eden hem de ihracat yapan bir tedarikçidir.

Tedarikçi seçiminde kullanılacak kriterlerin belirlenmesi için satın alma ekibi ile yapılan 
görüşmede kendilerine literatürde tedarikçi seçiminde hangi kriterleri önemli gördükleri 
sorulmuştur. Daha sonra literatürdeki diğer kriterlerden de bahsedilip bu kriterler ile ilgili 
açıklamalar yapılmış ve bu kriterlerin önem düzeyi sorulmuştur. Alınan cevaplar sonrasında AAS 
modelinde kullanılacak kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler ilgili başlıklar altında toplanmıştır. 
Kullanılan kriterlerin genelde tedarikçi seçim kriterleri ile ilgili literatür ile uyumlu olduğu 
görülmektedir. Belirlenen kriterler arasında çevre ile ilgili kriterler de yer almaktadır. Buna göre 
ele alınacak kriterler Tablo.1’deki gibi belirlenmiştir.  
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Tablo 1.  Tedarikçi seçiminde kullanılan AAS kümeleri ve elemanları

Kümeler Küme Elemanları (Düğümler)

A_Alternatifler
A1_Tedarikçi 1
A2_Tedarikçi 2
A3_Tedarikçi 3

B_Lojistik ve 
Teslimat

B1_Teslimat süresi
B2_Sipariş değişimlerine esneklik sağlaması
B3_Teslimat koşulları
B4_Beklenmeyen talepleri karşılayabilme becerisi

C_Ürün

C1_Ürünü teslimattan önce test edebilmesi
C2_Ürün ile ilgili garanti
C3_Kalite sertifikasına sahip olması
C4_Ürünün kalitesi

D_Maliyet

D1_Tedarikçilerin teklif ettiği fiyat ile piyasa fiyatı arasındaki fark
D2_Fiyat
D3_Tedarikçinin sunduğu performansa göre istediği fiyat
D4_Tedarikçiden alınan ürünün toplam maliyeti (ürün maliyeti+lojistik 
maliyeti+kalitesizlik maliyeti)

E_Tedarikçi ile 
İlgili Kriterler

E1_Tedarikçilerin yönetim yapısı ve yönetim şekli
E2_Tedarikçilerin sunduğu garantiler ve sigorta politikaları
E3_Tedarikçilerin esnek ödeme şartları sunması
E4_Tedarikçilerin finansal olarak güçlü olması

F_İletişim ve 
İlişkiler

F1_Tedarikçi ile iletişimin kolay ve problemsiz olması
F2_Tedarikçilerin istediğiniz bilgileri paylaşması
F3_Tedarikçilerin ilişki kurma sıklığı
F4_Tedarikçilerin sipariş alma sistemi

G_Çevre
G1_Tedarikçilerin çevre politikası
G2_Tedarikçilerin ISO 14000 sertifikası olması
G3_Geri dönen ürünler ile ilgili politikalar

H_Geçmiş 
Performans

H1_Tedarikçilerin taahhüt ettiği miktara uygun teslimat yapması
H2_Tedarikçilerin taahhüt ettiği zamana uygun teslimat yapması
H3_Tedarikçilerin taahhüt ettiği kalite düzeyine uygun teslimat yapması
H4_Tedarikçiler ile ilgili geçmiş dönem ilişkiler
H5_Tedarikçilerin sektördeki namı ve yeri

I_Üretim

I1_Tedarikçilerin ürünlerini ve süreçleri iyileştirme konusunda çabasının olması
I2_Tedarikçilerin imalat teknolojisi
I3_Tedarikçilerin imalat kapasitesi
I4_Tedarikçilerin teknik konulardaki uzmanlığı
I5_Tedarikçilerin geniş ürün yelpazesi sunması

J_Hedef J1_Hedef

Uygulamaya ait AAS modeli Super Decision paket programında Şekil 1’de gösterildiği gibi 
yapılandırılmıştır. Ağ yapısı 9 küme ve bu kümelere bağlı 36 düğümden oluşmaktadır.
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Şekil 1. Tedarikçi Seçimine Ait AAS modelinin Superdecision Paket Programında 
Oluşturulması
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Tablo 2.  Küme Matrisi

A B C D E F G H I J
A 0,0267 0,0312 0,0409 0,0417 0,0360 0,1429 0,0541 0,0484 0,0604 0,0000

B 0,1648 0,5991 0,0000 0,2481 0,1444 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0796

C 0,1795 0,0000 0,4408 0,2714 0,1476 0,0000 0,0804 0,2574 0,2261 0,1653

D 0,2507 0,1540 0,2203 0,3810 0,2403 0,0000 0,0000 0,1315 0,0000 0,3521

E 0,0634 0,0734 0,0905 0,0579 0,3827 0,0000 0,1810 0,0000 0,0000 0,0610

F 0,0591 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8571 0,0000 0,0655 0,0000 0,0589

G 0,0289 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6844 0,0000 0,0000 0,0289

H 0,0557 0,0418 0,0562 0,0000 0,0491 0,0000 0,0000 0,4972 0,1112 0,0814

I 0,1711 0,1006 0,1513 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6023 0,1729

J 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Ağ yapısındaki kümelerin önem dereceleri birbirinden farklı olduğu için küme matrisindeki 
ağırlık katsayıları ikili karşılaştırmalar ile elde edilir (Gasiea, vd., 2010). Bu karşılaştırmalarda 
her küme ayrı ayrı ebeveyn küme olur ve diğer kendisine bağlı olan kümeler etki seviyeleri 
dikkate alınarak ikili karşılaştırılır. Kümeler arasındaki bu etkileşim AHS yönteminde yer 
almamaktadır. Kümeler arasında etkileşim yok ise bu küme matrisinde “0” ile gösterilir.

Kümeler arasında ikili karşılaştırmalar tamamlandıktan sonra kriterler (düğümler) arasında 
ikili karşılaştırmalara geçilir. Super Decision paket programı ağ yapısındaki etkileşimlere bağlı 
olarak her bir düğüm için ikili karşılaştırma anketleri oluşturur. Bu karşılaştırmalar sonucu alt 
matrisler oluşturulur. Alt matrisler birleştirilerek süpermatris elde edilir (Tablo 3). Oluşturulan 
süpermatris öncelikle küme ağırlıkları ile işleme sokularak ağırlıklandırılmış süpermatris elde 
edilir (Tablo 4). Daha sonra ise uzun dönem durağan sonucun elde edilmesi için süpermatrisin 
2k+1. üssü alınır (Chen ve Wu: 2011). Burada k rastsal büyük bir sayıdır. Böylelikle kriterlerin 
tedarikçilerin öncelik değerlerinin bulunduğu limit süpermatrise ulaşılmış olur (Tablo 5).  AAS 
modelinin çözümü sonucu kriter ve alternatif öncelikleri Şekil 2’de gösterildiği gibi elde edilmiş 
olur.

Uygulama sonucunda “ürünün kalitesi” (0,2096), “ürün ile ilgili garanti” (0,1199), “fiyat” 
(0,1119), “teslimat süresi” (0,0680), “tedarikçiden alınan ürünün toplam maliyeti” (0,0605), 
“tedarikçinin sunduğu performansa göre istediği fiyat” (0,0515)  kriterleri tedarikçi seçiminde 
önemli kriterler olarak bulunmuştur. “Geri dönen ürünler ile ilgili politikaları” (0,0008), 
“tedarikçiler ile ilgili geçmiş dönem ilişkiler” (0,0013),  “tedarikçilerin yönetim yapısı ve yönetim 
şekli” (0,0014), “tedarikçilerin finansal olarak güçlü olması” (0,0014), “tedarikçinin sektördeki 
namı ve yeri” (0,0023), ve “tedarikçilerin ürünlerini ve süreçleri iyileştirme konusunda çabasının 
olması” (0,0029) kriterleri ise göreceli olarak daha az öneme sahiptir.
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Şekil 2. AAS modelinin Çözümü Sonucu Bulunan Kriter ve Alternatif Öncelikleri
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Şekil 3. Kriterlerin Önem Sıraları
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Tablo 6. AAS Yöntemi kullanılarak elde edilen tedarikçi sıralaması

Sıra Tedarikçi AAS Normalize Değer

1 Tedarikçi 1 %36,57

2 Tedarikçi 2 %34,53

3 Tedarikçi 3 %28,91

Tedarikçi seçim probleminin AAS yöntemi ile çözümü sonucu tedarikçilerin seçim 
öncelik sıraları Tablo 6’da gösterilmektedir. Buna göre imalat tesisleri yurtdışında kurulu olan 
ve ele alınan ürün konusunda dünya genelinde lider imalatçı olarak kabul edilen Tedarikçi 1 
%36,57 değeri ile birinci sırayı almaktadır. Onu dünya genelinde tanınan önemli bir imalatçı 
olan Tedarikçi 2 %34,53 değeri ile izlemektedir. Son sırayı ise imalat tesisi yurt içinde olan 
Tedarikçi 3 %28,91 değeri ile almaktadır. 

6. SONUÇ VE YORUMLAR

İşletmelerde alt düzey, orta düzey ve üst düzey yönetim seviyelerinde yöneticilerin 
karşılaştığı ve çözülmesi gereken birçok problem bulunmaktadır. Özellikle üst düzey yöneticilerin 
vermesi gereken kararlar bünyesinde belirsizlik barındıran ve yapısal olmayan veya yarı yapısal 
olan verilere dayanarak karar verilmesi gereken problemlerin çözümünü gerektirmektedir. 
Karar problemlerinin çözümünde önem dereceleri farklı birçok kriter mevcuttur. En iyi 
alternatifin seçiminde karar vericilerin nicel ve nitel parametreleri birlikte değerlendirerek en 
uygun alternatifin seçiminde AAS yönteminin kullanılması uygundur. AAS ayrıca kriterlerin 
birbiri ile etkileşimini de dikkate almaktadır. Böylece problemin modellenmesi ve çözümü çok 
daha güvenilir olmaktadır. 

Bu çalışmada Türkiye’de otomotiv yedek parçaları üreten bir işletmenin tedarikçi 
seçiminde kullanabileceği uygun bir nicel yöntem önerilmektedir. Satın alma bölümünde karar 
verici üç uzmanın bireysel yargıları geometrik ortalama yöntemi ile birleştirilmiştir ve böylece 
uzlaşma sağlanmıştır. Üç uzmanın görüşlerine göre AAS yöntemi ile yapılan analiz sonucunda 
elde edilen bulgular işletmeye farklı yönlerden fayda sağlayabilmektedir. Öncelikle hangi 
tedarikçinin en uygun tedarikçi olduğu konusunda işletmeye bir sonuç vermektedir. İşletme 
için en uygun tedarikçinin Tedarikçi-1 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Çalışmanın bulgularından bir diğeri işletmenin tedarikçi seçiminde kullandığı kriterlerin 
önem sırasına göre sıralanmasıdır. İşletmede yapılan analize göre ele alınan otuzüç tedarikçi 
seçim kriterleri arasında en önemli kriterin “ürün kalitesi” olduğu ortaya çıkmıştır. Ürün 
kalitesini, “ürün ile ilgili garanti”, “fiyat”, “teslimat süresi”, “tedarikçiden alınan ürünün toplam 
maliyeti”, “tedarikçinin sunduğu performansa göre istediği fiyat” kriterleri izlemiştir. 
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Çalışmada tedarikçi seçim kriterleri içine çevre ile ilgili kriterler de eklenmiştir. Çevre 
ile ilgili üç kriterden ikisi olan “tedarikçilerin çevre politikası” ve “tedarikçilerin ISO 14000 
sertifikasına sahip olması” kriter önem sırasına göre onüçüncü ve ondördüncü sırada yer 
almışlardır. İşletmenin ISO 14000 sertifikası bulunmayan tedarikçileri genel olarak tercih 
etmiyor olması ISO 14000 ile ilgili kriterin orta sıralarda yer alıyor olmasını etkilemiş olabilir. 
Bununla birlikte tedarikçilerin çevre politikasının da işletme tarafından tedarikçilerin ISO 
14000 sertifikasına sahip olması ile eşdeğerli görülmesi işletmenin tedarikçi seçim sürecinde 
çevre ile ilgili bir duyarlılığının olduğunu göstermektedir. Çevre ile ilgili bir diğer kriter olan 
“tedarikçilerin geri dönen ürünler ile ilgili politikaları” tedarikçilerin geri dönen ürünleri 
çevreye zarar vermeden, geri dönüşüm veya bazı parçaların tekrar kullanılması yolu ile yeniden 
kullanma yoluna gidip gitmedikleri ile ilgilidir. Bu kriterin tedarikçi seçim kriterleri arasında 
son sırada yer alması ise işletmenin henüz tedarikçilerin tersine lojistik ve geri dönüşüm 
konusundaki faaliyetleri konusunda fazla bilgi sahibi olmamasından, tedarikçilerin bu konularda 
önemli faaliyetler gerçekleştirmemelerinden veya işletmenin, tedarikçilerin geri dönen ürünler 
ile ilgili geri dönüşüm gibi faaliyetlerini önemli bir çevresel kriter olarak algılamamalarından 
kaynaklanıyor olabilir. Bu kriterin sonda olması işletmenin ve tedarikçilerinin yeşil bir tedarik 
zinciri oluşturma konusunda henüz bir gayretlerinin olmadığını da göstermektedir.   

Ülkemizde işletmelerdeki üst düzey yöneticilerin karar verme aşamasında nicel 
yöntemlerden daha fazla yararlanması ve genellikle tecrübe ve sezgileri ile verdikleri kararları 
nicel yöntemler kullanılarak elde edilen çıktılarla desteklemelerinin işletmelere fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir. Tedarikçi alternatifleri arasından en uygunun seçimi iş değeri yüksek stratejik 
ve önemli bir karardır. Tedarikçi seçimi için çevresel kriterleri de içeren bu çalışmada kullanılan 
kriterler bütünü ve kullanılan yöntem, işlemelere özgü daha farklı kriterler de kullanılarak başka 
işletmelere de uygulanabilir. 
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