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ÖNSÖZ
Günümüzde artan ekonomik geliĢmeler ve buna bağlı olarak geliĢen teknolijiyle
Ģirketlerin rekabet düzeyleri küresel boyuta ulaĢmıĢtır. Bu sebeplede Ģirketler arası
rekabet giderek artmakta ve bu etkileri azaltmak ve faaliyetini sürdürebilmeleri için;
süreçlerinindeki verimsizlikleri ortadan kaldırmak, stratejik planlarını geliĢtirmek,
maliyet, kalite, verimlilik ve müĢteri memnuniyetini geliĢtirme ve iyileĢtirmesi
gerekmektedir. ġirketler tarafından, verimsizlikleri ortadan kaldırıp faaliyetlerinde
iyileĢtirme ve geliĢtirme sağlaması için tedarik zinciri yönetimi uygun bir yaklaĢım
olduğunu kabul etmiĢlerdir. Tedarik zinciri yönetim anlayıĢı, zincirin toplam
performansının ve tedarikçi performansının tespit edilerek, sonuçların
değerlendirilmesini
ve
bu
sonuçlara
bağlı
olarakta
iyileĢtirilmelerin
gerçekleĢtirilmesini hedeflemektedir.
Tedarik zinciri performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde bugüne kadar
birçok model oluĢturulmuĢtur. 1996 yılında Tedarik Zinciri Konseyi (SCC) tarafından
geliĢtirilen SCOR modeli, süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi ve sürekli olarak
geliĢtirilmesi temeline dayandığından, Ģirketlerin tedarik zincirlerinde daha iyi
sonuçların elde edilmesini sağlayabilmektedir.
Bu çalıĢmada, tedarik zinciri yönetimi ve SCOR modeli kavramı incelenmiĢ ve
Uygulama gerçekleĢtirilen Ģirketin tedarik sürecinde SCORcard modeli ile
performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir uygulamaya yer
verilmiĢtir.
Değerli tecrübesi ve bilgisi ile çalıĢmamın her aĢamasında bana yol gösteren
saygıdeğer danıĢmanım Ögretim Görevlisi H. Halefsan SÜMEN‘e sonsuz
tesekkürlerimi sunarım.
Mayıs 2010

FATĠH AĞAR
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TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠNDE SCOR MODELĠ, TEDARĠK SÜRECĠ
PERFORMANS DEĞERLENDĠRMESĠ VE SCORCARD UYGULAMASI
ÖZET
Global dünyanın iĢletmeler üzerinde etkisi giderek artmaka ve buna bağlı olarakta
pazarların daralması, müĢterilerin satınaldığı hizmet veya üründeki beklentilerinin
artmasına ve fiyatların tüketiciye yönünde değiĢmesi iĢletmeleri etkilemektedir. Bu
sebeplede Ģirketler arası rekabet giderek artmakta ve iĢletmeler bu etkileri azaltmak
ve faaliyetini sürdürebilmesi için; süreçlerinindeki verimsizlikleri ortadan kaldırmak,
stratejik planlarını geliĢtirmek, maliyet, kalite, verimlilik ve müĢteri memnuniyetini
geliĢtirme ve iyileĢtirmesi gerekmektedir. ġirketlerin verimsizlikleri ortadan kaldırıp
faaliyetlerinde iyileĢtirme ve geliĢtirme sağlaması için tedarik zinciri yönetimi uygun
bir yaklaĢım olduğunu kabul etmiĢlerdir. Tedarik zinciri yönetim anlayıĢı oluĢturulan
zinciri bir bütün olarak görmekte ve bu zincirin toplam performansının tespit edilerek,
iyileĢtirilmelerin hedeflemektedir. Bu sebeple Ģirketlerin tedarik zincirini sadace
oluĢturması yetmemektedir. OluĢturulan bu zincirin yönetilmesi ve sürekli olarak
geliĢtirilmesi gerekmektedir.
Tedarikçileri geliĢtirmek ve sürekli dinamik tutmakta Ģirketin satınalma grubunun
önemli görevlerindendir. ġirket, belirlemiĢ olduğu stratejilere bağlı olarak tedarikçi
seçme ve satınalma faaliyetlerini gerçekleĢtirmektedir. Satınalma süreci, Ģirketin
ihtiyacının belirlenmesinin yanı sıra, bu malzemeyi en uygun fiyata, istenilen kalite
ve termin süresinde temin edilmesini içermektedir.
Satınalma grubu bu faaliyetlerinin yanı sıra, çalıĢılan tedarikçilerin performansının
ölçümlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilerek gerekli iyileĢtirilmelerin yapılmasını
sağlanmalıdır. Bu sebeple Ģirketin satınalma grubunun tedarikçilerini
değerlendirilmesi için kullanacağı performans değerleme sisteminin önemi büyüktür.
Performans değerleme sistemini baĢarılı bir Ģekilde uygulaması ile, tedarikçilerin
durumu sürekli olarak izlenebilmekte ve istenilen iyileĢtirmeler yapılabilmektedir.
1996 yılında Tedarik Zinciri Konseyi (SCC), tedarik zinciri yönetimi için endüstriler
arası standart olarak Tedarik Zinciri Referans Modelini (SCOR) geliĢtirdi. Tedarik
zinciri süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi ve sürekli olarak geliĢtirilmesi temeline
dayanan SCOR modeli, tedarik zincirini bir bütün olarak dikkate alarak yöneticilere
tedarik zinciri yönetimindeki karmasıklık ile baĢ etmesine ve stratejik düzeydeki
kararları almasına olanak saglamaktadır.
Bu çalıĢmada, Tedarik Zinciri Konseyi (SCC) tarafından oluĢturulan, SCOR modeli
incelenmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. SCORcard uygulamasında ise beyaz eĢya
sektöründe Türkiye‘de ve dünyada önemli pazar payına sahip Firma A
incelenmiĢtir. Firma A‘nın gerçekleĢtirmiĢ olduğu üretime bağlı olarak 12 farklı
tedarikçiden sac tedarik etmektedir. En fazla sac tedariği gerçekleĢtirilen Tedarikçi1‘in, SCOR metrilkleri kullanılarak performansı ölçülmüĢ ve diğer 11 terdarikçi ile
kıyasalanmıĢtır.
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SCOR MODEL IN SUPPLY CHAĠN MANAGEMENT, SOURCE PERFORMANCE
EVALUATĠON PROCESS AND APPLICATION SCORCARD
SUMMARY
Effects of globalization on the companies have been increased, because of this, the
markets are diminished, expectations of customers on the product and service
bought are increased and the price of service and product are moving with respect
to desire and behavior of the customers. Therefore the competition between
companies are sharpen and they are enforced to eliminate the inefficiencies on their
processes, develop strategic plans, and control the price, quality to increase the
customer satisfaction to survive in the market. To succeed the foregoing aims, the
standalone action is the management of the supply chain system efficiently and in a
smart way. Supply chain approach sees all the processes and entities that are
required to produce service and product as whole and aims to improve the
performance of the all chain instead of that of single facility or single action.
Purchasing department of the companies is one of the most important teams that
are responsible for the development of efficient supply chain systems. The team is
responsible on the creation of new supplier relations and sustainability of the
dynamic system during the service and product development process. It is known
that any decrease on the purchasing price of service and product that are required
to by companies, causes impactful increase on the profit of companies. Also
because the dependability and profitability of companies are very dependent on the
time of procurement, it can be said that, purchasing is located in the center of the
supply chain management.
Besides these, purchasing department should be also responsible for the evaluation
and improvement of performance of suppliers. Therefore the metrics required for
evaluation is very important. With establishment of successful evaluation processes,
the suppliers can be controlled and the inefficiencies occurred during their tasks can
be eliminated.
In 1996, Supply Chain Council has developed a new standardized model, Supply
Chain Operation Reference (SCOR) to harmonize the inter-industry relations on the
issue of the supply chain management. The main aim of SCOR modeling is the
definition, measurement, and improvement of supply chain processes, and to
succeed these aims, it considers the supply chain system as a whole. By this way,
taking strategic decisions during the management of supply chain systems becomes
more error free and objective.
In this study, the SCOR model is analyzed. For the application of the SCORcard,
the firm A which is very established company on the white goods and home
appliances is chosen as a case study. The firm A is bought metal plate from 12
different suppliers. By using the SCOR metrics the supplier which procures highest
volume of metal plate, the remaining 11 suppliers are compared.
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1.GĠRĠġ
Günümüzde global dünyanın iĢletmeler üzerindeki etkisini giderek arttırması ve
buna bağlı olarakta pazarların daralması, müĢterilerin satınaldığı hizmet veya
üründeki beklentilerinin artmasına ve fiyatların tüketiciye yönünde değiĢmesi
iĢletmeleri etkilemektedir. ĠĢletmeler bu etkileri azaltmak ve faaliyetini sürdürebilmesi
için; süreçlerinindeki verimsizlikleri ortadan kaldırmak, stratejik planlarını geliĢtirmek,
maliyet, kalite, verimlilik ve müĢteri memnuniyetini

geliĢtirme ve iyileĢtirmesi

gerekmektedir. ġirketlerin verimsizlikleri ortadan kaldırıp faaliyetlerinde iyileĢtirme ve
geliĢtirme sağlaması için tedarik zinciri yönetimi uygun bir yaklaĢım olduğunu kabul
etmiĢlerdir. Tedarik zinciri yönetimi, iĢletmelerin gerçekleĢtirdikleri sürecin en
baĢından ( hammadenin alımından ) sonuna ( son müĢteriye ürün akıĢı ve dönüĢü)
kadar ki her bir adımın içinde yeralan faaliyet ve bilgi akıĢını kapsamaktaıdır.
Tedarik zinciri yönetim anlayıĢı oluĢturulan zinciri bir bütün olarak görmekte ve bu
zincirin toplam performansının tespit edilerek, iyileĢtirilmelerin gerçekleĢtirilmesi
hedeflemektedir. Bu sebeple Ģirketlerin tedarik zincirini sadace oluĢturması
yetmemektedir. OluĢturulan bu zincirin yönetilmesi ve sürekli olarak geliĢtirilmesi
gerekmektedir.
Günümüze kadar çeĢitli tedarik zinciri yönetimi önerilmesine rağmen zinciri bütün
olarak ele alacak ve buna bağlı olarak stratejik kararların alınabilmesini sağlayacak
bir çerçeve model eksikliği bulunmaktadır. Bu konudaki eksikliği gidermek için
firmalar referans modelini baz alan bir çok endüstri standartlarını kullanmaktadırlar.
Tedarik Zinciri Konseyi (SCC) tarafından gelistirilen Tedarik Zinciri ĠĢlemleri
Referans (SCOR) modeli bütünsel tedarik zinciri yönetimi için endüstriler arası
standart olarak oldukça geniĢ kabul görmektedir. OluĢturulan bu yapı kar amacı
gütmeyerek sahip olduğu metodoloji, teĢhis ve karĢılaĢtırma araçları ile Ģirketlerin
tedarik zinciri süreçlerinde hızlı ve belirgin bir Ģekilde geliĢmesine katkı
sağlamaktadır. SCOR modelleme tedarik zinciri süreçlerinin tanımlanmasında
bulunsada,

bu

seviyelerdeki

kullanılan

ölçütlerinde

tanımlamaktadır.

Bu

tanımlamalar Ģirketlerin sınıfında en iyi performansa ulaĢması için yönetim
uygulamalarını ve fonksiyonelliğe ait standart düzenlemeleri içermektedir.

1

SCOR modeli planlama, tedarik, üretim, dağıtım ve iade olmak üzere beĢ süreç
üzerine kurulmuĢ ve bir tedarik zinciri içerisinde baĢtan sona düzenlendiğinde
iĢletmeler arası mükemmel etkileĢim değerini yaratmaktadır.
SCOR modelleme oluĢturulduğu zamandan mükemmelliği sağlamak için sürekli
geliĢme içindedir. Gerek hizmet ve gerekse üretim sektöründe sağladığı yararlardan
dolayı gün geçtikçe kullanımı ve önemi artmaktadır.
Bu çalısmada, SCOR modelinin kapsamı, içeriği, uygulama adımları detaylı olarak
incelenmistir. Uygulama olarak, dünya genelinde beyaz eĢya üretiminde önemli
pazar payına sahip firmanın tedarik sürecinin SCOR modeli oluĢturulmuĢ ve
SCORcard kıyaslama tekniği ile en fazla ürün tedariği sağladığı Tedarikçi-1‘in diğer
11 Tederakçi ile kıyaslanmıĢtır. Ġlgili analizler yapılarak Tedarikçi-1‘in sektörel bazda
zayıf ve güçlü olduğu noktalar saptanmıĢ ve sonuç olarak performans metrikleri baz
alınarak stratejik rekabet ihtiyaçları tanımlanmıĢtır.
Çalısma 7 bölümden oluĢmaktadır. Ġlk olarak
yönetimi, SCOR modeli hakkında kısa bilgi

giris bölümünde

tedarik zinciri

verilmiĢtir. Ġkinci bölümünde, genel

olarak lojistik, tedarik zinciri, ve yönetimlerinin tanımı yapılarak amaç ve yararları
üzerinde durulmuĢtur. Üçümcü bölümünde referans modeli haakında bilgi verilirke,
dördüncü bölümde süreç referans modeli kapsamı, amaç ve yararları üzerinde
durulmuĢtur. BeĢinci bölümünde ise firma A‘nın tedarik süreci incelenmiĢtir.
Tedariğin

amaç

ve

kapsamı

ve

yaĢadığı

engeller

bahsedilirken,

tedarik

performansının ölçülmesi ve tedarik stratejisi uygulama sürecinden bahsedilmiĢtir.
Altıncı bölümünde ise uygulama yapılan firma A‘nın tedarik süreci incelenmiĢ ve
stoka tedarik faaliyeti gösteren firmanın tedarik sürecinin dördüncü seviyeye kadar
SCOR seviyeleri tanımlanmıĢ ve belirlenen performans ölçütleri ile Ģirketin sac
tedariğindeki

SCORcard

tablosu

oluĢtururarak

performans

değerlendirilmesi

yapılmıĢtır. Yedinci bölümde ise ilgili sonuçlar ve öneriler paylaĢılmıĢtır.
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2.TANIMLAR
Bu bölümde tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi anlayıĢının oluĢturulmasında
kullanılan kavram ve stratejilere deyinilmiĢtir. ġirketlerin tedarik zincirinde en doğru
ve uygun yapıyı kurabilmeleri için bu kavram ve stratejilerin doğru algılanması ve
uygulaması önemlidir.
2.1 Lojistik
Lojistik, ürün ve hizmetlerin ihtiyaç duyulduğu zaman, istenilen yerde olması ile ilgili
bir kavramdır. Terim olarak özel veya kamu sektörüne özgü olmamakla birlikte,
lojistiğin

temel

kavramları

özel

ve

kamu

kuruluĢlarının

faaliyetlerinde

uygulanabilmektedir. Çok sık karĢılaĢılan lojistik kavramı aslında yüzyıllardan beri
savaĢla iliĢkili bileĢenlerin askerlerin, silahların taĢınması, orduların tedarikitanımlanmasında kullanılan bir terim olmasına rağmen, nispeten günümüz
ticaretinin, endüstrisinin ve modern piyasa sisteminin geliĢmesinin de baĢlangıcı
sayılabilir. Lojistik genel anlamda kısaca, taĢıma, depolama ve gümrükleme v.b.
süreçlere iliĢkin tüm etkinliklerin birleĢimidir ve hammaddenin alınmasından son
ürünün nihai müĢteriye ulaĢtırılmasına kadar ki toplam malzeme akıĢını içermektedir
[20] .
Dolayısıyla, zaman içinde lojistik kavramı sürekli olarak, iĢletmelere, kuruluĢlara
sunulan ve onlara ek değer sağlayan bir hizmet olarak adlandırılmaktadır. Buna ek
olarak, lojistik bir süreç yönetimi olarak algılanmakta ve ürün akıĢı ile doğrudan
iliĢkilendirilebilmektedir. Ürün akıĢını sağlarken amaç en düĢük maliyetle, en uygun
ürünün en uygun Ģekilde dağıtımını sağlamaktır. Lojistiğin amacı kısaca yer ve
zaman faydası oluĢturmaktır. Doğru lojistik, talebin bire bir, en kısa zamanda ve en
ekonomik Ģekilde karĢılanmasıdır. Bu yüzden çoğu zaman ―doğru‖ kelimesi lojistik
kavramının temel ilkesini oluĢturmaktadır. Lojistik kavramı; doğru ürünü, doğru
miktarda, doğru zamanda, doğru koĢullarda, doğru fiyatta, doğru müĢteriye, doğru
dağıtım kanalıyla teslim etmek anlamına gelmektedir. Bu açıdan, lojistik iĢletmeler
müĢteri memnuniyetini esas alarak ürün, hizmet ve bilgi akıĢını gerçekleĢtirmektedir.
Lojistik iĢletmeleri bu akıĢı etkin kılacak tüm destekleyici araçları maliyet ve verimlilik
unsurları göz önünde bulundurularak kullanmaktadır [20].
ġirketler açısından lojistik üç farklı alandan oluĢmaktadır. Tedarik lojistiği; Ģirketlerin
malzemelerin yönetimi ve tedarik edilmesi fonksiyonlarını kapsamaktadır. Üretim
lojistiği; Ģirketlerin üretim operasyonlarına destek ve hizmet veren malzeme yönetimi
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fonksiyonunu kapsar. Dağıtım lojistiği; Ģirketlerin nihai ürünlerini müĢteriler
teslimatını içeren fonksiyonları kapsamaktadır.
ġirketler açısından bu

Ģekildeki lojistik ayrımının yapılması önemlidir. Tedarik

lojistiğinde Ģirket müĢteri konumunda bulunurken, dağıtım lojistiğinde satıcı
konumundadır. MüĢteri ve satıcı konumunda bulunan Ģirketlerin baĢarısı bu
süreçlerin yönetilmesiyle etkilenmektedir. ġirket içindeki diğer faaliyetlerinde
(pazarlama, satıĢ, üretim, vs.) lojistik yönetiminden etkilenmektedir. Lojistik yönetimi,
finansal ve idari açıdan kaynaklarını derinden etkilemektedir. Lojistik yönetimi
Ģirketlerin sürekliliğini sağlaması ve maliyetlerinin yönetilmesi açısından belirleyici
faktördür.
2.2 Lojistik Yönetimi
Yukarıda da belirtildiği gibi lojistik ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin istenilen
zamanda,

istenilen

yerde

alınabilmesi

ile

ilgilidir.

ġirketlerin

pazarda

bulunabilmelerini, ürünlerini veya sunduğu hizmetlerini en uygun fiyat ve nitelikte
sağlayabilmesi için lojistik rekabetinin çok yüksek düzeyde olması gerekmektedir.
Bu sebeple üretim, pazarlama ve satıĢda lojistiğin desteği olmadan bunu baĢarmak
mümkün değildir. Bu durumun gerçekleĢtirilmesi ve lojistik süreçlerinin en uygun
Ģekilde yönetilmesi ile sağlanabilcektir.
Lojistik yönetimi, müĢteriden gelen taleplerin karĢılanması amacıyla, tedarikçiden
merkeze ve merkez noktasından tüketim noktasına kadar, malların etkili, verimli
akıĢı ve depolanması ile bunlarla iliĢkili bilgilerin planlanması, uygulanması ve
kontrolü süreci olarak tanımlanmaktadır.
Lojistik yönetimi; dizaynı, iĢ süreçlerinin ve malzeme akıĢının kontrolü ile sistemin
idaresini ve envanter ve destek birimlerinin stratejilerinin tamamlanmasını
içermektedir ve genel olarak amacı mümkün olan en düĢük maliyette hedeflenen
müĢteri hizmet seviyesini baĢarmaktır [20].
2.3.Tedarik Zinciri
Tedarik zinciri plan, (tedarik ve talebin yönetimi), kaynak (hammadde ve yarı
mamullerin temini), üretim (imalat ve montaj), teslim (depolama ve stok takibi,
siparis alımı ve yönetimi, bütün kanal boyunca dagıtım ve müsteriye teslim), geri
dönüĢ sürecinide kapsayan bir bütün olarak değerlendirilmektedir.
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Diğer bir tanımla tedarik zinciri; malzemenin tedarik edilmesinden, elde edilen
malzemenin ara ürün veya bitmiĢ ürüne dönüĢtürülmesi ve bu ürünlerin perakendeci
ve/veya

müĢterilere

dağıtılması

fonksiyonlarını

gerçekleĢtiren

araçları

kapsamaktadır. Tedarik zinciri yapısı; Ģirketlerin bulunduğu endüstriye ve yaptığı iĢe
göre farklılık göstermektedir. Tedarik zinciri hem üretim hem de hizmet
organizasyonlarında görülebilmektedir.
Tedarik zinciri hem içsel hem de dıĢsal bir perspektif içerisinde ele alınabilir; içsel
perspektif, iç malzeme akıĢının etkinliğinin sağlanması üzerinde yoğunlaĢır. Bunun
sağlanması için içsel tedarik zinciri; üretkenlik, temin zamanları, lojistik maliyetleri
gibi konularla iliĢkilendirilir. DıĢsal perspektif ise, hammaddeden nihai müĢteriye
kadar olan dıĢ malzeme akıĢını kapsamaktadır. Bir adım öteye giderek bu
perspektifi de iki bakıĢ acısı altında incelemek mümkündür; kanal yönetimi ve pazar
yönetimi. Kanal yonetimi, tedarik zinciri içerisindeki iliĢkileri ve zincirdeki etkileĢimleri
inceler. Sirket ve tedarik sistemi icerisindeki diğer birimler, örneğin; nakliyeciler,
tedarikçiler ve müĢteriler arasındaki iliĢkiler bu bakıĢ açısı altında ele alınmaktadır.
Pazar yönetimi ise tamamıyla rekabet odaklı bir yaklasımdır. Bu bakıĢ açısında da
kalıcı bir rekabet üstünlüğü sağlanması acısından tedarik zinciri yönetiminin etkileri
ve kanaldaki birimler arasındaki iliĢkilerin bu açıdan önemi, örneğin; müĢteri
hizmetleri ve satıs sonrası hizmetler incelenmektedir [15].
Tedarik zinciri‘nin karmaĢıklığının üstesinden gelinmesi için etkili bir tedarik zinciri
yönetimi felsefesinin Ģirketler tarafından benimsenmesi ve gerçekleĢtirilmesi
gerekmektedir. Tedarik zinciri içinde yer alan ve tedarik zincirini etkileyecek bütün
süreçler için ortak tedarik zinciri yönetim felsefesinin oluĢturulması ve tanımlanması
gerekmektedir. Bu tanımlamanın oluĢturulmaması durumunda tedarik zinciri
hedeflerinin tamımlanması ve baĢarılması çok zordur.
2.4.Tedarik Zinciri Yönetimi
Bir çok değiĢikliğin yaĢandığı günümüzün global ekonomisinde, Ģirketler zamana
uyum sağlamak ve belirsizliğin arttığı 21 inci yüzyılda dünyasında baĢarılı olabilmek
için değiĢikliğe uyum sağlamalıdırlar. ġirketlerin sahip oldukları yetenekler ile bu
değiĢikliklere daha kolay uyum sağlayabilmektedir. Ayrıca sahip oldukarı yetenekleri
ile, pazardaki değiĢiklikler önceden anlayarak harekete geçebilmeyi, yeni fırsatları
yakalayabilmeyi, yeni müĢteriler kazanmayı ve müĢterilerin isteklerine hızlıca
karĢılık verebilmek için iĢ süreçlerini hızlıca düzenleyebilmelidirler.
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ġirketler değiĢikliklere karĢı hızlıca uyum sağlamanın önemli anahtarın çeviklik
olduğunun farkına varmıĢlardır. Çevik iĢletmeler, kendini malzeme ve bilgi
akıĢındaki ağın merkezi veya en önemli parçası olarak görmektedir. ġirketlerin bu
akıĢları pazarlamadaki müĢteri arayüzünüden, ürün satıĢlarına ve firmaların
tedarikçilerle arasındaki iliĢkiyi kurmasına kadar uzanmaktadır. Bu iĢletmeler
çevikliği sürekli gözden geçirme ve yakınlaĢan ağların gruplaĢmasını sağlayarak
baĢarmaktadır. Son zamanlarda önemi giderek artan tedarik zinciri yönetimi
anlayıĢıyla

Ģirketler

çevikliği

sağlarken

maliyet

verimliliğinide

sürdürülmesi

sağlanmaktadır [5].
ġirketler maliyetlerini azaltmak, pazardaki paylarını ve satıĢlarını arttırmak ve
sağlam müĢteri iliĢkilerini kurabilmek için Tedarik Zinciri Yönetim anlayıĢını artarak
benimsemektedirler. Tedarik zinciri yönetimi felsefesine göre, zincirdeki bütün
firmalar doğrudan ve dolaylı olarak zincirdeki diğer Ģirketlerin performanslarını ve en
sonunda da bütün tedarik zinciri performansını etkileyebilmektedir. Bu felsefenin
etkili bir Ģekilde kullanılması için zincirdeki diğer Ģirketlerin etkinlikleri, Ģirketin
benimsediği stratejiyle aynı seviyede olmalı ve iĢ akıĢları, Ģirket kültürü,
organizasyonel yapısıyla da uyumu sağlanmalıdır. Bu felsefeyle tutarlı olacak
Ģekilde Tedarik zinciri yönetimi anlayıĢı uygulamasının geniĢ bir Ģekilde zincirdeki
bütün firmalara yayılmasıyla,

zincirde bulunan bütün katılımcılarına maksimum

fayda sağlanmasıya ihtiyaç duymaktadır [4].
Tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri içinde yer alan tedarikçi, üretici ve müĢteriler
baĢta olmak üzere tüm Ģirketlerin uzun vadeli performanslarını artırmak amacıyla,
söz konusu Ģirketlere ait iĢletme fonksiyonların, süreçlerin ve planların, zincirdeki
tüm Ģirketleri kapsayacak Ģekilde, stratejik ve sistematik yönetimidir. Tedarik
zincirinin etkin biçimde yönetimi ile zincire dahil tüm Ģirketler için belirsizliklerin ve
tutulması gereken stoğun azalacağı, müĢteriye hizmet düzeyinin artacağı, ve
neticede tüm paydaĢların kazançlı çıkarak ortak fayda yaratacağı bir ortam
sağlanacaktır. Ancak bu geliĢtirmesi söylenmesinden daha zor bir iĢtir. Zincirdeki
firma sayısı, yönetim yapılarındaki farklılıklar, çevrim sürelerinin uzunluğu ile katma
değer yaratmayan faaliyetlerin varlığı ve yoğunluğu, tedarik zinciri yapısının
karmaĢıklığını arttırarak yönetimini zorlaĢtırmaktadır. Benzer Ģekilde zincire ait
Ģirketlerde iĢbirliği kültürünün ve altyapısının oluĢturulmaması, entegrasyon
problemleri tedarik zinciri elemanlarının beklenen faydalara ulaĢamamalarına neden
olmaktadır [1] .
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Genel olarak tedarik zinciri yönetimi ve entegrasyonun sağlanması öncelikle zincirin
parçası olan iĢletmelerin arasındaki iĢbirliğinin sağlanması, zincirdeki tüm iĢletmleri
etkileyecek

risklerin

elemine

edilmesi

ve

sürekli

olarak

verimliliğinin

gerçekleĢtirilmesini kapsamaktadır. Bununla beraber tedarik zincirindeki gereksiz
fazlalıklar ortadan kaldırılacaktır. Tedarik zincirinin karmaĢık yapısı

ve sürekli

geliĢme içinde olması entegrasyonun sağlanması ve yönetilmesini zorlamaktadır.
Yapılan araĢtırmalarda tedarik zincirinin entegrasyonun sağlanması ve yönetilmesi
için zincir boyunca tüm iĢletmeleri kapsayacak IT altyapısının kurulmasıyla
haberleĢmenin sağlanmasının

ve sonucunda zincirdeki tüm Ģirketler arasında

stratejik iliĢkilerin kurulmasının çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.
Tedarik

zinciri

yönetimi

iĢ

sonuçları

üzerinde

büyük

etki

yaratmaktadır.

ĠĢletmelerdeki bütün faaliyetleri kapsayarak, hammaddenin ürünlere dönüĢmesinden
ve bu akıĢın sağlanmasından önce baĢlayarak, son tedarikçiye iletilinceye kadarlık
olan süreci kapsamaktadır [5].
Tedarik zinciri içerisinde tek bir müĢteri ya da tedarikçi yoktur. Her organizasyonun
bir veya daha çok müĢterisi vardır. MüĢterileri açısından Ģirketler tedarikçi
konumunda iken, üretim yapmak için aldığı her malzemenin tedarikçileri için ise
müĢteri konumundadır. Örneğin Bir beyaz eĢya üreticisi firma ürettiği çamaĢır
makinalarını nihai müĢteriye sunabilmesi için bayilerin tedarikçisi konumunda
bulunurken, bu üretemi gerçekleĢtirebilmesi için tedarik ettiği diğer parçaları üreten
firmalar için ise müĢteri konumunda bulunmaktadı. Ayrıca kendi içerisindeki
malzeme akıĢında müĢteri ve tedarikçi iliĢkisi devam etmektedir. Örnek olarak bir
fabrikada bitmiĢ ürün, stoklanması için ürün deposuna gidiyorsa, fabrika deponun
tedarikçisi, depo ise fabrikanın müĢterisi konumundadır.
ġirketlerin tedarik maliyetleri önemli gider kalemleri arasında yer almakla beraber
tedarik süreçlerinin karmaĢık olması sürecin yönetilmesini zorlaĢtırmaktadır. Tedarik
sürecinin iyi yönetilememesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan verimsizlik ve
aksaklıklar yaĢanmasıyla, stok kontrolü, sevkıyat planlaması, üretim planlama ve
müĢteri

iliĢkileri

gibi

Ģirketin

diğer

fonksiyonlarınıda

olumsuz

yönde

etkileyebilmektedir [21].
En büyük potansiyel geliĢmeler, Ģirket içinde değil tedarik zincirinde birbirinden
tamamen bağımsız olan Ģirketler arasındaki ara yüzde olmaktadır. Bu geliĢmeler,
tedarik zinciri yönetiminin stratejik önemini arttırmıĢtır. Tedarik zincirinde öncelikli
olarak iĢ birliği gerekmektedir. Böylece stratejik bir perspektif tedarik zincirine
uygulanabilir [21].
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Tedarik zincirindeki taraflar arasındaki iĢbirliği bütünleĢtirilmesi, tedarik zincirinin bir
ucundan diğer ucuna çarpıtılan bilginin, tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayarak
tedarik zincirinde Ģeffaflığı arttıracaktır. Organize etme, planlama ve kontrole
dayanılarak yapılan iĢbirliği ile, aĢırı stoklar ortadan kaldırılacak, temin süreleri ve
belirsizlikler azalacak ve kapasite kullanım oranı yükselecektir [21].
ĠĢletmelerde

tedarik

zinciri

(TZY)

yönetimi

metotları

doğru

bir

Ģekilde

uygulandığında, Ģirketler arası bilgi paylaĢımı en yüksek düzeye çıktığı için,
tedarikçilerle üretici Ģirket arasında geçen süreçlerde maksimum verim elde
edilebilir. Üretim maliyetleri düĢerken, modern ve en geliĢmiĢ iletiĢim metotlarını
kullanan tedarikçilerin dıĢ pazarlara açılması da kolaylaĢır. Bu nedenle, tedarik
zincirinin iyi yönetilmesi, Ģirketin bütününün performansında önemli bir faktör olarak
ortaya çıkmaktadır [21]. ġekil 2.1‘de tedarik zinciri genel yapısı belirtilmiĢtir.
Tedarik zincirinin doğru koordine edilmesiyle;
Tüm bilgi, materyal ve para akıĢı yönetilebilir duruma gelir
Dağıtım süreçleri kısalır,
ĠĢletmelerin performansı en üst düzeye taĢınır,
Pazarda rekabet etme gücü artar
Stok dengeleri optimize edilir,
Ürün ve hizmet kalitesi artar,
Maliyetler azalır ve karlılık artar.
2.4.1.Tedarik Zinciri Yönetiminin GeliĢimi
Tedarik zinciri yönetiminin kökleri 1960‘lara kadar uzanmaktadır. Tedarik zinciri
yönetiminin ilk aĢaması olarak kabul edilen fiziksel dağıtım aĢaması ile ilgili ilk vurgu
Bowersox tarafından yapılmıĢtır. Bowersox, fiziksel dağıtım düĢüncesindeki ilgili
akımları gözlemlemesine ek olarak, dağıtım fonksiyonunun firma dıĢında, kanal-içi
entegrasyonla, rekabetçi bir avantaj sağlayacağını öne sürmüĢtür [21]. 1970‘lerde
Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) sisteminin tanıtılmasından sonra yöneticiler;
süreç içi çalıĢmaların, üretim maliyeti, kalite, yeni ürün geliĢtirme ve teslimde tedarik
zamanları üzerine olan önemli etkisini anlamıĢlardır. Bu dönemde, firmalar kendi
içlerinde pazarlama, üretim ve finansman ile ilgili dağıtım faaliyetlerini yürütecek
merkezi bir fiziksel dağıtım bölümü oluĢturmuĢlar ve her bir faaliyetin lojistiğini ayrı
ayrı en iyilemek yerine bütün sistemin lojistik yönetimini birleĢtirmek gerekliliği
anlaĢılmıĢtır. Böylece, her bir operasyonun maliyetini azaltmak yerine, bütün
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sistemin maliyetini bir bütün olarak ele alan tüm lojistik hizmetleri maliyeti yaklaĢımı
geliĢtirilmiĢtir.

ġekil 2.1 : Tedarik Zinciri [25]
1980‘lerde global rekabetin artması dünya klasmanındaki firmaları daha düĢük
maliyetle, yüksek kalitede ve daha çok tasarım esnekliği ile güvenilir ürünler
sunmaya zorlamıĢtır. Bu dönemde artık tedarik zinciri yönetiminin ikinci aĢaması
olan lojistik safhasına geçilmiĢtir. Bu aĢama Ross tarafından lojistiğin entegrasyonu
olarak ifade edilmektedir.
Bu dönemden sonra 1985‘lerde, tedarik zincirinin ilk öncüsü sayılan Hızlı Cevap
(Quick Response-QR) sistemi geliĢtirilmiĢtir. QR programı bir tedarik zinciri öncüsü
olarak ilk defa tekstil endüstrisinde baĢlatılmıĢ ve sonraları onu 1990‘larda,
perakendecilik sektöründeki uzantısı olan Etkin MüĢteri Cevabı (Efficient Consumer
Response -ECR) programları izlemiĢtir. ECR‘den bir sonraki geliĢme, Sürekli Ġkmal
Planlaması (Continous Replenishment Planning-CRP) olarak ortaya çıkmıĢtır.
1990‘ların ortasından sonra yöneticiler, tedarikçilerden alınan mal ve hizmetlerin,
firma müĢterilerinin ihtiyaçlarını karĢılama yeteneği üzerinde önemli bir etkisinin
olduğunu fark etmiĢlerdir. Yöneticiler aynı zamanda kaliteli mal üretmeninde tek
baĢına yeterli olmadığını anlamıĢlardır. Ürünleri müĢteriye ne zaman, nerede, nasıl
ve istenen miktarda, maliyet etkin bir yöntemle ulaĢtırmak yeni baĢarı yöntemi
olmuĢtur. Bütün bu geliĢmeler sonucunda, firma yöneticileri yalnızca kendi
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firmalarını yönetmenin yeterli olmadığının farkına vardılar. Böylece kendilerine girdi
temin eden yukarı yöndeki bütün firmaların yer aldığı ağın ve aynı zamanda son
müĢteriye ürünleri ulaĢtıran ve satıĢ sonrası hizmetleri veren aĢağı doğru bütün
firmaların yer aldığı ağın bütününün yönetiminde yer almaları gerektiğini anladılar.
Bu döneme literatürde, tedarik zinciri yönetimi aĢaması denilmektedir. Aynı döneme
Metz ise, "bütünleĢtirilmiĢ tedarik zinciri yönetim aĢaması― ifadesini kullanmaktadır
[21].
2.4.2.Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçleri
Literatürde tedarik zinciri yönetimini oluĢturan süreçlerin geniĢ biçimde tanımına her
yerde rastlamak mümkün olmasa da Global Tedarik Zinciri Forumu (GSCF)
üyelerinin tanımladığı sekiz süreç genel kabul görmüĢtür.
Bu süreçler aĢağıdaki gibidir:
1- MüĢteri iliĢkileri yönetimi
2- MüĢteri hizmet yönetimi
3- Talep yönetimi
4- SipariĢ iĢleme
5- Ġmalat akıĢ yönetimi
6- Tedarikçi iliĢkileri yönetimi
7- Ürün geliĢtirme ve ticarileĢtirme
8- Ġadeler
Forumun yapmıĢ olduğu bu sınıflamada satın alma süreci tedarikçilerle olan
iliĢkilerle ilgili olduğundan bu sürece Tedarikçi ĠliĢki Yönetimi (SRM) adı da
verilmektedir ve iadeler yerine Ġade Yönetimi (Returns Management) denilmesi de
uygun görülmüĢtür [21].
Firmalar, maliyetlerini indirmek, pazar paylarını ve satıĢlarını artırmak ve iyi müĢteri
iliĢkileri

kurabilmek

için

tedarik

zinciri

yönetimi

(TZY)

anlayıĢına

benimsemektedirler. Tedarik zinciri yönetimi, zincirde yer alan her bir firma direk
veya endirekt olarak diğer tedarik zincirindeki firmların performanslarını ve en
sonunda da tedarik zincirinin performansını etkileyen bir yapıyı temel almaktadır.
Bu felsefenin etkili olabilmesi için tedarik zincirindeki diğer firmaların çalıĢmaları,
Ģirketin stratejisi ile aynı seviyede olmalı ve aynı zamanda organizasyonel yapı, iĢ
akıĢı, Ģirket kültürü ile de uyumlu olması gerekmektedir. Tedarik zinciri yönetiminde
bu anlayıĢ ile zincirde yer alan bütün firmalar maksimum katkı sağlayabilceklerdir.
Günümüzde sadece Tedarik zinciri yönetim anlayıĢının
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benimsenmesi ve

uygulanması Ģirketler açısından yeterli olmamaktadır. Tedarik zincirinin sorunsuz
Ģekilde sürekliliğin sağlanması ve performansının ölçülererek zincirin sürekli kendini
geliĢtrimesi Ģirketler açısından daha önem arzetmektedir. SCOR modelleme
anlayıĢı da tedarik zincirinin en iyi Ģekilde yönetilmesi için Tedarik Zinciri Konseyi
(SCC) tarafından geliĢtirilmiĢ bir yapıdır. Bu yapı tedarik zinciri yönetimindeki
uygulanması ve proseslerin tanımlanması için bir çatı oluĢturarak tedarik zinciri
yönetimi için en iyi performansın yakalanmasını sağlamaktadır [4].
ĠĢletmelere hedeflerine eriĢmek için gereken bilgiyi ve karĢılaĢtırma yapma imkanını
sağlayan SCOR modeli,

geliĢmiĢ bir tedarik zinciri yönetimi için baĢlangıç

noktasıdır. SCOR modelin yaygın olarak kullanılması ile daha çevik ve yalın
zincirlerin oluĢturmasını ve bu sayede firmaların rekabet edebilme gücünün
arttırılması mümkün kılacaktır [1].
2.4.3 Tedarik Zinciri Yönetiminde Performans Değerleme
Tedarik zinciri yönetim anlayıĢını benimseyen ve sağladığı potansiyel katkılarının
farkında olan iĢletmelerin sayısı sürekli olarak artıĢ göstermektedir. Fakat tedarik
zinciri yönetmini uygulamaya çalıĢan bir çok Ģirket, sürecin iyi bir Ģekilde yönetilmesi
için etkin bir performans ölçüm sistemi ve bu ölçütleri geliĢtirmenin önemini
kavrayamamıĢlardır. Tedarik zinciri yönetiminde temel amaç zincirdeki bütün
organizasyonların aynı amaç doğrultusunda hareket ederek süreç için en etkin yolun
seçilmesini sağlamaktır. Tedarik zincirindeki her bir iĢletmenin performansı
zincirdeki diğer iĢletmelerin performansını ve en sonunda da tedarik zincirinin
performansını etkilemektedir. Bu yüzden tedarik zincirindeki her bir iĢletme kendi
performansını geliĢtirmekle ve zincirdeki diğer iĢletmlerin performansı ile ilgili olmak
zorundadır.
Tedarik zincirinde, standartların belirlenmesi ve zincirdeki bütün süreçleri belirlenen
standartlar içinde yönetilmesi çok önemli bir konudur. Bu standartların belirlenmesi
ile iĢe özgü performansın değerlendirilmesini etkileyen somut kavramları ifade
etmektedir. Bunun sonucunda yapılacak değerlendirmeler ile faaliyetin sağlanıp
sağlanamadığını ise değerlendirme gösterecektir. Performans ölçümleri, sistemlerin
gerçekleĢtirdiği durumları yönetmektedir. Ölçülen performansın değerlendirilmesi ise
yönetimin baĢlıca görevlerinden birisidir. Yönetim, bu değerlendirme ile sürecin
iĢleyiĢini ve varılan durumu sürekli olarak kontrol etmektedir. ĠĢletmeler mevcut
durumlarındaki ölçümleri gerçekleĢtirerek belirli değerler elde ettikten sonra
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performans

düzeyinin

geliĢtirilmesi

için

nelerin

yapılabileceğini

rotaya

koyabilmektedir.Değerlendirme süreci Ģekil 2.2 ‗de görüĢmektedir.

ġekil 2.2 : Değerleme Süreci [27]
Performansın değerlendirilmesi; Ģirketlerin veya tedarik zincirinin bulunduğu
sektördeki diğer yapılara göre hangi seviyede olduğunu ve seçtiği stratejiye bağlı
olarakta tedarik zincirinde istenilen yapıyı kurmak için nelerin yapılması gerektiğini
saptanmasına katkı sağladığı için kritik öneme sahiptir. Bu sebeple tedarik zincirinde
ve Ģirketlerin kendi içinde kullanacak, performans ölçütlerinin saptanması, süreçlerin
değerlendirilmesinde ve alınacak kararlar ile yapılması gereken iyileĢtirilmelerin
tespitinden

dolayı

değerlendirdiğinde

önemlidir.
kendi

ġirketler

performansını

içinde
diğer

bulundukarı
Ģirketlerin

tedarik

zincirini

performansıyla

karĢılaĢtırarak, zincirdeki zayıf halkaların tespit edilip düzeltilmesi ve performansın
sürekli geliĢtirilmesi sağlanmaldıır. Ayrıca yapılacak olan performans ölçümlemeleri
Ģirketlerin stratejileri ve amaçları doğrultusunda belirlenmektedir. ġirketler ölçüm
yaparak, geçmiĢ duruma iliĢkin bilgiler toplamıyı ve buna bağlı olarak mevcut
durumun ne olduğunu belirlemeye çalıĢırlar. Ayrıca ölçümler, amaç ve hedeflerin
belirlenmesine ve bunlara nasıl ulaĢılacağının saptanmasına ve yapılacak
çalıĢmalar sonucunda amaç ve hedeflere ne derece ulaĢıldığının bilgiside elde
edilmesini sağlamaktadır [20].
2.4.4. Tedarik Zinciri Performans Ölçütleri
ġirketlerin sadece tedarik zincirlerini oluĢturması değil, bu yapının sürdürülmesi,
zincirdeki diğer Ģirketler tarafından da benimsenerek sürekli geliĢme sağlanmalıdır.
Tedarik zinciri yönetiminde her bir Ģirketin göstermiĢ oldukları çabaları arasındaki
iliĢkilerin kurulması ve koordinasyonun sağlanması önemlidir. Bu yüzden yöneticiler
performans ölçümlerini kullanarak, Ģirketlerin kendi içlerindeki ve tedarik zincirindeki
diğer Ģirketlerin davranıĢlarının aynı koordinasyonda olmasını sağlamaktadır.
Tedarik zincirinde ve Ģirketler için seçilen performans ölçütlerinin kesinlikle ölçülebilir
ve izlenebilir olması gerekmeketdir. Bu yüzden seçilen performans ölçütleri tedarik
zincirinin problemlerini ortaya çıkarmalı ve açıklayıcı niteliğe sahip olmalıdır. Buna
ilave olarak performans ölçümü ve ölçütleri, organizasyonlar için geliĢim yönünün ve
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amaçların anlaĢılmasında, uygulanan stratejilerin test edilmesinde bir ihtiyaçtır.
1970‘li yılların sonlarıyla birlikte ve 1980‘li yıllarda; araĢtırmacılar, finans temelli
performans

ölçüm

sistemlerinin

eksikliklerini

belirleyerek

bu

sistemlerin

yetersizliklerini vurgulamıĢlardır. 1980‘li yılların sonu ve 1990‘lı yılların baĢında,
geleneksel performans ölçüm sistemlerinden – finansal temelli - memnuniyetsizlik,
dengeli ve çok boyutlu performans ölçümlerinin temellerinin oluĢturulmasını
sağlamıĢtır. Bourne ve diğerleri (2000), bu geliĢtirilen temellerin, finansal olmayan
ölçütlere ve dıĢsal boyutlara odaklandığını ve geleceğe yönelik olduklarını
vurgulamıĢlardır. Günümüzde ki dinamik çevre koĢulları düĢünüldüğünde ise
organizasyonların hızlı geri bildirim alabilmeleri önem kazandığı için geçmiĢ
hakkında bilgi sağlayan finansal performans ölçütlerine odaklanan geleneksel
performans ölçümlerinin sağladığı katkılar sınırlı kalmaktadır [20].
Tedarik zincirindeki Ģirketlerin performans ölçütlerinin tamamen kendi yapılarına
özel olabilmektedir. Fakat yapılan bu performans ölçümünün,

tedarik zincirinin,

tedarik zincirindeki diğer Ģirketlerin ve Ģirketin müĢterilerine değer yaratması
gerekmektedir. Ayrıca tedarik zincini performans ölçütü iĢletmelerin hedeflerini
doğrultusunda bulunduğu pazardaki tatminin seviyesinide etkilemektedir.
Marshall‘da (2007) çalıĢmasında incelediği Dell, Seven-Eleven, Wal-Mart, Perkins,
Eastern Bag, Proctor&Gamble gibi iĢletmelerin performans ölçütlerini dört sistematik
performans alanında ve beĢ bağımsız süreç etrafında tasarladıklarını saptamıĢtır.
Bu performans alanları; finans, verimlilik, kalite ve devir zamanı, süreçler ise;
müĢteri cevabı, envanter planlama ve yönetme, satın alma, taĢıma ve depolamadır.
Marshall‘ın (2007), Frazelle‘nin (2002) çalıĢmasından yola çıkarak iĢletmelere
tavsiye ettiği performans ölçütleri Çizelge 2.1‘de görülmektedir [20].
Tedarik zincirinde tanımlanan performans ölçütlerinde iyi sonuçlar alınabilmesi için
zincirdeki bu performans ölçütlerine uygun herĢeyin ölçülebilmesi gerekmektedir. Bu
sebeple Ģirketler sadece kendine özgü performans ölçütlerini kullanmanın yanı sıra
tedarik

zincirinin

bütününün

performansının

ölçülmesi

gerektiğini

farkına

varmalıdırlar. Örneğin tedarik zincirindeki bir iĢletmenin istenilen sipariĢlerdeki kalite
oranı çok yüksek olabilirken, bu sipariĢleri karĢılama zamanının düĢük olması son
nihai müĢteri talebinin karĢılanmasını geçiktirecek ve bu da bütün tedarik zincirinin
performasını olumsuz yönde etkileyecektir.
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Çizelge 2.1 : Performans Ölçütleri [20]
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3.REFERANS MODEL
ġirketlerin

oluĢturdukları

tedarik

zincirinde,

bütünlüğünün

sağlanması

için

modellemenin en iyi Ģekilde yapılması gerekmektedir. BaĢtan doğru bir Ģekilde
tedarik zinciri modellemesini gerçekleĢtirmeyle, Ģirketler zincirin yönetilmesini etkin
bir Ģekilde sağlayabilecek ve tedarik zincirinin bir bütün olarak koordine bir Ģekilde
hareket etmesini sağlayacak yapıyı oluĢturabilceklerdir. Genel olarak Ģirketlerin
tedarik zinciri modellemesinin sebebi olarak;
Tedarik zincirindeki karmaĢıklığın giderilmesi
Tedarik zincirinin bağımsız yönetiminin oluĢturulması
Tedarik

zincirinde

bulunan

tüm

Ģirketler

arasında

koordinasyonun

oluĢturulması
Tedarik zinciri dinamiklerini azaltmaktır [22]
Referans modelleme iĢletme süreçlerinin yeniden yapılandırılmasını sağlayarak
bunların

genelleĢtirilmesini

ve

standardizasyonunu

sağlamaktadır.

Referans

modelleme, Ģirketlerin yaĢadıkları problemlerinin çözümlenmesine destek olmakta
ve bu sebeple değiĢime ve sürekli iyileĢtirmeye katkı sağlamaktadır. Ayrıca
Ģirketlerin referans modelleme kullanma sebepleri olarak [23].
 ġirketin toplam maliyetinin düĢürülmesi,
 Standardizasyon ile zincir içindeki karĢılıklı hareketin geliĢtirilmesi,
 Yönetim protföyünü desteklemek,
 ĠĢ doktorini oluĢturmak,
 Ġhtiyaçların tanımlamasını gerçekleĢtirerek, kullanım durumunu geliĢtirmek ve
farklı versiyonların denenmesi,
 Süreçleri performans metriklerinin tanımlanması,
 ĠyileĢtirme fırsatların tanımlanması,
 ĠĢ uygulamalarında en iyisini güçlendirmek,
 Standartların tanımlanması,
 Varlıkların ve alt yapının daha fazla tekrar kullanımını kolaylaĢtırılmasını
sağlamaktdır.
3.1.Süreç Referans Model
Süreç referans modellemesi Ģirketlerin ortak bir terminoloji ile hareket etmelerini
sağlarken, süreç elemanlarınında tanımlanmasına ve Ģirketlerin aynı bakıĢ açısına
sahip olmalarını sağlamaktadır. Ayrıca yapılan tanımlamalar ile tedarik zinciri
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yönetim süreçlerininin bütünü görerek en iyi performansı sağlamaya yönelik adımlar
atmalarına yardımcı olmaktadır. OluĢturulan model ile tedarik zinciri ve Ģirketlerin
kendi çalıĢmalarını daha esnek hale getirebileceklerdir.
SCOR modeli bir süreç referans modelidir. Özellikle SCOR, süreç elemanlarını
birleĢtilmesi, ölçümleme yapılması, en iyi uygulama ve özellikleri birleĢtirerek
benzersiz bir tedarik zinciri uygulaması yaratmayı sağlayan bir modeldir. SCOR
modelleme Ģirketlerde klasik süreç ayrıĢtırma modellemeleri gibi dikey (çapraz
iĢlemler) ve yatay (hiyerarĢik) dengenin sağlanmasına katkıda bulunsa da,
geliĢtirilmesindeki

asıl

amaç

özel

konfigürasyon

süreç

elemanlarının

oluĢturulmasıdır.
SCOR modelleme ayrıca yeniden biçimlendirilebilecek ve diğer süreç modelleri ile
birleĢtirilebilecek Ģekilde oluĢturulmuĢtur. Süreç referans modellemesini kullanmak,
ġirketlere bütün tedarik zinciri yönetimi sürecinin anlamalarına yardımcı olacak
genel teminoloji ve standart tanımlamaları ve en iyi toplam performans kazancını
sağlayacak en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.
SCOR modelleme iĢ stratejilerine dayanarak tedarik zincirinin yapılandırılması
üzerine kurulan ilk modeldir. Ayrıca belirsizlikleri ortadan kaldırarak tedarik
zincirindeki binlerce faaliyet için standart tanımlar oluĢturulmasını sağlamaktadır.
Süreç refarans modelleme, bütün departmanlara ve iĢlere, bütünleĢmiĢ tedarik
zincirini yönetim ve geliĢim anlayıĢıyla birleĢtirerek etkili bir Ģekilde birlikteliğin
sağlanmasına imkan sağlamaktadır. Süreç referans modeli, süreçlerin tekrar gözden
geçirilmesi, kıyaslama yapılması ve süreçlerin ölçümü gibi bilinen kavramları
fonksiyonel bir yapıya entegre eder.
ġekil 3.1‘de belirtildiği gibi süreç referans modeli ile mevcut durumdaki süreçleri
aynen alınır ve gelecekte arzulanan olması gereken süreçlere oluĢturulmasını
sağlamaktadır [5] .
Süreç referans modellemesi Ģirketlere;
Yönetim süreçlerinin standart tanımlarının yapılmasına,
Standart

süreçler

arasındaki

iliĢkileri

içeren

bir

yapının

oluĢturulmasına,
Süreç performanslarını ölçmek için standart ölçütlerin belirlenmesine,
En

iyi

performansı

yakalayabilmeye

çalıĢmaları oluĢturulmasına,
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olanak

sağlayan

yönetim

Özellikleri ve fonksiyonları standart bir düzene koyabilmeye imkan
sağlamayı içermektedir [9]

ġekil 3.1 : Süreç Referans Modeli [24]
KarıĢık yönetim süreçleri, bir kere standart süreç referans modeli formuna
dönüĢtürüldüğü zaman bu süreçler;
Rekabet avantajını kazanmak için direkt amaca yönelik olarak
gerçekleĢtirilebilir,
Zincir boyunca açık Ģekilde ifade edilip, iletiĢim kurulabilir,
Ölçülebilir, yönetilebilir ve kontrol edilebilir,
Özel

bir

amaca

uygun

olarak

tekrar

tekrar

düzenlenebilir,

iyileĢtirilebilir durumdadırlar [9]
Buna göre, bütün tedarikçi ve müĢteri etkileĢimleri; sipariĢ giriĢinden ödenmiĢ
faturaya kadar, tüm fiziksel malzeme iĢlemleri; tedarikçinin tedarikçisinden
müĢterinin müĢterisine kadar bütün ürün ve hizmet akıĢlarını, tüm pazar
etkileĢimleri; toplam talebin belirlenmesinde tüm sipariĢlerin karĢılanmasına kadar
ve iade ve dönüĢler SCOR modelin sınırlarını oluĢturmaktadır [2].
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Ayrıca SCOR modelleme; satıĢ yönetim süreçleri, ar-ge süreçleri, teknoloji
geliĢtirme süreçleri, ürün ve süreç tasarımı ve geliĢtirme süreçler ve bazı teslimat
sonrası teknik destek süreçlerini kapsamamaktakdır [2].
KarmaĢık bir yönetim süreci, süreç referans modeliyle ele alınınca, kolayca
tanımlanabilir, tutarlı bir biçimde iletiĢim kurulabilir ve rekabet edebilir avantaja
ulaĢmak üzere tasarlanabilir. Ayrıca, süreç elemanları ve faaliyetler için standart
ölçümler belirlenince süreç ölçülebilir, yönetilebilir ve kontrol edilebilir ve belirli bir
amaca ulaĢmak için iyileĢtirilebilir [21].
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4. SCOR MODELĠ
Tedarik zinciri konseyi 1996 yılında Pittiglio Rabin Todd & McGrath (PRTM) ve
Advanced Manufacturing Research (AMR) danıĢmanlık ve baĢlangıçta 69 istekli
Ģirketin katkılarıyla kurulmuĢtur. Tedarik zinciri konseyi Ģimdilerde dünya çapında
yaklaĢık 1000‘den fazla üyesiyle ve gerçekleĢtirdiği çalıĢmalarıyla bir çok ülkede
yayınları bulunmaktadır. Tedarik zinciri konseyine üyeler arasında üretim, hizmet,
dağıtım ve perakende gibi endüstrilerden Ģirketler yeralmaktadır [9].
OluĢturulan bu yapı kar amacı gütmeyerek sahip olduğu metodoloji, teĢhis ve
karĢılaĢtırma araçları ile Ģirketlerin tedarik zinciri süreçlerinde hızlı ve belirgin bir
Ģekilde geliĢmesine katkı sağlamaktadır. Tedarik zinciri konseyi, tedarik zincirinde
sürekli geliĢtirme, faaliyet ve performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
konusunda göstermiĢ olduğu faaliyetlerden dolayı bir çok Ģirket tarafından kendini
kabul ettirmiĢtir. Bu yapıyla birlikte Ģirketler performanslarını en iyi Ģekilde ölçerek,
karĢılaĢtırabilecekler, Ģirket içi ve tedarik zincirindeki diğer Ģirketlere karĢı süreçlerini
iliĢkilendirilmesine yardımcı olmaktadır.
Tedarik zinciri konseyi kullandığı araçları, süreç tanımlamaları, performans
değerlendirmeleri konularında sürekli geliĢtirme sağlayarak tedarik zincirinde en iyi
yapıyı kurmaya çalıĢmaktadır. Bununla beraber tedarik zinciri konseyi kurduğu
yapıyla ilgili olarak Ģirketlerin bu araçlardan nasıl kullanacağı konusunda sürekli
olarak eğitimler vermektedir. Tedarik zinciri konseyi üye Ģirketlerin bu araçları
kullanmasıyla Ģirketlerin tedarik zinciri geliĢimindeki ilk ve en zor adımlardan birini
en iyi birĢekilde üstünden gelebilmektedirler. ġirketler bununla birlikte bu yapıyı,
hangi süreçlerini ilk önce ve hangi seviyeye kadar geliĢtirileceğine, iç tedarik
zincirlerini (tekrarlanan değerleri elimine ederek önemli maliyetleri azaltılması)
konsolide edilmesine yol göstermekte, Ģirketin standart süreçlerinin ve iĢ ünitelerinin
içindeki genel bilgi sistemlerinin oluĢturulmasına ( önemli maliyetlerin azaltılması,
devir süresi ve kalitenin geliĢtirilmesi sağlamak) ve müĢterilerin ve tedarik zinciri
konseyi

üyelerinin

tedarikçilerinin

performanslarını

ölçülebilir

bir

sistemin

yaratılmasında (çapraz süreçlerin geliĢtirilmesine yol göstermesi) kullanmaktadır.
Tedarik zinciri iĢlemlerinin etkin bir biçimde yönetilmesi, iĢletmelerin etkili bir biçimde
rekabet edebilmesi için kritik bir faktördür. Bir çok Ģirketin baĢarısı, esnek
teslimatlarla,

sürekli

ürün

ve

proses

değiĢimi

akıĢının

hızlı

bir

biçimde

uygulanmasını gerektiren müĢterilerin artan taleplerinin karĢılanabilmesine bağlıdır
[21].
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Günümüze kadar geliĢtirilen tedarik zinciri modellerinin hepsi envanter yönetimi ve
dağıtımı lojistiği konuları üzerinde durmaktaydı. Tedarik zinciri yönetiminde stratejik
kararların verilebilmesi için endüstrinin standartlarını kapsayacak bir modelin
oluĢturuluması gerekmektedir. Tedarik Zinciri Konseyi (SCC) bu tür modelin
geliĢtirilmesi için ilk adımı atarak SCOR modellemeyi tanımlamıĢtır. SCOR gelecek
kuĢak

tedarik

zinciri

yönetiminin

oluĢturulmasını

sağlamak

için

endüstri

standartlarını kapsayacak bir model olması planlanmaktadır. SCOR Modelleme
yönetim süreçlerinin tanımlanması, standart süreçler arasındaki iliĢki çatısının
belirlenmesi,

süreç

performansının

ölçülebilmesi

için

standart

metriklerin

oluĢturulmasını, performansı en üst seviyeye çıkartabilcek yönetim uygulamalarını
ve bilgisayar yazılımının geleceği ve fonksiyonalitesi standartlarının düzenlenmesini
kapsamaktadır [5].
Bununla birlikte, tedarik zinciri yönetimine SCOR modellemesini kullanan Ģirketlere,
tedarik zinciri süreçlerini incelemelerine ve ölçmelerine, zincirdeki zayıf bağların
saptanmasına ve muhtemel ilerlemelerin tanımlanmasına izin vermektedir [7].
SCOR modeli tedarik zinciri performans değerlendirme modelidir. Bu model ile, iĢ
süreci, performans değerlendirme ve en iyi uygulama da dahil olmak üzere tutarlı bir
tedarik zinciri yönetimi çerçevesinde sağlanmaktadır. SCOR modelleme, üreticiler
de dahil olmak üzere bir tedarik zincirinin tüm katılımcıların, birinci ve ikinci sıra
tedarikçiler, perakendeciler, alt tarafa doğru dağıtım, lojistik servis sağlayıcılar ve
müĢterilerine yardımcı olarak tedarik zinciri yönetiminin etkinliğini arttırmasına katkı
sağlamaktadır [7].
SCOR modelleme tedarik zincirini yapılandıran ilk model olması ile iĢ stratejilerine
temel oluĢturmaktadır. SCOR modelleme tedarik zincirindeki tanımlanan binlerce
aktivitelerin belirsizliklerinin ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca SCOR
modelleme tedarik zincirindeki her bir aktivite için uygun performans ölçüm ve
destekliyeci araçlarını tanımlamaktadır. Süreç refarans modelleme, Ģirketlerin bütün
departmanlarının ve iĢlerini geliĢtirilmesini ve etkili bir iĢ birliği için oluĢturulan tedarik
zincirinin yönetilmesine imkan sağlamaktadır [5].
Terminolojiyi ve süreçleri standardize etmesinden dolayı SCOR modelleme referans
model olarak kabul edilmektedir. SCOR modelleme 3 ana kısımdan oluĢmaktadır.
Ġlk olarak süreçleri bir yapının blokları gibi standardize edilip yerine oturtulması.
Ġkinci olarak anahtar performans göstergelerin belirlenmesi ve tanımlanan süreçlerin
performansının ölçülmesi ve son olarakta karĢılaĢtırma ile Ģirketler anahtar
performans

göstergelerinin

diğer

Ģirketlerinki
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ile

nasıl

karĢılaĢtıracağını

görebilmektedir. Ayrıca SCOR modelleme Ģirketlerin tedarik zinciri performansının
nasıl geliĢtirileceği ile ilgili metodolojiyide tanımlamaktadır. SCOR modelleme
Ģirketlere temel proses modelleme aracı, kendi durumlarını kapsamlı bir Ģekilde
karĢılaĢtırabilecek

veri

havuzu

ve

tedarik

zinciri

operasyonlarının

nasıl

ölçümleneceğinin ana noktalarını belirlenmesini sağlamaktadır [6].
Tedarik zinciri konseyi üyeleri SCOR modellemeyi

tedarik zinciri yönetiminin

standart süreç referans modeli olarak bakmaktadır. Bu anlayıĢ tedarik zincirinde
çeĢitli etkinlikleri iyileĢtirmek, ortak terminolojiyi sağlamak ve standart süreç
tanımlamaları konusunda düzeni sağlamaktadır. Bu modelleme Ģirketlere;
KarmaĢık yönetim sürecini teĢkil eden süreç elemanları ile ilgili ortak terminoloji
ve standart tanımlamalar kullanmasına,
Kıyaslama ve en iyi uygulama bilgilerini dağıtarak performans hedeflerini
belirlemesine, öncelikleri ortaya koymasına ve hedeflenen süreç değiĢimlerinin
faydalarını ölçmesine,
Sürecin tümünü anlamasına ve performansını endüstrilerinin içinde ve dıĢındaki
rekabet eden iĢletmelerin hedefleriyle karĢılaĢtırma yaparak değerlendirmesine,
Süreç ihtiyaçları için en uygun olan yazılım araçlarını tanımlamaları ve mevcut
yazılım ürünlerini, standart süreç elemanlarına eĢleĢtirmesine olanak verir,
KarmaĢık bir yönetim süreci, süreç referans modeliyle ele alınınca, kolayca
tanımlanabilir, tutarlı bir biçimde iletiĢim kurulabilir ve rekabet edebilir avantaja
ulaĢmak üzere tasarlanabilir. Ayrıca, süreç elemanları ve faaliyetler için standart
ölçümler belirlenince süreç ölçülebilir, yönetilebilir ve kontrol edilebilir ve belirli bir
amaca ulaĢmak için iyileĢtirilebilir [21].
SCOR referans modeli Ģunlar için gereklidir;
Tedarik zincirinde standardizasyona gitmek ve böylelikle tedarik zinciri
süreçlerini tedarikçiler, üreticiler, dağıtımcılar ve parekendeciler arasında
oluĢturabilmek için ortak bir metodoloji,

terminoloji ve standart kavramlar

oluĢturmak.
Tedarik zinciri yönetiminde süreç geliĢtirmeleri için bir alt yapı oluĢturmak, süreç
hedefleri ve performansı arasında karĢılaĢtırmalar yapmak, zincir performansını
değerlendirmek
Sektörel kıyaslamalar yapmak
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Zincir süreçlerine uygun iletiĢim ve biliĢim sistemleri yeterliliğini değerlendirmek
ve zincir yönetimi için gereken yazılımlardan istenilen özellikleri belirlemek
Süreç geliĢtirmeleri yoluyla çevik ve yalın bir tedarik zinciri oluĢturmak,
Tedarik zincir‘ine özel rekabetçi üstünlükler yakalamak [9]
SCOR kapsamı göz önüne alındığında;
Bütün müĢteri etkileĢimleri, sipariĢten ödemeye kadar,
Tedarikçinin tedarikçisinden müĢterinin müĢterisine kadar bütün ürün ve hizmet
akıĢları,
Tüm pazar etkileĢimleri, toplam talebin belirlenmesinden tüm sipariĢlerin
karĢılanmasına kadar geniĢ bir alanı kapsamaktadır [9]
SCOR modeline yönelik en önemli eleĢtiri sadece tedarik zinciri üzerine
odaklanmasıdır [16]. SatıĢ ve pazarlama temel süreçlerini; hizmetin bazı yönlerini;
firma altyapısı (finans, yasal, kalite yönetimi), insan kaynakları, teknoloji geliĢtirmeye
ait destek süreçlerini kapsamamaktadır [17]. Yani, önemli ölçüde değer zinciri ile
ilgilenmemektedir. Fakat, firmalar SCOR modelini değer zinciri modelleri için temel
olarak baĢarılı bir Ģekilde kullanmaktadırlar [16].
Bir diğer eleĢtiri; SCOR temel tedarik zinciri süreçlerini düzenlemekte oldukça
etkilidir. Fakat, stratejik iyileĢtirme hedefleri ve firmaya ait stratejik plan KPI‘larını
tedarik zinciri iyilestirmelerine bağlamak için önemli olan daha geniĢ performans
yönetimi sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Bunun nedeni, SCOR modeli tedarik
zincirini etkileyen ürün geliĢtirme, talep kuĢağı veya müĢteri iliĢkileri yönetimi gibi
birçok harici faaliyetlere hitap etmemektedir [18].
SCOR modelinin sağladığı baĢlıca yararları aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz [19]:
%16- %18 teslimat performansında geliĢme,
%25- %60 stok seviyesinde azalma,
%30- %50 çevrim zamanlarında iyileĢme,
%25- %80 doğru tahmin yapmada iyileĢme,
%10- %16 toplam verimlilik artıĢı,
%25- %50 tedarik zinciri maliyetlerinde iyileĢme,
%20- %30 sipariĢ kaĢsılama oranında iyileĢme,
%10- %20 kapasite kullanımında artıĢı
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4.1.SCOR Modeli Kapsamı
SCOR, bütünleĢik tedarik zinciri yönetimi için özel olarak geliĢtirilen bir süreç
referans modelidir. Model, tedarik zincirini bir tedarikçinin tedarikçisinden bir
müĢterinin müĢterisine kadar kapsayan temel beĢ iĢlem sürecine yoğunlaĢmaktadır.
ġekil 4.1‘de belirtildiği gibi operasyonel referans modeli veya tedarik zinciri süreç
olgunluk modeli olarak tanımlanan SCOR modelleme bütün sektörlerden bağımsız
olarak tedarik zinciri yapısını ―planlama ―, ―tedarik ―, ―üretim ―, ―dağıtım ― ve ―iade ―
olmak üzere beĢ temel süreç ile tanımlamaktadır.

ġekil 4.1 : SCOR Modeli BeĢ Süreç Tipi [24]
4.1.1. Planlama
Planlama süreci, iĢletmelerin hedeflerini en iyi Ģekilde karĢılayabilmesi için, toplam
arz ve talep arasındaki dengeyi sağlayan süreçlerin hepsini içermektedir. Planlama
süreci ayrıntılı olarak, talep miktarlarının ve önceliklerinin planlanmasını, dağıtım için
stok miktarlarının planlanmasını, üretimin ve gerekli malzemenin planlanmasını,
bütün ürünler ve makineler için kapasite planlanması faaliyetlerini içerir. Daha genel
bir ifade ile ĠĢ akıĢı, iĢ yapma kuralları, performans göstergeleri, bilgi akıĢı, varlık
yönetimi, sözleĢme yönetimi ve finansal planlarla tedarik zinciri birimlerinin
planlarının dengelenmesi [10].
Planlama süreci aĢağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır.
 Tedarik, üretim, taĢıma gibi uygulama süreçlerini ve iadeyi içeren tüm tedarik
zinciri planlarını oluĢturma ve ihtiyaçlar doğrultusunda kaynakları dengeleme,
 ĠĢletme kurallarının, tedarik zinciri performansının, bilgi toplama, envanter,
parasal varlıklar, taĢıma, planlama biçimi ve düzenleme gereksinimi,
uyumluluk ve tedarik zinciri riskinin yönetimi,
 Finansal plan ile tedarik zinciri planını uyumlaĢtırma [24]
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4.1.2. Tedarik
Tedarik süreci, planlanan ve gerçekleĢen talebi karĢılamak için ürünlerin ve
servislerin sağlanma süreçlerini kapsamaktadır. Tedarik / malzeme elde edilmesi,
malzeme kabul etmek, kontrol etme, muhafaza etme, ihraç etme iĢini içermektedir.
Tedarik yönetiminin altyapısı satıcı onaylama ve geribildirimi, tedarik kalitesi, iç
taĢıma, satıcı sözleĢmelerinin yapılması, satıcı ödemelerini kapsamaktadır [5].
Ayrıca tedarik süreci, stok için tedarik, üretim için tedarik ve sipariĢe göre tasarlanan
ürün için tedariklerde teslim alınan, elde tutulan, dağıtılan hammadde ve bitmiĢ
ürünlerin üretimi için gerekli tüm kaynakları sağlamak ve çizelgelemektir.
Tedarik sürecinde, Ģirketler gerçekleĢtirdiği tedarikleri için iĢ akıĢlarının, yapılan iĢin
kurallarının ve performans göstergelerinin, bilgi akıĢının nasıl sağlanacağı, var olan
değerlerinin yönetiminin nasıl gerçekleĢtirileceği, yapılan iĢin sözleĢme yönetiminin
ve finansal kaynak yönetiminin nasıl yapılacağının tanımlanması gerekmektedir.
Ayrıca kabullerin, teslimatların, kontrolün ve ürünlerin transferinin çizelgelenmesi,
tedarikçi ücretlerinin belirlenmesi, sipariĢe göre tasarlanan ürünlerde beklenmeyen
ani durumlara karĢı tedarikçi seçiminin nasıl yapılacağının, seçilen tedarikçilerin
performansını, ana verileri ve iĢ kurallarının nasıl yönetileceği, Ģirketlerin yatırımları,
sermaye varlıklarının, ürün gelirlerini, tedarikçi ağı, ithalat ihracat gereksinimlerini ve
tedarikçi anlaĢmalarının yönetimini kapsamaktadır.
4.1.3.Üretim
Üretim süreci, planlanan ve gerçekleĢen talebi karĢılamak için nihai ürünü
oluĢturacak fonksiyonları kapsamaktadır. Üretim süreci sistemin en önemli
parçasıdır. Üretim süreci malzeme talebi ve kabulu, üretim, deneme üretimi,
paketleme, muhafaza etme ve ürünü piyasa sürme görevlerini içermektedir [5].
Üretim süreci, müĢterilerden gelen sipariĢ talepleri veya Ģirketlerin talep tahminine
göre üretimin gerçekleĢtirilmesi ve çizelgelenmesidir. Üretim, stok için üretim,
sipariĢ için üretim ve sipariĢe göre tasarlanmıĢ üretim çeĢidi olarak tasarlanmıĢtır.
Bu süreçte iĢ akıĢı, iĢ yapma kuralları, performans göstergeleri, bilgi akıĢı, varlık
yönetimi, sözleĢme yönetimi ve finansal kaynaklar yönetimi tanımlanır [10].
4.1.4. Dağıtım
Dağıtım süreci, bitmiĢ ürün ve servislerdeki planlanan veya gerçekleĢen talepler
karĢılamak için sağladığı süreçleri kapsamaktadır (ürünlerin müĢteri veya tüketicilere
teslimatı). Bu süreç, sipariĢ yönetimi, taĢımacılık yönetimi ve dağıtım yönetimini

24

kapsamaktadır. Dağıtım süreci yönetimi iĢ yönetimi, sipariĢ yönetimi, envanter
dağıtımı yönetimi ve kaliteli dağıtımın yönetimini kapsamaktadır [5].
Dağıtım süreci, stok için üretim, sipariĢ için üretim ve sipariĢe göre sipariĢlerin
dağıtım merkezlerinin ve taĢıma iĢlemlerinin planlanmasıdır. Ayrıca dağıtım
sürecinde;
Tüm sipariĢlerin yönetimi, müĢteri ihtiyaçlarına göre rotalama iĢlemleri,
araçların seçimi
Mal kabulden, paketlemeye ürünün yüklenmesine kadar süren depolama
yönetimi
Ürünün dağıtımı için dağıtım merkezlerinin yönetimi.
Eğer gerekiyorsa ürünün müĢteride kurulması, yerleĢtirilmesi.
Faturalama iĢlemleri
ĠĢ akıĢı, iĢ yapma kuralları, performans göstergeleri, bilgi akıĢı, varlık yönetimi,
ulaĢtırma, ürün yaĢam çemberi, ithal ihraç gereksinimlerinin yönetilmesi,
sözleĢme yönetimi ve finansal kaynaklar yönetimi tanımlanır [10].
4.1.5. Ġade
Ġade, SCOR modellemenin yeni özelliğidir. Hatalı, gereğinden fazla ve tamir bakım
onarım için ürünle iligli olan ters malzeme ve bilgi akıĢının yönetimini içermektedir
(tedarikciye hammadde ve müĢteriden bitmiĢ ürün iadeleri). Bu süreç belirtilen
durumlarla ilgili olarak yetki vermek, programlama, kabul etme, doğruluğunu
kanıtlamak, sözleĢme yapma, ve yenileme durumlarını içermektedir [5].
Ġade süreci;
Tedarikten itibaren tüm hatalı ürün iade adımları; tedarik aĢamasında ürün
durumunu belirleme, ürün elden çıkarma, ürün geri dönüĢ yetki isteği, ürün
nakliyatını çizelgeleme ve hatalı ürünlerin geri dönüĢü – taĢıma aĢamasında
ürün geri dönüĢü yetkilendirme, geri dönüĢ kabulünü çizelgeleme, ürünü alma
ve hatalı ürünleri transfer etme.
Tedarikten itibaren tüm bakım, tamir ve elden geçirme (MRO) için ürün iade
adımları; tedarik aĢamasında ürün durumunu belirleme, ürün elden çıkarma,
ürün geri dönüĢ yetki isteği, ürün nakliyatını çizelgeleme ve MRO için ürün geri
dönüĢü – taĢıma aĢamasında ürün geri dönüĢünü yetkilendirme, geri dönüĢ
kabulünü çizelgeleme, ürünü alma ve MRO ürünü transfer etme.
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 Tedarikten itibaren tüm fazla ürün iade adımları; ürün durumunu belirleme,
ürünü elden çıkarma, ürün iade yetki isteği, ürün nakliyatını çizelgeleme ve
fazla ürünlerin iadesi – taĢıma aĢamasında ürün iadesini yetkilendirme, iade
alındısını çizelgeleme, ürünü alma ve fazlalık ürünleri transfer etme.
ĠĢletme iade kurallarını, performansı, bilgi toplanmasını, envanter iadesini,
parasal varlıkları, taĢımayı, ağ biçimini ve düzenleme gereksinimlerini,
uyumları ve tedarik zinciri iade riskini yönetme [24].
Her bir temel tedarik zinciri, tedarik, üretim, dağıtım, iade süreçleri zinciridir. Bu
süreçlerin arasındaki her bir etkileĢim tedarik zincirinin halkasını oluĢturmaktadır.
Planlama bu zincirlerin en baĢında bulunmakta ve onların yönetimini sağlamaktadır
[5].
4.2.SCOR Modeli Seviyeleri
SCOR modeli, tedarik zincirindeki tüm yapının iletiĢim kurabileceği ortak bir dil
yaratabilmesi ile geleneksel klasik proses modellemelerinden ayrılmaktadır.
Geleneksel proses modellemesinde yüksek seviyeli bir proses bir dizi proses
elemanına ayrılmakta, bunlar ise bir dizi göreve ve son olarak da belirli faliyetlere
ayrılmaktadır. Bu tür modellemeler, proses konfigürasyonunu yansıtan proses
elemanlarının bileĢenlerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Süreç seviyeleri
ġekil.4.2 ‗de görülmektedir.
1. Seviye (üst seviye – süreç tipleri)

2. Seviye (yapılandırma seviyesi – süreç kategorileri)
3. Seviye (süreç eleman seviyesi – süreç ayrıĢtırma)
4. Seviye ve daha alt seviyeler (5, 6, …) (uygulama seviyesi – süreç elemanlarını
ayrıĢtırma)
ġekil

4.2‗de

belirtildiği

gibi

modelleme

SCOR

süreci

detaylı

seviyeleri

gözükmektedir. Birinci seviye en baĢtaki seviye olup süreç tiplerinin tanımlanmasını
içermektedir. SCOR modelini uygulayacak Ģirketler bu seviyede iĢ süreçlerininin
mevcut durumu analiz ederek ve modelin önerdiği beĢ süreci temel alarak iĢ
süreçlerini yeniden yapılandırmalıdır. Ġkinci seviye katagorilendrime seviyesidir. Bu
seviyede modelin detaylı bir Ģekilde tanımladığı standart performans ölçütleri ile
kıyaslama çalıĢmalarının yapılmasıdır. ĠĢletmelerin tedarik zinciri birinci seviyede
tanmlanan süreçlerin katogorilerine göre konfigure edilir. Üçüncü seviye süreç
eleman seviyesidir ve SCOR modeli kapsamında en düĢük seviyeye sahiptir. Bu

26

seviyede firma pazarda rekabet edebilme yeteneği tanımlanır. Operasyonel süreçle
ilgili gerekli olan düzenlemeler bu seviyede gerçekleĢtirilmektedir. Ayrıca bu
seviyede ise modelin içerdiği en baĢaralı uygulamalar bölümünden faydalanarak
olası iyileĢtirmelerin belirlenmesi ve bunların hayata geçirilmesiyle tedarik zinciri
performansının artırılması mümkün olmaktadır. Son olarak dördüncü seviye ve üstü
seviyelerde her biri bir üst seviyeye ait hiyerarĢik süreç modellerin kümelerini
bütünleĢtirmektedir. Bu Ģekilde tamamen hiyerarĢik olan klasik süreç ayrıĢtırma
modellerinden farklıdır [24].
Seviye
Tanım

Şema Gösterimi

Açıklama
1.seviye SCOR modeli için
kapsamı ve içeriği tanımlar.
Rekabet hedeflerinin temelleri
bu seviyededir.

Üst Seviye
(Süreç
Tipleri)

Firmanın tedarik zinciri, süreç
kategorilerine göre bu seviyede
konfigüre edilir.Operasyon
stratejilerini seçtikleri
konfigürasyona göre
gerçekleştirirler.

Konfigüre
Seviyesi
(Süreç
Kategorileri)

Süreç
Elemanı
Seviyesi

3.seviye firmanın seçilen
pazarda rekabet etme
yeteneğini tanımlar.
Operasyon stratejileri için ince
ayar bu seviyede yapılır.

Spesifik tedarik zinciri yönetimi
faaliyetleri bu seviyede
gerçekleştirilir.4.seviye rekabet
avantajı elde etmek için
faaliyetleri tanımlar.

Tamamlama
Seviyesi
(Görevler ve
Faaliyetler)

ġekil 4.2 : SCOR Modeli Seviyeleri [24]
4.2.1.Birinci Seviye Süreç Tiplerini Tanımlama
SCOR modellemeden birinci seviyede süreçlerin tanımlanması gerekmektedir.
Birinci seviye de bilgi ve fiziksel akıĢın tanımlanması için tedarik zinciri yapılarını
―planlama ―, ―tedarik ―, ―üretim ―, ―dağıtım ― ve ― iade‖ olmak üzere beĢ temel süreç
ile tanımlanmaktadır. Planlama süreci, tedarik, üretim ve teslimat gereksinimlerinin
karĢılanabilmesi için toplam talep ile arzın dengelenmesini amaçlar, tedarik süreci,
planlanmıĢ ve/veya güncel talebin karĢılanması için gerekli kaynakları sağlamaya ve
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çizelgelemeye odaklanır. Üretim süreci ise sipariĢ ve/veya talep tahminlerine göre
üretimin gerçekleĢtirilmesini ve programlanmasını içerir. Dağıtım süreci temel olarak
ürünlerin müĢteri ve/veya tüketicilere teslim edilmesini kapsar. Talep yönetimi,
sipariĢ yönetimi, depo yönetimi, taĢıma yönetimi, yükleme ve dağıtım yönetimi gibi
faaliyetler dağıtım süreci içinde yer alır. Ġade süreci ise, tedarikçiye hammadde
iadeleri ile üreticiye bitmiĢ ürünlerin iadelerini kapsamaktadır. Birinci seviye süreçleri
ve açıklamaları çizelge 4.1 ‗de belirtilmiĢtir.
Tüm süreçlerde iĢ akıĢı, iĢ yapma kuralları, performans göstergeleri, bilgi akıĢı,
varlık yönetimi, sözleĢme yönetimi ve finansal kaynaklar yönetimi tanımlanır.
Çizelge 4.1 : Birinci Seviye Süreç Tipleri [24]

4.2.2.Ġkinci Seviye (Süreç Kategorileri)
SCOR modelleme ikinci seviyede birinci seviyede tanımlanan süreçlerin içindeki
farklı sınıfların tanımlanmasıdır. Bu seviyede süreçler tedarik zinciri stratejilerine
göre belli bir çizgide Ģekillendirilmektedir. Ġkinci seviyede dahili gereğinden fazla
yapılan iĢlerin tanımlanmalı ve yok edilmelidir [5].
Ġkinci seviyenin asıl amacı tedarik zincirini basitleĢtirmek ve
esnekliğini

arttırmaktır.

SCOR

modelleme

bu

seviyede

bütün yapının

süreç

kategorileri

tanımlamaktadır. Herhangi bir tedarik zinciri yapısı bu süreç kategorileri ile tasvir
edilebilmektedir. Bu noktada Ģirket seviye bir de beklenen performansın saptanması
için biçimlendirilen tedarik zincirini tekrardan Ģekillendirebilmektedirler. Ġkinci
seviyede Ģirketiçi ve Ģirketler arası süreç kategorilerini biçimlendirirken pazar
kısıtları, ürün kısıtları ve Ģirket kısıtlarınıda göz önünde tutulmalıdır [5].
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Ġkinci seviyede ( süreç tür seviyesinde ) SCOR modeldeki süreç yapısını oluĢturan
blokları detaylı bir Ģekilde ortaya çıkartılmaktadır. Ġkinci seviyede oluĢturulan model;
stok için üretim ( stocked product ), sipariĢe göre üretim ( make to order ) ve
Mühendisliğe üretim ( engineer to order ) e göre ayrılmaktadır.
Stoğa göre üretim özelliği; üretim tamamen envantere dayalıdır. Üretim, standart
malzemelerin sipariĢinin yapılması gerekmekte ve bu süreçle Ģirketlerin, yüksek
stok seviyesine ve kısa süreli envanter dönüĢüne sahip olmasına neden olmaktadır.
Örneğin, üretici firma bu sistemle satılarak rafdan çıkartılan bir ürünün aynısını
tekrardan rafa koymak için üretimini gerçekleĢtirmektedir.
SipariĢe göre üretim özelliği; üretim tamamen müĢterilerden alınan sipariĢlere dayalı
olarak gerçekleĢtirilmektedir. Yapılandırılabilir malzeme sipariĢlerinin yapılmasını
gerekmektedir. SipariĢe dayalı olduğundan daha uzun süreli ortalama zamana
sahiptir. Örneğin, Otomativ üreticisi firma, müĢterilerden gelen rengi, aksesuar ve
diğer özellikleri göz önünde bulundurarak müĢterinin istediği özellikte aracın
üretilmesini gerçekleĢtirmesi gösterilebilir.
Mühendisliğe üretim; üretim tamamen müĢterilerin belirledikleri ihtiyaçlara dayalı
olarak gerçekleĢtirilmektedir. Bu yüzden firmaların üretim için önceden malzeme
sipariĢi yapması veya üretimi gerçekleĢtirmesi mümkün değildir. MüĢterilerin talebi
doğrultusunda yeni malzeme tedariğinin gerçekleĢtirilmesi gerekebilmektedir. Bu
yüzden müĢterinin talep ettiği ve satın alacağı bir ürün olduğundan daha düĢük
seviyede stok ve bitmiĢ ürün depolanması gerçekleĢmetedir. Fakat hammadde
sipariĢi müĢterilerin talebi doğrultusunda gerçekleĢeceğinden sipariĢin termin süresi
uzayabilmektedir. ġekil 4.3‘de SCOR modeli seviye 2 adımları belirtilmiĢtir.
Birinci

seviyede

belirlenen

süreçler

üretime bağlı olarak

alt

kategorilere

ayrılmaktadır. Üretim süreci (M); stok için üretim (M1), sipariĢe göre üretim (M2),
mühendisliğe üretim (M3). Tedarik sürecide (S) aynı terminolojiye sahiptir. Dağıtım
süreci diğer üç süreçten farklı olarak perakende ürünlerin dağıtımı (D4) sürecini
içermektedir. Planlama süreci, Bütün tedarik süreci planlama süreci (P1) ve süreç
bir de tanımlanan diğer bütün süreçleri (tedarik, üretim, teslimat ve iade) için
planlama sürecini içermektedir. Ġade süreci tedarik iadesi ve dağıtım iadesi
süreçlerinden oluĢmaktadır. Bu iki süreç hatalı ürün iadesi, tamir bakım için iade ve
fazla ürün iadesini içeren üç alt süreçten oluĢmaktadır. Bütün bu ikinci seviyedeki
süreçlerle birlikte, SCOR modelleme gerçekleĢtirilen süreçlerini içermektedir.
GerçekleĢtirme süreçleri diğer süreçleri desteklemekte ve birçok metodoloji ve
planlamanın saptanması ve davranıĢların kontrollerin desteklemektedir [6].
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ġekil 4.3 : SCOR Versiyon 9.0 Seviye 2 Araçları [24]
SCOR

Modellemede

oluĢturulan

her

bir

süreç,

süreç

kategorileri

ile

tanımlanmaktadır. Bu kategoriler çizelge 4.2‘de belirtilmiĢtir.
Çizelge 4.2 : Ġkinci Seviye Süreç Kategorileri [24]

SCOR Süreç Tipi
PLANLAMA

UYGULAMA
GERÇEKLEġTĠRME

Karakteristikler
Beklenen talep gereksinimlerini karĢılama için beklenen
tedarikleri düzene sokmaya çalıĢan süreçtir. Planlama
süreçleri, toplam talep ve tedariği dengeler, düzenli
aralıklarla gündeme gelir, tedarik süreci cevap süresine
yardımcı olur.
Malzeme stoğunu değiĢtiren planların iĢ ya da gerçek
talepler sonucu ortaya çıkan süreçtir. Uygulama süreci,
zaman çizelgelemesi, sıralama, ürün hazırlanması, ürünü
bir sonraki sürece taĢıma ve sipariĢ verme çevrim süresine
yardımcı olur.
Planlama ve uygulama süreçlerinin bağlı olduğu bilgileri ya
da iliĢkileri hazırlayan, düzenleyen ve yöneten süreçtir.

Planlama: Beklenen kaynaklarla, beklenen talepleri buluĢturan süreçlerdir. Toplam
arz ve talebi dengeler. Belirli bir süreyi kapsar. Düzenli olarak periyodik aralıklarla
yapılır. Tedarik zinciri tepki verme zamanına katkıda bulunur [10].
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Planlama süreci;
 BütünleĢik talep ve tedariği dengeler
 Tutarlı planlama ufkunu dikkate alır
 Genelde düzenli ve periyodik aralıklarda oluĢturulur
 Tedarik zinciri yanıt zamanına katkıda bulunur [24]
Uygulama: Malzemenin durumunu değiĢtiren planlanan yada gerçekleĢen talebi
tetikleyen süreçlerdir. Temelde stok için, sipariĢe ve tasarıma göre Ģeklinde
kategorilere ayrılır [10].
Uygulama süreci
Genel olarak
1-Çizelgeleme/sıralama,
2-Ürün dönüĢtürme ve/veya ,
3-Ürünü bir sonraki sürece hareket ettirmeyi içermektedir
Siparisi karsılama çevrim zamanına katkıda bulunabilir [24]
GerçekleĢtirme: Planlama ve yürütme süreçlerine dayanan bilgi ve iliĢkileri
oluĢturan, sürdüren veya yöneten süreçlerdir [10].
Çizelge 4.2‘de SCOR modeli ikinci seviyesindeki süreç kategorileri görülmektedir.
Ayrıca Çizelge 4.3‘de SCOR seviye 1 süreç tipleri ve Seviye 2 Süreç kategorileri
belirtilmiĢtir.
Çizelge 4.3 : SCOR Seviye 1 Süreç Tipleri ve Seviye 2 Süreç Kategorileri
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4.2.3.Üçüncü Seviye (Süreç Elemanları)
Üçüncü seviyede her element için performans değiĢkenlikleri, metrikleri, en iyi
uygulamaları ve yazılım özelliklerine ihtiyaç bulunmaktadır. En iyi aktivitelerin
ayrıntılı tanımlanabilmesi için yazılım özellikleri gereklidir.
Bu seviyede, operasyonel seviyedeki iĢ uygulamalarının tespit edilmesi, tedarik
zinciri ağını destekleyen gerekli sistemlerin geliĢtirilmesi, prosesler ve uygulamalar
ve son olarak uygulanacak sistemin seçilmesi gerekmektedir.
Bu seviye yapılan baĢlıklar Ģöyledir: stratejik amaçları destekleyen proses
modellerinin

geliĢtirilmesi,

yeni

tedarik

zinciri

ağının

geliĢtirilmesi,

proses

metriklerinin ve performans hedeflerinin belirlenmesi. Operasyonel seviyedeki iĢ
uygulamalarının tespit edilmesi, tedarik zinciri ağını destekleyen gerekli sistemlerin
geliĢtirilmesi, prosesler ve uygulamalar ve son olarak uygulanacak sistemin
seçilmesi. 3.seviyede proses elementine giriĢ çıkıĢlar ve basit bilgi akıĢları
Ģemalandırılır [10].
Örneğin Ģekil 4.4‘de belirtildiği gibi ikinci seviyede oluĢturulan dağıtım planlaması
(P4) ‗nın alt süreci;
P4.1 Önceliklerin ve toplam dağıtım ihtiyaçlarının belirlenmesi; yığılan sipariĢler,
sipariĢ tahminleri, müĢteri ihtiyaçlarını.
P4.2 Toplam dağıtım kaynaklarının belirlenmesi; hammadde elde edilebilirliği,
stoklar, planlanan dağııtmlar, sipariĢi verilmiĢ hammaddeler, üretim planları.
P4.3 Dağıtım planlarının belirlenmesi; ürün proses verileri, yönetim kuralları
bilgileri yer almaktadır.
Bu süreçlerin sonucunda seçilen süreçle ilgili olarak
belirlenmesi ( P4.4) gerçekleĢtirilecektir [10].

ġekil 4.4 : Dağıtım Planlaması [10]
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dağıtım

planlaması

Ayrıca Ģekil 4.5 ‗da birinci seviyedeki stoklanmıĢ ürünlerin dağıtımının üçüncü
seviye tanımlamaları gösterilmektedir.

ġekil 4.5 : StoklanmıĢ Ürünlerin Dağıtımı [24]
4.2.4. Dördüncü Seviye (Süreç elemanlarının ayrıĢtırılması)
Her bir Seviye 3 süreç elemanına ait hiyerarĢik görevlerin ayrıĢtırıldığı seviyedir.
ĠĢletmeler

belirli

tedarik

zinciri

yönetimi

uygulamalarını

bu

seviyede

uygulamaktadırlar. Seviye 4 rekabetçi avantajlara ulaĢacak ve değiĢen iĢ koĢullarını
benimseyecek uygulamaları tanımlamaktadır. Seviye 4 ve altı seviyeleri SCOR
Modeli kapsamına girmemektedir. Çünkü, seviye 3‘e kadar standart SCOR
tanımlamaları yer alırken, seviye 4 ve altı seviyelerde iĢletmeye has tanımlara yer
verilmektedir [24].
Örnek olarak ġekil 4.6‘de dağıtım sürecindeki D1.2 ( sipariĢi almak, giriĢini yapmak
ve onaylamak) sürecinin dördüncü seviyesi tanımlanmıĢtır.

ġekil 4.6 : 4. Seviye SCOR Elemanları [24]
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ġekil 4.7‘de D1.2‘nin sürecinde tanımlanan dördüncü seviyesindeki D1.2.3 ( kredi
kontrolu ) sürecinin beĢinci seviyesi tanımlanmıĢtır.

ġekil 4.7 : 5. Seviye Süreç Elemanları [24]
ġekil 4.8‘da D1.2.3‘de tanımlanan beĢinci seviyesindeki D1.2.3.4 ( Muhasebeye
danıĢma ) sürecinin altıncı seviyesi tanımlanmıĢtır.

ġekil 4.8 : 6. Seviye Süreç Elemanları [24]
Tedarik zinciri operasyonlarının yönetimi Ģirketlerin diğer firmalarla rekabet
edebilmesi için çok kritik öneme sahiptir. Tedarik zinciri yönetimi geleneksel olarak
sıralı basit, bölmelere ayrılmıĢ iĢ fonksiyonlarının yönetimi ile gerçekleĢtirilmektedir.
Bu yönetim hangi ürünlerin geliĢtirileceği, üretileceği ve dağıtılacağını adım adım
kontrol eden kiĢiler tarafından sürdürülmektedir. Son yıllarda müĢteriler

üretici

firmalara tercihleri, stilleri, nitelikleri, talebi hızlı bir Ģekilde yerine getirip hızlı teslim
etmeleri üzerine zorlamaktadırlar [3].
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4.3.SCOR Metrikleri
Tedarik zinciri yönetiminde birden fazla Ģirketin birbirine bağlı bir Ģekilde yönetimi
gerçekleĢtirildiğinden Ģirketlerin bireysel yönetiminden farklılık gösterebilmektedir.
ġirketler, tedarik zincirinde çevrim zamanı satınalma, envanter, lojistik satınalma ve
nakit akıĢlarında verimliliği sağlamak amacıyla varlıklarını formalite ile birbirine
bağlamaktadır. ġirketlerin birbirine sıkı bağlı süreçlerinin verimliliğini ölçmek, kendi
iç iĢlemlerinin değerlendirilmesine göre farklılık göstermektedir. Tüm ortaklar için
iĢletme kültürü ve değiĢim yönetimi konularının yanı sıra, alanında kabul görmüĢ
ortak ölçütlere ihtiyaç duymaktadırlar.
SCOR modelleme, tedarik zincirinde süreç yönetim Ģablonu ve en iyi uygulama
göstergelerine ek olarak, süreç performansını ölçmek için standart performans
ölçütlerini içermektedir. Scor modelleme ile birlikte ölçüm iskeleti çok önemli bir
belirleyici

niteliktir.

Bu

metrikler

ölçüm

yapılacak

bölümlere

göre

tanımlanabilmektedir. Birinci seviye metrikler stratejik tedarik zinciri performansının
beĢ baĢlığında ölçümlenmesinde kullanılmaktadır. Bunlar;
1-Tedarik zinciri güvenirliliği: Tedarik zincirinin, doğru ürünü, doğru adrese,
belirtilen zamanda, doğru Ģart ve pakette, doğru miktarda, doğru belgeler, doğru
müĢteriye teslimat performansının değerlendirilmisidir.
2-Tedarik zinciri cevap verebilirliği: Tedarik zincinin müĢteriler

ürünü teslim

etme hızıdır.
3-Tedarik zinciri esnekliği: Rekabetçi avantaj kazanmak veya sürdürmek için
pazarın

değiĢen

koĢullarına

karĢın

tedarik

zincirinin

cevap

verebilme

yeteneğidir.
4-Tedarik zincir maliyeti: Tedarik zinciri iĢlemlerini birleĢmiĢ maliyetidir.
5-Tedarik zinciri değer yönetimi: Talep memnuniyetini sağlayacak etkili değer
yönetimidir [8].
Bu metrikler modeldeki bir veya birden fazla süreç öğelerine bağlanan daha alt
seviye

metriklere

ayrılmaktadırlar.

Bu

kavram

organizasyonun

ayrıĢtırılmıĢ

seviyelerinin kabul edilebilir ve anlamlı ölçütler ile stratejik karar vermede
kullanılmaktadır.
ġirketlerin stratejik karar vermede kullandıkları performans ölçütlerinin tanımlamaları
çok önemlidir. ġirketlerin kullandıkları performans ölçütlerinin tanımlamaları ile
tedarikçilerinin veya müĢterilerin bu performans ölçütü tanımlamalarının farklı
olması, sürecin sağlıklı bir Ģekilde ilerlemesini engelleyebilmektedir. Örneğin, üretim
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yapan bir firma müĢterilerinden gelen sipariĢlerin teslimat performansı ile ilgili sürekli
düĢük performans Ģikayeti gelmektedir. Fakat Ģirketin iç performans ölçümleri ve
tanımlamaları teslimat performansının en iyi seviyede olduğunu ölçümlemektedir.
Burada problemin gözükmesinin sebebi müĢterinin performans ölçümü ile üretici
firmanın

performans

ölçümü

ve

tanımlamalarının

aynı

olmadığını

ortaya

çıkmaktadır. MüĢteri bütün sipariĢlerinin takip eden hafta tek araçla kendisine
gelmesini beklemektedir. Üretici firma açısından bakıldığında ise müĢterilerin
sipariĢleri belirtildikten sonra en kısa zamada sevk edilmektedir [25].
OluĢturulan SCOR modelleme birinci seviyede 10 farklı performans ölçümlemesini
kabul etmektedir. ġirketlerin birinci seviyede bu 10 farklı performans ölçütünde de
en iyi sağlayabilmesi zordur. Bu yüzden Ģirketlerin güçlü yanlarını belirleyerek bu
bölümdeki performanslarını hedefe yönlendirmeleri doğru olacaktır. Böylece Ģirketler
kendi pazarlarında farklılık yaratabilirken, pazardaki diğer firmalarla rekabet içinde
kalmasını sağlayabilmektedir. Belirlenen bu performans ölçütleri beĢ farklı
kategoride altında toplanmakta ve çizelge 4.4.‘de gösterilmektedir.
Çizelge 4.4 : Performans Yetenekleri Ve Seviye 1 Metrikleri [24]

Mükemmel SipariĢ KarĢılama: SipariĢlerin teslimat performans ve taĢıma zararı
olmadan tam ve doğru belgelenme ile tamamlamayı içermektedir. Mükemmel sipariĢ
karĢılamanın bileĢenleri; belgeleme ve zamanında dağıtılan niceliklerin tümünü
kapsamaktadır. [zamanında ve kusursuz dökümantasyon ile sevk edilen müĢteri
sipariĢleri]/[toplam müĢteri sipariĢleri] olarak ifade edilmektedir [8].
SipariĢ karĢılama çevrim süresi: MüĢteri hizmetlerinde sipariĢ kabulünden
müĢteriye sipariĢin teslimine kadar geçen süredir. BileĢenleri; sipariĢ kabulünden
sipariĢ giriĢi, sipariĢ giriĢinden sevkiyat emri, sevkiyat emrinden müĢterinin sipariĢ
kabulünü ve ayrıca yok satma süresini kapsamaktadır. [müĢterinin satın alma
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emrinden son yüklemeye kadar her bir sipariĢ karĢılama süresinin toplamı] / [toplam
sipariĢ miktarı] olarak ifade edilmektedir [8].
Üst Tedarik Zinciri Esnekliğ: Talepte planlanmayan sürekli %20‘lik artıĢa karĢın
karĢılamak için gerçekleĢen süre olarak değerlendirilmektedir. Üst tedarik zinciri
esnekliği hesaplanması; [sipariĢ karĢılama teslim süresi] + [tedarik çevrim süresi]
olarak ifade edilmektedir. Bu durum bilançodaki envanter seviyesini etkilemektedir
[8].
Üst Tedarik Zinciri Uygulanırlılığı: Üst tedarik zinciri uygulanılırlığı, sürekli artan
sipariĢlere karĢın 30 gün içinde baĢarılan maksimum teslimat miktarı olarak
belirlenmiĢtir. Ġç üretim kapasitesine, direkt iĢçilik ve malzeme bulunabilirliği üzerine
bağlı olurken, bu durum bilançodaki envanter değerini etkilemektedir [8].
Alt Tedarik Zinciri Uygulanırlılığı: Alt tedarik zinciri esnekliği; sürekli olarak
taleplerin azalmasına karĢın envantersiz veya maliyet cezasız 30 günde
teslimatların geçekleĢtirilmesi olarak belirlenmiĢtir. Ġç üretim kapasitesine, direkt
iĢçilik ve malzeme bulunabilirliği üzerine bağlı olurken, bu durum bilançodaki
envanter değerini etkilemektedir [8].
Toplam Tedarik zinciri yönetim maliyeti: Tedarik zinciri iliĢkili maliyeti, talep
yönetimi, malzeme elde edilmesi, envanter taĢıma, finansal ve planlamayla oluĢan
maliyetlerdir. Toplam lojistik yönetimi maliyetleri bu maliyetlerin toplamı ile
hesaplanabilmektedir [8].
Satılan ürün maliyeti: Satılan ürün maliyeti, satınalınan hammaddeler ve son
ürünün üretilme maliyetlerinin birleĢiminden oluĢmaktadır. Bu maliyet endirekt
(genel giderler) ve direkt (iĢçilik,malzeme) maliyetlerin toplamından oluĢmaktadır [8].
Nakitten nakite çevrim süresi: Nakit çevrim süresi, gerekli olan envanter seviyesi
ile birlikte tedarikçilere yapılması gereken ödeme ile müĢterilerden gelen ödemelerin
döngüsünü için gerekli olan zamanın ölçülmesini içermektedir. [envanterin tedarik
günü süresi + ödenmemiĢ satıĢların gün süresi-ödenebilirlerin gün süresi] Ģeklinde
hesaplanabilmektedir. Bu durum bilançodaki envanteri, borçlular hesabı , alacaklılar
hesabı, ve toplam varlığı etkilemektedi [8].
Tedarik Zinciri Sabit Varlıklar Geri DönüĢü: Tedarik zinciri yapısı içinde
faaliyetlerin sürdürülmesi için yatırım yapılan sabit varlıkların geri dönüĢ süresi
olarak değerlendirilmektedir.
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Sermaye

Geri

DönüĢü:

Toplam

kullanılan

sermayenin

döndürülmesini

içermektedir. Bilançodaki envanter, borçlular ve alacaklılar hesabı, sabit varlıkları
etkilemektedir.

Toplam

ürün

gelirinin

net

toplam

varlıklara

bölünmesi

ile

hesaplanmaktadır.
SCOR modeli, müĢteri odaklı ve iĢletme odaklı olmak üzere iki tip performans
özelliği tanımlamaktadır. MüĢteri odaklı olan performans özellikleri; güvenilirlik,
cevap verebilirlik ve esnekliktir. ĠĢletme odaklı performans özellikleri ise; maliyetler
ve varlıklardır. Her bir performans özelliğine ölçüt grupları eklenmiĢtir. Örnek olarak
iĢletme odaklı özelliklerden maliyet, tedarik zinciri yönetim maliyetinin ve ürün
(satılan mallar) maliyetinin ölçümüdür.
Ölçütler seviye 2 ve 3 gibi daha alt seviyelere ayrıĢtırılabilirler ve en alt seviyeden en
üst seviye yani seviye 1‘e doğru toplanırlar. Seviye 1,2 ve 3‘de ki her bir süreç
süreçlerin değerlendirilmesi için kullanılabilen ölçütler serisini içermektedir. Her bir
süreç aynı zamanda ölçütlerin geliĢtirilmesi için kullanılabilen en iyi uygulamaların
listesini içerir. En iyi uygulamalar kendi alanlarında en yüksek performansı gösteren
iĢletmelerin kullandığı yöntem ve tekniklerdir.
4.4. SCOR Ġle Modelleme
Tedarik zincirinin modellenmesi iĢletme ve tedarik zinciri için;
 Strateji geliĢtirme;
 BirleĢme, devralma veya tasfiye;
 Proses optimizasyonu ve yeniden değerlendirme;
 Standardizisyon, düzenleme ve yönetimin uyumu;
 Yeni iĢ baĢlangıcı,( Ģirket ve tedarik zinciri baĢlangıçları);

 Proseslerde dıĢ kaynak kullanımı
gibi iĢ fırsatları sağlarken, ERP, PLM, gibi yazlım uygulamaları veya iĢ akıĢı ve
hizmete odaklı mimari gibi teknoloji hizmetleri de sağlayabilmektedir [24].
SCOR

modelinde

süreç

tiplerini

tanımlamak

için

belirli

yapılandırmaların

geliĢtirilmesini kolaylaĢtıracak Ģekilde süreç ayrıĢtırmaya dayalı bir modelleme
tekniği kullanılmaktadır. Bu teknikten yola çıkarak süreçler tüm organizasyonlar için
temelde üç seviyeye ayrılırken organizasyona özgü olarak daha alt seviyelere
ayrıĢtırılarak tanımlanabilmekte ve böylece tedarik zinciri ortakları arasında ortak bir
anlayıĢ sağlanmaktadır.
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Model farklı model tiplerinin varlığını kabul eder. Her biri farklı bir amaca hizmet
eder.
 ĠĢ kapsamı Ģeması: Bir proje veya organizasyon için kapsamının belirlenmesi,
 Coğrafi harita: Coğrafi bağlamda malzeme akıĢını tanımlar. Düğüm, karmaĢıklı
ve fazlalığı vurgular.
 Ġp Diyagramları: Seviye 2 proses bağlantılarına odaklanmıĢ malzeme akıĢ
grafiğidir. Yüksek seviye karmaĢıklığını ve fazlalığını tanımlar.
 ĠĢ akıĢı modelleri: Seviye 3 veya ötesinde bilgi, malzeme ve iĢ akıĢ grafiği bilgi,
insan ve sistem etkileĢim konularını vurgular [24] .
SCOR modeli farklı amaçlara hizmet eden farklı tiplerde modelleri onaylamaktadır.
Farklı tipteki bu modelleri; iĢ alan Ģeması, coğrafi haritalama, iplik diyagram ve iĢ
akıĢ modelleri olarak belirtebiliriz.
4.4.1.ĠĢ Alan ġeması
Bir proje veya organizasyon için kapsamı düzenlemektedir. ĠĢ alanı Ģeması örneği
ġekil-4.9‘de görülmektedir.

ġekil 4.9 : ĠĢ Alan ġeması [24]
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ĠĢ alan Ģeması oluĢturma adımları aĢağıdaki gibidir;
1-ĠĢ kapsamı grafiğinin yaratılması veya açılması,
2-ĠĢletmenin veya projenin müĢterilerinin tanımlanarak, bunların kapsam,
grafiğindeki müĢteri sütununa yazılması,
3-ĠĢletmenin veya projenin anahtar düğüm noktalarının belirlenerek giriĢlerinin
yapılması. Düğüm, tedarik, zincirindeki mantıksal veya fiziki ( depo, fabrika,
yönetim binası, mağaza vb. ) birimleri simgelemektedir.
4-ĠĢletmenin veya projenin tedarikçilerinin belirlenerek girilmesi,
5-Opsiyonel olarak, malzeme ve/veya bilgi akıĢını yansıtacak düğüm noktalarının
birleĢtirilmesi. Malzeme ve bilgi akıĢını belirlemek için farklı renk ve/veya
çizgiler kullanılmalıdır [24].
4.4.2.Coğrafi Harita
Coğrafi içerikte malzeme akıĢını tanımlar ve tedarik zincirindeki mantıkı ya da
coğrafi varlıkların – fabrika, depo, mağaza - yerini belirtmektedir. Coğrafi harita
örneği ġekil 4.10‘de görülmektedir.

ġekil 4.10 : Coğrafik Harita [24]
Coğrafi harita oluĢturma adımları aĢağıdaki gibidir;
1.Coğrafi haritanın yaratılması,
2.Haritada, müĢterilerin çizilerek isimlerinin belirtilmesi,
a. Seviye2 proseslerinin belirtilmesi,
b. Haritada, müĢterilerin seviye 2 proseslerinin listelenmesi,
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3.MüĢteriden baĢlayarak haritadaki her düğüm için aĢağıdaki adımların
tekrarlanması::
a.Tüm tedarik düğümlerinin ( malzemelerin geldiği yerlerin ) belirlenmesi
b. Bu tedarik düğümlerinin haritaya çizilerek isimlendirilmesi,
c. Seviye 2 proseslerinin belirtilmesi,
d. Bunların haritadaki düğümlerde listelenmesi,
e. Malzeme akıĢının (düğümleri birleĢtiren okların ) çizilmesi
4.Tüm tedarikçiler/düğümler dahil edilene kadar tekrar [24].
4.4.3. Ġp Diyagram
Seviye 2 süreç bağlantılarına odaklı malzeme akıĢ diyagramıdır. Yüksek düzeydeki
süreç karmaĢıklığını veya lüzumsuzluğu tanımlamaktadır. Ġp diyagram örneği Ģekil
4.11‘de görülmektedir.

ġekil 4.11 : Ġp Diyagramı [24]
Ġp diyagramı oluĢturma adımları aĢağıdaki gibidir;
1.Ġp diyagram taslağının yaratılması veya açılması.
2.Coğrafi haritada her ilgili düğüm için aĢağıdaki iĢlemler tekrarlanır.
a.Düğüm sınıfının ( müĢteri, tedarikçi vb. ) belirlenmesi ve uygun sınıfta
düğüm sütununun yaratılması.
b.Bu düğüm için sütunda listelenmiĢ her proses için bir ifade yaratılması (D2,
M2, S1 vb).
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c.Prosesle, önceki düğümün prosesinin bağlanması (kısmi olarak, coğrafi
haritadan alınacak malzeme akıĢ bilgisi kullanılarak)
3.Tüm ilgili düğümler yaratılana kadar tekrarlanır.
4.Opsiyonel olarak farklı renk/çizgi kullanılarak bilgi akıĢlarının eklenmesi [24].
4.4.4.ĠĢ akıĢ (Süreç) Modelleri
Seviye 3 veya ötesi seviyeler için bilgi, malzeme ve iĢ akıĢ diyagramıdır. Bilgi, insan
ve sistem etkileĢim konularını belirtmektedir. SCOR süreç (iĢ akıĢ) modeli örneği
ġekil 4.12‘de gösterilmektedir. SCOR süreç modeli oluĢturma adımları aĢağıdaki
gibidir;
1.Genel tanımlamaların temin edilmesi (Bu, insanların neyi tanımladığıdır).
2.Bu genel tanımların Model proses numaralarına göre haritasının çıkartılması.
3.Organizasyonel sınırları ifade etmek için akıĢ rotası oluĢturulur.
4.SCOR süreçleri ile iĢ akıĢı oluĢturulur.
5.Süreçlerin girdi ve çıktılarını ifade etmek için iĢ akıĢında tanımlar eklenir.
6.Tercihen diğer ilgili bilgiler eklenir [24]

ġekil 4.12 : SCOR Süreç Modeli [24]
4.5. SCOR Proje Yol Haritası
SCOR modeli uygulaması 4 adımdan oluĢmaktadır (Ģekil 4.13) [5].
Rekabet temellerini analiz etmek
Tedarik zinciri konfigürasyonu
Performans seviyelerini, uygulamaları ve sistemleri
Tedarik zinciri süreçleri ve sistemlerini uygulama
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ġekil 4.13 : SCOR Projesi Yol Haritası [5]
SCOR projesi yol haritasının birinci adımda; iĢletmlerin sahip olduğu tedarik
zincirinin rekabetçi firmalarla kıyaslandığında ne durumda olduğunu anlamasına ve
operasyonel stratejiler geliĢtirmesine yardımcı olurken, ikinci adımda; malzeme
akıĢındaki verimsizliklerin ortadan kaldırılması, üçüncü adımda bilgi ve iĢ akıĢı
süreçleri gözden geçirilerek süreçlerdeki eksiklikler ve

kopukluklar giderilerek

optimum akıĢın sağlanmasına, son adımda, yapılan çalıĢmaların hayata geçirilerek
tedarik zincirinde gerekli geliĢtirilmeler sağlanmıĢ olacaktır.
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5.ġĠRKETLERDE TEDARĠK SÜRECĠ
Artan rekabet koĢulları ve küreselleĢmeyle birlikte, Ģirketler iĢ süreçlerenin hepsine
hakim olmaktansa kendi beceri ve yeteneklerini gerçekleĢtireceği esas iĢleri ile
uğraĢmak istemektedir. Bu kapsam dıĢında kalan ve kendi yeteneklerini
kullanılmasına gerek duyulmadan da halledilebilecek olan iĢleri, organizasyonun
dıĢında baĢka iĢletmelerden alma eğilimleriyle birlikte dıĢ kaynak kullanımı
uygulaması ortaya çıkarmıĢtır. Dünya ölçeğinde yaĢanan değiĢim ve geliĢmelerden
sonra, hemen hemen hiçbir iĢletme mal, hizmet ve bilgisini kendisinin tasarlaması ve
pazarlaması için gerekli olan uzmanlığa sahip değillerdir. Günümüz iĢletmeleri,
yalnızca en iyi yapabilecekleri iĢlere odaklanırlar. Diğer iĢleri ise, bunları en iyi
yapan dıĢ kaynaklardan satın alırlar. Bu iĢletmeler daha sonra dıĢ kaynak
kullandıkları Ģirketlerle karĢılıklı bir iletiĢim ağı içine girerler. Tedarik zinciri
yönetiminin Ģirketler açısından önemli hale gelmesinin nedenlerinden birisi de bu
karĢılıklı iĢ birliğinin öneminin giderek artmasıdır.
ĠĢletmeler dıĢ kaynak kullanımıyla;
En iyi yapılan iĢe odaklanarak etkinliği arttırabilmekte
Esnekliği arttırabilmekte
Mal ve hizmet değerini, müĢteri tatminini arttırabilmekte
ĠĢin performasnını arttırabilmekte (kalite ve verimliliği arttırmak, üretim süresini
kısaltmak gibi)
BaĢka Ģekilde elde edilmesi mümkün olmayan uzmanlık, beceri ve teknolojileri
elde edebilmek
Yönetim ve kontrolu geliĢtirmek
Aktiflere yapılacak yatırımı azaltmak ve serbest kalan kaynakları diğer amaçlar
için kullanmak
Aktifleri tedarikçilere transfer ederek (satıĢ, kiralama) nakit oluĢturmak
Tedarikçilerin olanaklarını kullanarak pazara ulaĢmak
Tedarikçilerin geliĢen kapasitesinin arttırılması için kaynak sağlanamadığında
ihtiyaç duyulan kaynağı sağlamak
SatıĢların ve üretim kapasitesinin arttırılması için kaynak sağlanamadığında
ihtiyaç duyulan kaynağı sağlamak
Mevcut becerileri gelir amaçlı kullanmak
DıĢ kaynağın performansı daha yüksek ve maliyeti daha düĢük olduğu için,
iĢletme maliyetinde azalma
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Sabit maliyetleri, değiĢken maliyetlere dönüĢtürme
ÇalıĢanlara daha iyi kariyer olanağı sağlamak
gibi bir çok fayda sağlayabilmektedir.
Satınalma, satınalma faaliyetleri ve sorumluluğu ile birlikte ihtiyaç duyulan eĢya veya
servisin anlaĢmasını yapmak ve satınalınan ürün veya hizmetin istenilen özelliklerde
elde edildiği konusunda temsil etmektedir.
Satınalma, Ģirkerlerin tedarik yönetimindeki hareket serbestliğinin artmasını ve
tedarikçi

yapılarının

oluĢmasını,

tedarikçi

yeteneklerinin

(bilgi,

kaynak)

geliĢtirilmesini, yönetimsel alıĢılmıĢların geliĢtirilmesini içermektedir. Bütün bunların
sağlanması ile birlikte toplam maliyette azalma sağlanabilmektedir. Toplam maliyet
sadece satınalınan malzemenin fiyatı ile değil,

kalite güvence ve yönetimsel

faaliyetlerden kaynaklanan maliyetlerlede iliĢkilidir.
Günümüzde Ģirketlerin, gerekli satınalmalarını yaparken sonucunda elde ettikleri
ürün veya hizmetinin satıĢını sağlayarak faaliyetlerini gerçekleĢtirmektedirler.
Yapılan satıĢ ile bu satıĢın elde edilmesi için yapılan satınalmalar arasındaki oran
Ģirketin faaliyetine ve yaptığı iĢe göre farklılıklar gösterebilmektedir. SatıĢların
içindeki satınalma payı; hizmet sektöründe faaliyet gösteren Ģirketler için % 30 – 60,
üretim sektöründe faaliyet gösteren Ģirketler için % 50 – 70 ve perakende
sektöründe faaliyet gösteren Ģirketler için % 80-95 oranındadır. Birçok Ģirket faaliyet
gösterdikleri alandaki bu orandan daha fazla oranlarda görebilmektedir.
ĠĢletmelerdeki satınalma departmanları, Ģirketin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için
tedarikçi

seçimi

ve

satınalma

iĢlemlerini

yerine

getirmektedir.

ġirketlerin

gerçekleĢtiriği her satınalma kararı istenilen malzeme ve hizmeti sadece istenilen
fiyata almanın yanı sıra, alınan her satınalma kararı Ģirketlerin operasyon stratejileri
ile

birleĢmeli,

Ģirketlerin

pazardaki

rekabetçi

avantajını

desteklemeli

ve

geliĢtirmelidir. Bu Ģekilde yürütülen çalıĢma ortaklığı ile bir çok Ģirketin toplam
maliyetlerini azalttığı, daha kalite ürünleri oluĢturabildiği ve nihai ürünlerini
müĢterilere daha hızlı bir Ģekilde iletebilmektedir.
Tedarik operasyonu Ģirketler açısından sadece ekonomik görüĢ olarak değil, iç
operasyolarını

etkileyen

bir

iĢ

olarak

görünmektedir.

Tedarik,

üretimin

gerçekleĢtirilmesi için iĢin baĢlangıcı olarak kabul edilse de, üretim imkanlarının
gerçekleĢtirilmesi için
satınalmalarını

hammaddenin elde edilebilirliği ve diğer tedarikçilerden

gerçekleĢtirebilmesinden

dolayı

baĢlıca

gereklilik

olarak

gözükmektedir. Ayrıca malzeme ve hizmet firmalarının malzeme tedariği, nihai
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ürünün satıĢ fiyatını, kalitesini ve üretim dıĢı Ģirketler içinde servis kalitesini direkt
olarak etkileyebilmektedir. Birçok Ģirket ürünlerinin kalitesinde ve fiyatlarında
geliĢme sağlayabilme konusunda tedarikçilerine güvenmekte ve tedarikçilerinin
operasyonlarınıda anlayabilerek tedarikçilerle Ģirketlerin maliyetlerinde azalma
sağlayabileceklerdir. ġirketlerin gerçekleĢtirdikleri tedariğin büyük miktarlardaki
harcamalarından birini oluĢturduğundan, firma seçim süreci oldukça uzun
olabilmektedir. Bu süreç zarfında Ģirket içindeki bir çok yöneticinin katılımının olması
gerekmektedir.

Tedariğin

ana

avantajı

Ģirketlere

esneklik,

iĢgücü,

süreç

programlama, ürün satıĢ fiyatı, kalite yönünde katkı sağlayabilmektedir. Bu sebeple
Ģirketler neredeyse bütün gereksinimlerini dıĢarıdan sağlayabilmektedir.
Tedarikçileri ile uzun süreli iĢ iliĢkisi kurma giriĢiminde bulunan Ģirketler için
satınalma stratejik bir karar olmaktadır. Bu yüzden Ģirketler ve onların tedarikçileri ile
oluĢturdukları birleĢmenin kurulması sırasında çok büyük özen gösterilmelidir.
Çünkü önemli Ģirketlerin baĢarılarının artması için tedarikçilerle bu iliĢkilerin
oluĢturulması ve aradaki bağlantıyı güçlendirmek için Ģirketin etki çevresindeki diğer
organizasyonlarıda kapsaması gerekmektedir.
ġekil 5.1 ve 5.2 ‗de görüldüğü gibi satınalma ile ilgili yaklaĢımlar holistik bir Ģekilde
gösterilmektedir. Bu yaklaĢım 1990‘ların sonlarına doğru profesör Monczka ve
Michigan State üniversitesinden takım arkadaĢları tarafından tanımlanmıĢtır. Bu
önemli çatı mükemmel satınalma için izlenecek yolun taslağının oluĢturulmasına
içermektedir. Bu çatı sekiz anahtar startejik süreci ve altı stratejik uyarlayacı
içermektedir. GeliĢmiĢ satınalma ve tedarik yönetim operasyonlarının yürütülmesi
için Ģirketler satınlama ve tedarik yönetim operasyonları ile iliĢkili temel stratejik
süreçlerini tanımlamaktadır. Ġlk olarak yapılacak belirli süreçlerin dıĢkaynak yoluyla
sağlanıp sağlanamayacağını veya iç süreçlerin yakın sürede dıĢ tedarikçilerle yerine
getirilip getirilemiyeceğinin düĢünülmesi gerekmektedir. Alınacak bu karar süreçlerin
tamamen dıĢ kaynak yoluyla sağlanması veya dıĢkaynakmıĢ gibi sağlanması
anlamına gelmektedir. Bir sonraki adımda her bir spesifik parça için stratejilerin
geliĢtirilmesi gerekmektedir.
Sonraki adımda, tedarikçi iliĢkilerinin yönetilmesi ve geliĢtirilmesi için birinci sınıf
tedarik temelinin kurulması ve desteklenmesi gerekmektedir. Sonra tedarikçilerin
yeni ürün geliĢtirme süreçleriyle ve tedarikçilerin talep gerçekleĢtirme süreçleriyle
bütünleĢtirilmesidir. GeliĢimin sürekliliği için Ģirketler tedarikçilerin geliĢirilmesini
katkı

sağlayarak,

tedarik

zincirindeki

sağlayabilmektedir.
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maliyetlerin

daha

iyi

yönetilmesi

Bu süreçler ilgili yetenekler veya eldeki uyarlayıcılar olmadan yerine getirilmesi
mümkün değildir. Bu yüzden ikinci çevrim ortaya çıkmaktadır. Ġlk adımda global
bütünleĢtirilmiĢ ve bağlantılı satınalma ve tedarik zinciri stratejisi ve planlaması
ortaya çıkartılmasıdır. Bir sonraki adımlarda kusursuz organizasyonun ve takım
stratejisinin geliĢtirilmesi globelleĢmenin konuĢlandırılması ve satınalma ve tedarik
zinciri ölçümlerinin geliĢtirilmesi gelmektedir. Son iki adım ise IS/IT etkinleĢtirme
sistemlerinin geliĢtirilmesi ve uyuglanmasını ve insan kaynakları geliĢtirilmesi ve
eğitimlerinin yapılmasını içermektedir. Bu iki sürecin uygulanması sonucunda
Ģirketler gloabal operasyonları daha iyi bir Ģekilde yönetebilceklerdir.

ġekil 5.1 : Satınalma Ve Tedarik Zinciri Mükemmelliği Süreci [13]

ġekil 5.2 : Dünya Standardında Mükemmel Satınalma Uyarlaması [13]
Ġlk zamanlarda tedarikin tanımı, doğru kalitede, doğru miktarda, doğru zamanda,
doğru fiyata, doğru kaynaktan malzemelerin satınalması olarak tanımlanmaktaydı.
Fakat son zamanlarda tedarikin tanımı iĢlerdeki süreçlerdeki stratejik anlamlarından
dolayı geniĢlemektedir. Buna göre artık tedarik, Ģirketlerin dıĢ kaynaklarının
yönetilmesi veya Ģirketlerin tedarikçilerle olan iliĢkilerindeki davranıĢları olarakta
tanımlanabilmektedir [13, s.16].
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5.1.Satınalma Faaliyetinin Amacı ve Katkısı
Satınalma, organizasyon içindeki potansiyel amacı katkıları birçok Ģekilde
tartıĢılmaktadır. Organizasyonların rekabetçiliğine katkı sağlayan satınalmanın üç
temel amacı bulunmaktadır. Bunlar,
Maliyet optimizasyonu (satınalma fiyatlarının, iĢlem maliyetleri ve iĢletme
maliyetlerinin azaltılması)
Varlık Kullanımı ( dıĢ kaynak, envanter yönetimi)
Değer yaratma ( yeni ürün/ süreç iyileĢtirmes, kalite geliĢtirme)
Satınalma geleneksel olarak maliyet optimizasyonu veya varlık kullanımı üzerine
odaklanmaktadır. Değer yaratımı, satınalma stratejisi geliĢtirilmesinde bir çok Ģirket
için yeni bir kavramdır. Değer yaratılması sadece ürünlerde inavasyonun yapılması
değil, iĢ süreçlerinin geliĢtirilmesinide kapsamaktadır.
ġirketlerin rekabetci avantaja sahip olmasında satınalmanın katkısı aĢağıdaki gibidir.
Direkt malzeme maliyetlerinin azaltılması ( fiyat tasarrufu)
Net sermaye kullanımının azaltılması ( envanter seviyesinin azaltılması)
Kalite maliyetlerinin azaltılması
Ürün standardizasyonu
Ürün dizaynı ve inavasyonuna katkı sağlaması
Esnekliğin arttırılması
Satınalma sinerjisinin geliĢtirilmesi
Satınalmanın firmalara finansal ve finansal olmayan katkılarının tanımlanmasının
yanı sıra, satınalma süreçlerinin genel hedefleri;
ĠĢletme ihtiyaçlarına desteklemek ( iç müĢteri gereklerini, sürekli yüksek ürün ve
servis kalitelisi ile sağlamak )
Satınalma süreçlerini etkili ve verimli bir Ģekilde yönetilmesi
Tedarik temelinin yönetilmesi ( seçim, geliĢtirme ve tedarik kaynağının
sürdürülmesi )
Diğer fonksiyonel gruplar ile güçlü bağlantıların geliĢtirilmesi
Organizasyonun hedef ve amaçlarının geliĢtirilmesi ( ortak hedefler )
Organizasyonların stratejileri destekleyen bütünleĢmiĢ satınalma stratejilerin
geliĢtirilemsi olarak tanımlanmaktadır [13, s.13 ] .
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5.2.Satınalma Faaliyetinin ĠĢlevi
Genel seviyede, tedarik, her bir organizasyonda gerçekleĢtirilmesi; rasyonelleĢtirme
iĢlevi, geliĢim iĢlevi ve yapılaĢtırma iĢlevi olmak üzere 3 iĢlev üzerinde
değerlendirilmektedir.
RasyonelleĢtirme iĢlevi, tedarik fonkisyonlarınındaki olanaklarıyla

Ģirketilerin

ürünlerin toplam maliyetindeki düĢüklük, stok miktarı, hammadde maliyetleri ve
bunun gibi konularda rekabetçi avantajlar sağlanması yönünde zorunluluk
kılmaktadır. Bu rolun üç ana süreci bulunmaktadır.
Direkt maliyetlerin azaltılması ( hacimden kaynaklanan fiyat değiĢimi, taĢıma,
sigorta gibi)
 Satınalmanın kesin fonksiyonelliğinde endirekt maliyetlerin azaltılması; fatura
elleçleme ve maliyet hesaplama ve bununla berebaer tedarik desteğinin
devam etmesi gibi yönetimesel durumları içermektedir. Gerçek olarak kalite
maliyeti, kalite kontrol ve düĢük kalite maliyeti ve bunun gibi.
Kaynak tüketiminin azaltılması ve/veya yaratılan değerin arttırılması yoluyla iç
ürün maliyetlerini düĢük tutulması.
Bu maddelerden de gözüktüğü gibi rasyonelleĢtirme rolü oldukça geniĢ kapsamlıdır
ve tek organizasyonların bu ölçüm sistemlerini aynı zamanda ve aynı geniĢlikte
yönetmesi mümkün değildir. Sipesifik durumlardaki ihtiyaç ve olanaklarının dikkatlice
düĢünüldüğü

Ģirketlerde

ne

yapılacağının

önceliklendirilmesi

önemli

sorun

olabilmektedir [13, s.19 ].
Tedarik fonksiyonlarının geliĢim iĢlevi, Ģirketlerin geliĢtirme ve inovasyon süreçleriyle
tedarikçi ve tedarikçi ağlarının

sistematik bir Ģekilde birbirine uyumlu olmalarını

sağlamaktır [8].
GeliĢtirme fonkisiyonu aĢağıdaki gibi dört ana bölümden oluĢturulabilmektedir.
DıĢ tedarikçilerin kaynak yapılarının , kurulması, ulaĢılabilmesi ve sürdürülmesi
Ġç geliĢim süreçlerinden kaynaklanan değiĢikliklerde, tedarikçilerin teknolojik
yeteneklerine sahip olduğundan emin olunması
Farklı teknolojilerin geliĢtirilmesi, satınalma süreçlerinde
geliĢiminde

harekete

geçebilen

tedarikçilerin

olması

ve ürünlerin
gerekmektedir.

Tedarikçilerin, Ģirketlerin satınalma organizasyonlarında nekadar gerekli
oldukları gösterebilmeli ve onları bu Ģekilde motive etmelidir.
Diğer

iç

fonksiyonlarla

birlikte

tedarikçilerle

desteklenmelidir.
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içinde

geliĢim

projelerini

ġirketler açısından bu faaliyet çok değerlidir ve Ģirketlerin yaĢamını olumlu veya
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Tedarikçilerin geliĢim kaynaklarının nasıl en iyi
Ģekilde kullanılabileceği ve Ģirketlerin kendi iç yapısıyla bu yapıyı birleĢtirmesi
gerektiğinden, geliĢim rolu çok karmaĢık bir yapıya sahiptir. Ayrıca bu rolün
sonuçları, Ģirketlerin iĢ geliĢtirme faaliyetlerine kadar uzanmaktadır. Bunlara bağlı
olarak satınlama uzmanlığı olsun veya olmasın satınalma fonksiyonları, Ģirketlerin
yeni ürün geliĢtirme, üretim methodları, çalıĢma alıĢkanlıklarını, pazar ve iĢ
konseptleri için en iyi seviyeye gelmesi için çok önemli parçası durumundadır.
Son olarak yapılaĢtırma iĢlevi, tedarik fonskiyonlarının tedarikçilere bağımlı veya
bağımsız bir Ģekilde en iyi dengenin sağlanma çabası ile ilgilidir. ġirketlerin
satınalma organizasyonları için yönetmek ve olması ihtimal zararlarına rağmen,
Ģirketler belli durumlarda bağımlılık durumlarını sonlandırmayıp

devam etmesi

gerekebilmektedir. Diğer bir deyiĢle satınalma organizasyonu belirli tedarikçiler
bağımlılık kurması gerekebilmektedir. Tedarikçiler ile kurulan bu iliĢkiler ile farklı
değerlerin yaratılması ( ürün, süreç , prosedür v.s. ) gerçekleĢebilmektedir. Bu yapı
rolü üç ana sorumlulukta tanımlanabilmektedir. Buna göre;
 Tedarikçi yapılarının, tanımlanma ve izlenme faaaliyetlerinin geliĢtirilmesi
 Tedarikçi teklifinin standardizasyonu seviyesinin etkisinin ölçülmesi
 Faaliyetlerini arttırıcı, sürdürücü veya azaltıcı durumdaki potansiyel tedarikçi
sayısı.
Bu üç rol birbirini tamamlayacı ve kismen üst üste gelmiĢ durumudadır.
RasyonelliĢtirme iĢlevi, Ģirketlerin tedarikçiler ile organizasyonlarını uyumlu bir hale
getirerek

üretim

ve

endirekt

maliyetlerinin

azalmasını

sağlarken,

geliĢme

fonksiyonuda uyumlu olma üzerine odaklansada, bunu teknolojik geliĢimdeki sinerji
etkisine ulaĢılmasını amaçlamaktadır. Yapısallığın rolü, çözümler üzerinde bazı
Ģartların, sınırlamaları belirlemektedir.
RasyonelliĢtirme iĢlevi, kısa süreli stratejilerde olumlu etkileri gözüksede, uzun süreli
tedarikçi yapılarında olumsuzluk yaratabilmektedir. Örneğin bütün satınalınacak özel
parçaları tek bir tedarikçiden satınalınması maliyet açısından avantaj sağlamaktadır.
Fakat bu Ģekilde yapıldığı zaman firmalar tedarikçilere bu kadar bağlı olunmaması
gerektiğini farkına varmaktadır. Bu Ģekilde satınalma faaliyetlerini gerçekleĢtiren
firmalar satınalmanın yapısallaĢtırma iĢlevini ihmal etmektedirler.
Aynı Ģekilde geliĢim ve yapısallaĢtırma iĢlevi birbiriyle çakıĢmaktadır. Firmaların
yakın iĢbiriliği kurduğu özel tedarikçi ile yeni bir iĢin geliĢtirilmesi,tedarikçiyi fiili tekel
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durumuna doğru götürmektedir. Fakat böyle bir durum istenmeyen yapısal rollerin
oluĢmasına neden olabilmektedir.
Son olarak geliĢim iĢlevi ile rasyonelleĢtirme iĢlevi arasında da potansiyel
çakıĢmalar

bulunmabilmektedir.

Örneğin,

geliĢim

iĢlevi,

yeni

ürün

geliĢim

projelerinde önemli etkene sahiptir. RasyonelleĢtirme iĢlevi, dizaynın seçilmesi,
yapının oluĢturulması ve bu nedenle bileĢen ve tedarikçilerin seçilmesinden
etkilenmektedir. Tedarikçileri, teknolojik iĢ birliği açısından mükemmel ortak olsada,
maliyet yapısının olumsuzluğundan dolayı, uzun süreli kaynak tedariği konusunda
uygunluğa sahip olmayabilir.
Her üç rolün birbiriyle uyuĢmazlıkları bulunmaktadır. Bu uyuĢmazlıklar firmaların
tedarikçileri

ile

birlikte

ürünün

son

dizayn

uyarlamaların

baĢlanması

ile

anlaĢılabilmektedir. Bu yüzden firmalar montaj ve malzeme maliyetlerinin azalması
ve potansiyel tedarikçi sayısını arttırmayı amaçlayıcı bazı standartlar kullanmalıdır.
Rollerin farklı ağırlıkları ve aralarında uyuĢmazlıklar bulunsada uygulama Ģirketlerin
sipesifik karakterlerine, satınalma stratejisi hedefine ve rekabetçi stratejisine bağlıdır
[13, s.13].
Bu üç rol firmalar ile tedarikçilerin birbirlerini nasıl etkileyeceği ve böylece firmaların
bunu stratejilerini oluĢturması için satınalma fonksiyonlarını nasıl kullanması
gerektiği ile ilgili sebep sonuç iliĢkisi olarak görülebilmektedir. Stratejilerin
satınalmayı

hangi

ölçüde

etkileyeceği,

seçilen

iĢlevlere

göre

değiĢiklik

göstermektedir. Bu sebeplerden dolayı, satınalma fonksiyonlarının stratejik rolü, kısa
ve

uzun

zamanda

firmanının

performansına

katkı

sağlayabilcek

iliĢkilerin

geliĢtirilmesi ve yeteneklerin ortaya koyulmasıyla belirlenmektedir. Bu nedenle , kısa
zamanla maliyet düĢürme çabalarıyla rasyonelleĢtirmeye ulaĢılırsa, bu durumundan
dolayı Ģirketlerin stratejik durumları değiĢmeyebilir. Tedarikçi yapısını etkileyen
Ģirketlerin satınalma fonksiyonları rolu gelecekte olması ihtimal değiĢiklikleride
etkilemektedir [13, s.77].
5.3.Satınalma Departmanının YaĢadığı Engeller
ġirketlerin satınalma departmanı faaliyetlerini yerine getirirken bir çok engellerle
karĢılaĢabilmektedir. Bu engeller; satınalma departmanı içindeki yaĢanan engeller,
diğer departmanlarla

yaĢanan engeller,

ağındaki engellerdir.
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tedarikçi iliĢkilerindeki engeller, tedarik

5.3.1.Satınalma Departmanı Ġçindeki Engeller
Ġlk engel olarak baĢtan uygun olmayan organizasyonel dizaynların oluĢturulmasıdır.
Uzman bir departmanın kurulması, hangi iĢ süreçlerinin baĢarıldığını ve hangi
talimatların değiĢtirilmesi gerektiğini etkilemektedir. Bir diğer engel ise süreçleri ve
prosedürleri etkilemektedir. Örneğin bütçeleme sistemleri genel formatları ile
satınalma birimlerini zorlaması gibi. Raporlama sistemleri ve performans ölçüm
sistemleri

(ürün

satınalmadaki

fiyat

çalıĢması

gibi)

çalıĢma

methodlarını

etkileyebilmektedir. Bir diğer engel ise liderliktir. Bu durumda gerçekleĢtirilecek olan
satınalma faaliyetini gerçekleĢtirecek olan liderin iĢ yeteneğinin uygunluğunun
yetersiz olması veya satınalma faaliyeti içinde yer alan birimlerin hedefleri arasında
çeliĢkinin yaĢanması ( örneğin, merkezi birim ile satınalma birimi arasında ). Bir
baĢka engel çalıĢanların yetenek ve davranıĢlarıdır. Satınalma departmanı içindeki
değiĢiklikleri yerine getirmenin bir çok olabilir engelleri bulunmaktadır [13,s.27].
5.3.2.ġirket Ġçindeki Diğer Departmanlarla YaĢanan Engeller
ġirket içindeki diğer departmanlar ile satınalma departmanı arasındaki iliĢkilerde
genel olarak engel; Ģirket içindeki diğer birimler ile satınalma departmanı arasındaki
mesafedir. Bu mesafe departmanların sahip oldukarı bilgi ve davranıĢlarından
kaynaklanmaktadır. Örneğin, üretim Ģirketlerinde satınalma departmanı ile ürün
geliĢtirme departmanı arasındaki davranıĢ uyuĢmazlıkları bu durumu net bir Ģekilde
ortaya koymaktadır. Üretimde çalıĢanlar kullanılacak hammadde veya yarı
mamullerin satınalmalarını kendileri tarafından gerçekleĢtirmelerini isterlerken, böyle
bir durumda tedarik uzmanlarını bu iĢe karıĢtırmak istemezler. Aynı Ģekilde
satınalma ve üretim arasında da genellikle uyuĢmazlıklar bulunmaktadır. Tedarik
uzmanları kendi rollerini sadece üretim faaliyetlerini en iyi bilen olarak değil daha
geniĢ açıdan değerlendiren olarak görürken, üretimde çalıĢanlar ise tedariği sadece
üretim süreçleri ile ilgili satınalmanın bir fonksiyonu olarak görmekte ve ne bundan
fazla ne de bundan az bir beklentisi bulunmaktadır. Aynı uyuĢmazlık finansal
kontrolleri elinde bulunduranlar ile de yaĢanmaktadır. Finansal yönetim tedarik
çabalarının sonuçlarını genellikle ölçme isteğindedir. Fakat belirgin iĢler ölçümün
yapılması kolay olurken satınalma faaliyetlerini bu Ģekilde ölçülmesi, finansal
yönetimin

satınalmayı

etkileyebilmekte

ve

bu

da

Ģirtet

açısından

risk

oluĢturabilmektedir.
Bu Ģekildeki engeller tamamen Ģirket içindeki rekabetten kaynaklanmaktadır.
Departmanlar arsındaki çekiĢmenin Ģirketlerde eksik olması kötü tecrüblerin
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yaĢanmasına ve bunun sonucunda olumsuz teĢhisler ve beklentilerin oluĢmasına
neden olabilir [13, s. 27].
5.3.3.Tedarikçi ĠliĢkilerindeki Engeller
Her bir Ģirketin kendi tedarikçileri ile arasındaki iliĢkileri ve iĢ yapıĢ Ģekilleri farklılık
göstermektedir. Örneğin tedarikçiler karmaĢık problemeler karĢısında farklı çözüm
önerileri ile müĢterilerine yardımcı oluyorsa, müĢterileri ile tedarikçileri arasında
farklı bir iĢbirliği oluĢabilmektedir.
Tedarikçilerin

maliyetleri

gösterebilmektedir.

ile

Tedarikçiler

müĢterilerin
belirgin

maliyetlerden
ciroları

ile

etkilenmesi

müĢterilerinin

farklılık
isteklerini

karĢılarken, bu istekleri yerine getirirken oluĢan maliyetlerdeki ufacık değiĢikliklerden
müĢterisine oranla daha falza etkilenmektedir.
Ayrıca tedarikçilerin teknik yapısı, organizasyonel yapısı, insan kaynakları durumu
müĢterilerin stratejik süreçlerini uygulama talepleri için yeterli uygunluğa sahip
olmayabilir. Tedarikçilerin bu tür değiĢikliklerden çok kolay etkilenmesi sonucunda
güvensizlik oluĢabilmektedir. Tedarikçiler ile müĢteriler arasındaki iliĢkilerde farklı
memnuniyet durumlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi zordur. MüĢteriler ile
tedarikçiler arasındaki önceki iĢlerden gelen tecrübelerin iĢbirliğinin durumu
hakkında önemli etkisi bulunmaktadır [13, s.27 ].
5.3.4.Bütün Tedarik Ağı ĠliĢkisindeki Engeller
ġirketlerin belirli tedarikçileri ile sağladığı iĢbiriliğini sağlam Ģekilde kurulması
durumunda, bu tedarikçilerde bu iĢbirliğinin sürekliliğinin sağlanması için gerekli
yatırımlarını yapmayı sürdürecektir. Fakat belirli tedarikçiler ile yapılan yakın iĢbirliği,
diğer Ģirketlerle yapılan iĢbirliğini yani tedarik zincirinin bütününü etkileyebilmektedir.
Belirli tedarikçiler ile sağlanan iĢbirliği ile zincirdeki diğer tedarikçiler olumsuz bir
Ģekilde etkilenmekte ve kendilerini gelecekte yapılacak çalıĢmalarda daha az
önemseneceğini düĢünebilmektedirler. Aynı Ģekilde belirli tedarikçiler ile sağlanan
iĢbirliği, diğer tedarikçileri olumlu etkileyebilmekte ve onları yatırım yapmaya itmekte
ve kendilerini geliĢtirmeleri sayesinde ileride kendilerine fayda sağlayabileceklerini
düĢünebilmektedirler.
ġirketlerin, tedarik ağları farklı yapı ve karakteristikleri sahip olabilir. Bu ağ içinde
yapılacak değiĢiklik veya değiĢiklikler, bazı iliĢkkileri sağlamlaĢtırırken, diğer bir çok
iliĢkiye zarar verebilmektedir. ġirketlerin tedarikçilerle olan iliĢkilerinde değiĢiklik hep
var olabileceğinden, bu iĢin içinde yer alanlar harekete geçebilmeli ve yeni duruma
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uyum sağlayabilmelidirler. Farklı Ģekilde davranmak Ģirketlerin geliĢtirdikleri
stratejilerin karĢısana çok fazla engel oluĢmasına neden olabilmektedir.
5.4.Satınalma Fonskiyonlarının Ġç ve DıĢ ĠliĢkliler
Satınalma fonksiyonu Ģirket içi ve Ģirket dıĢındaki iliĢkilerde önemli faktör
göstermektedir. Ġç boyut, Ģirket içindeki diğer fonksiyonlar ile satınalma fonksiyonları
arasındaki iliĢkilerde üç Ģekilde iliĢkilendirilmektedir. Ġlk olarak talebin alınmasıdır.
Bu adımda örneğin üretimden gelen talep ve teslimat gün bilgileri operasyonel
satınalma ekibine iletilir. Satınalma diğer departmanlara oranla güçlü bir pozisyona
sahip

olduğundan

diğer

fonksiyonlar

için

olası

durumları

üstünde

etkin

olabilmektedir. Satınalma fonksiyonu diğer fonksiyonlar ile etkiĢelim içinde
olmaktadır. Satınalma, üretim, lojistik, pazarlama ve bunun gibi fonksiyonlar
gözönünde bulundurularak karar vermede diğer fonksiyonların birbirini etkilemelerini
kabullenmektedir. Bu yolla satınalma fonksiyonları gerçekleĢtirmesi gerektiği iĢlerde
en doğru Ģekilde hareket edebilecektir.
DıĢ

boyut,

firmalar

ile

anlaĢtıkları

dıĢ

tedarikçiler

arasındaki

anlaĢmayı

kapsamaktadır. Firmalar ile tedarikçiler arasındaki iliĢkli farklılık gösterebilmektedir.
Pazarda en iyi sağlamaya yönelik stratejiler belirleyen firmalarda piyasa birçok
çalıĢılabilir tedarikçiler bulunurken herbir satınalma durumu için en iyi olanı tercih
edebilmektedir. Firmalar ayrıca tedarikçilerinin tedarik hiyerarĢisininde kurulmasını
isteyebilmektedir.

Bunun

sebebi

firmların

tedarikçilerden

gerçekleĢtireceği

satınalmaların istenilen özelliklere sahip olması için ne alacağını, nereden alacağını
ve kimden alacağı gibi tedarikçilerin hiyerarĢik düzenine etkide bulunabilmektedir.
Ayrıca firmalar gerçekleĢtirdikleri satınalmalar ile tedarikçilerini veya tedarikçiler
firmayı etkileyebilmektedir. Bu yüzdende tedarikçiler kendilerini sadece satınalma
yapılan alt bir tedarikçi olarak değil zincirin olmazsa olmaz bir parçası olarak
görmektedir.
Ġç ve dıĢ boyuttaki bu üç farklı durum aĢağıdaki matriks Çizelge 5.1 görüldüğü gibi
dokuz farklı durum olarak belirtilmiĢtir.
Bu iki boyut farklı özelliklere sahip olsada birbirinden bağımsız değildirler.
OluĢturulan bu çatıda, dıĢ iliĢkilerin etkileri, firmanın iç ve tersine nasıl çalıĢtığına
bağlı durumdadır.
OluĢturulan bu çatı, firmaların satınalma iĢlevlerinin oluĢturulmasıyla ilgili iken,
oluĢturulan bu yapı Ģirketlerin farklı satınalma ve iĢ durumlarına göre farklılık
gösterebilmektedir. UzmanlaĢmaların arttırılması için dıĢsal kaynak kullanım
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çeĢitliliğinin arttılmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda, firmalar, belirtilen satınalma
durumlarına göre farklılaĢtırma ihtiyacı vardır ve bu yüzden satınalma Ģirketi farklı
satınalma durumlarını karıĢımını uygulayabilmektedir.
Çizelge 5.1 : Satınalma Fonksiyonu Rolünü Etkileten Ġç Ve DıĢ Boyutlar [13]

5.5.MerkezileĢtirmeye KarĢın MerkezileĢtirmeme
Tedarik uzmanları, kendi organizasyonlarını tanımlamasını yaparken satınalma
faaliyetlerini merkezileĢtirme / merkezileĢtirmeme seviyesini değerlendirerek tedarik
faaliyetlerini yerine getirmektedir. Tedarik görevinde merkezileĢtirilmeyene karĢın
merkezileĢtirilme

önemli

noktadır.

ġirketler

genel

olarak

gerçekleĢtirdikleri

tedariklerinin ne hepsini merkezileĢtirme ne de hepsini merkezileĢtirmeme üzerine
kurmaktadır. ġirketler için gerçekleĢtirilen bütün süreçleri değerlendirildiğinden bu iki
yapıyıda içiren hibrid bir yapının oluĢturulması daha doğru olacaktır.
Hibrid yapı Ģirketlere, merkezileĢtirme veya merkezileĢtirmemenin faydalarını
yakalamalarını

sağlayarak,

seçme

fırsatı

sağlayacak

ve

dezavantajları

hafifletecektir. Firmalar bu iki zıt durum ile baskının kurulması sonucunda hibrid
yapının geliĢtirilmesine doğru yönlendirilmektedir. GlobelleĢme, standartlaĢtırma ve
oluĢan etkili baskılar, Ģirketleri tedarik yöntemlerinde daha iyi merkezileĢtirmeye
doğru itmektedir. KiĢileĢtirme, farklılaĢtırma ve cevap verme baskısı ise Ģirketleri
daha iyi merkezileĢtirmemeye doğru itmektedir. Bu iki durum, merkezileĢtirmeme ve
merkezileĢtirmeyi arttırma, eĢ zamanlı olarak gelecekteki
biçimlendirilmesine katkı sağlamaktadır [13, s.98].
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satınalma stratejisini

5.5.1.MerkezileĢtirlen Satınalma
Merkezi satınalma yapısı, bütün veya çoğunluk satınalmanın yönetilmesini tek bir
merkezdeki satınalma grubu tarafından gerçekleĢtirilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Bu yaklaĢımla operasyon birimleri satınalma birimlerine gerekli baĢvurularda
bulunmasına rağmen, gerçekleĢtirilecek bu satınalmadan tamamen sorumlu değildir.
Merkezi satınalma firmalara tek merkezden, ortaklaĢa tedarik ve satınalma gücü
sağlamaktadır.
OluĢturulan bu modelleme potansiyel ortak satınalma sinerjisinin yakalanmasına
katkı sağlarken, bu durum daha az kullanıcı kontrolü veya operasyonu yönetenlerin
ihtiyaçlarına yanıt verme gibi durumların yaĢanmasına neden olabilmektedir.
Merkezi satınalmanın asıl avantajı yeterli miktarları oluĢturulması ile uygun fiyatların
elde edilmesidir. Ne yazık ki firmalar merkezi satınalmayı devam ettirmesi
durumunda, sadece satınalma bölümünü merkezileĢtirmekle kalmayıp gerçekleĢen
sipariĢ süreçlerinide merkezileĢtirilmelidir [13, s.98].
5.5.2.MerkezileĢtirilmeyen Satınalma
Birden fazla satınalma departmanı bulunan organizasyonlarda bütün satınalmalar
bireysel

iĢ

birimleri

tarafından

yönetildiğinden

bütün

satınalmaların

merkezileĢtirilmesi oluĢmamaktadır. Bu sebeple her bir iĢ birimi kendine ait
satınalma fonksiyonları bulunmaktadır. Her bir iĢ birimi satınalmalarını kendileri
gerçekleĢtirerek merkezileĢtirme koordinasyonu sağlayamamakta ve bu durumda
finansal veya operasyonel yöndeki sağlanacak faydalar ortaya çıkmamaktadır. Bu
Ģekilde

yönetilen

organizasyonlarda

satınalmalarla

ilgili

satınalma

birimleri

tarafından gerçekleĢtirilmekte ve bu Ģekilde ortak masrafları minimize etmeye
çalıĢılmaktadır. OluĢturulan bu modelde, lokal satınalma birimlerinin yönetimsel
eksikliği ve satınalma, ekonomik ve sinerji gücünden faydalanamamasına neden
olmaktadır. MerkezileĢtirmeyi sağlayan Ģirketlerde ise bu koĢulların hepsinin
sağlanması mümkün olmaktadır.
MerkezileĢtirilmeden yönetilen satınalma birimlerinde tek değiĢken, istekli satınalma
konseyidir. Bu konsey sürekli olarak aynı ürün ve aynı servis ihtiyacını karĢılayan
lokal satınalma çalıĢanlarından oluĢmaktadır. Bu lokal satınalma birimi istekli
olmasıyla, tek bir kaynağı idare etme ve devreye alma süreçlerinin hepsini
gerçekleĢtirmektedir. Birçok Ģirketteki satınalma konseyleri lider ve üst yönetim
destek ve bağımlılığının eksikliğinden dolayı dağılmaktadır [13, s.99].

57

5.5.3.Hibrid Satınalma Yapıları
Satınalma

yapısını

merkezileĢtirmek

veya

merkezileĢtirmemek

ayrı

ayrı

düĢünülsede, bu iki yapı beraber değerlendirildiğinde üç farklı hibrid yapı
oluĢmaktadır.
1.EĢgüdümlü Satınalma ( merkezi kordinasyon)
2.MerkezileĢtirilmiĢ Satınalma (merkez olmasını sağlıyor)
3.BirleĢtirilmiĢ ( lokal olarak ) Satınalma. ( merkez destekliyor ve kolaylaĢtırıyor)
ġirketler belirlemiĢ oldukları satınalma stratejilerine bağlı olarak hibrid satınalma
yöntemlerini kullanabilirler. Hibrid satınalma yöntemleri Ģirketlere belirli avantajlar
sağladığı gözüksede, Ģirketin genel stratejisine ters düĢmemeli ve faaliyetlerine
zarar vermemelidir [13, s.99].
5.5.3.1. EĢgüdümlü Satınalma
Bu modelde merkezileĢtirilmeyen satınalma birimleri, iĢ birimleri yöneticilerine
gerekli bilgilendirmeleri yaparak merkezde bulunan ortak satınalma grubu ile
satınalma iĢinin yönetilmesi gerçekleĢmektedir. OluĢturulan bu grup, katılan
firmaların sorunları ve ilgili iĢleri idare etmekle görevlidir. Ayrıca oluĢturulan bu grup
ile Ģirketlere tek baĢlarına göremiyecekleri ve elde edemiyecekleri fırsatları
görmelerine ve yararlanmalarını sağlamaktadır. OluĢturulan bu modelin avantajı,
firmaların oluĢturulan grubun sağlayacağı fırsatlara ulaĢmalarını sağlamaktadır.
MerkezileĢtirlen iĢler, aslında

büyük,

hassas olmayan ve bürokratik özelliklere

sahip olduğu düĢünülürken, merkezileĢtirilmeyen iĢler, düĢük kritik yığınlığa , düĢük
beceri seviyesi ve diğer iĢ birimleri ile düĢük iletiĢim seviyesi göstermektedir.
MerkezileĢtirme için

avantaj olan bir durum, merkezileĢtirmeme için dezavantaj

olabilmektedir.
OluĢturulan hibrid sistemlerden birinde oluĢturulan ağ sayesinde satınalma iĢleri her
birimin merkezileĢtirilmeyen satınalma birimleri tarafından gerçekleĢtirilmektedir.
Fakat bu satınalma sorumluluğu ve iĢin yerine getirilmesindeki sorumluluk tamamen
oluĢturulan satınalma merkezine aittir. OluĢturulan bu yapı sayesinde satınalma
birimleri bir çok fayda sağlarken, esnekliği ve farklı olmayı sürdürebilmektedirler. Bu
yapı, birimlerin bağımsız satınalma görevleri arasında bir ağ oluĢturmakta ve bu
birimlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak satınalma faaliyetlerini birlikte
gerçekleĢtirmekte

ve

ortak

satınalmanın

faydalanmaktadır.
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sağlamıĢ

olduğu

sinerjiden

Yaratılan iĢbirliğ, ilgili satınalma iĢbirimlerini geçici olarakta yanyana getirmekte ve
oluĢturulan

bu

birim

satınalma

stratejisinin

planlamasını

ve

yürütmesini

gerçekleĢtirmektedir [13, s.99].
5.5.3.2. MerkezileĢtirilmiĢ Satınalma
Satınalma faaliyeti ( gerçek satınalma operasyonu ) bütün olarak yetki verilen
merkezi

olmayan

satınalma

birimi

tarafından

gerçekleĢtirilirken,

satınalma

sorumluluğu ve iĢlevsel mükemmellik ortak merkez tarafından gerçekleĢecek Ģekilde
oluĢturulan yapıda bağlantıyı içermektedir. GerçekleĢtirilen bu yapı, istenilen
sonucun sağlanması için yeterli büyüklüğü sağlayarak, yaratılan faydaların ortaya
çıkmasını sağlamak ve bunu gerçekleĢtirirkende esneklik ve farklılığı sürdürmeyi
kapsamaktadır. OluĢturulan bu yapı, bütünleĢmiĢ mekanizma ve resmi çapraz birimi
kordinasyonu kullanımıyla sağlanan ortak satınalma sinerjisi yeteneğiyle lokal
ihtiyaçlar için kullanıcı kontrolunu ve yanıt verebilmesini birleĢtirmektedir. Satınalma
fonksiyonyu, parçalar halindeki birimlerin öncülüğünü yaparak, bu birimler
arasındaki bağlantının kurulmasını sağlamaktadır. ĠĢ birimlerindeki her bir satınalma
grubu gerekli olan raporlamaları kendi yöneticisine ve

yönetim

kuruluna

raporlamakta ve iĢlerin gerçekleĢtirilmesi için bütün tedarik pazarının gerekliliklerini
yönetebilmelidir. Bu oluĢumda iĢbirliğinin baĢarılması, geçici olarak bir araya gelerek
satınalma stratejisini birlikte planlayan ve yürütüten ilgili iĢ birimleri tarafından
sağlanmaktadır [13, s.100].
5.5.3.3. BirleĢik Satınalma Organizasyonu
BirleĢik satınalma organizasyonu; ufak bir merkezi yapı için çatı oluĢturmakta,
desteklemek ve özerk satınalma birimlerinin kordinasyonunu içermektedir. Bu
birimlerin fırsatların ve servislerin paylaĢılmasından dolayı bir Ģekilde birbirleri ile
iliĢkisi olabilmektedir. Satınalma fonksiyonunun merkezden aĢağıya doğru temsil
edilmenin yerine, gücüyle bu birimlere eĢit uzaklıkta olması gerekmektedir. Bu
birimler gerekli raporlamaları merkez yerine, üstte bulunan iĢ birimlerine
yapmaktadır. Bu sebeple birleĢik satınalma birimi ile merkez arasında profesyonel
bir iliĢki bulunmaktadır [13, s.100].
5.6.Satınalma ve Tedarik Yönetiminde Performans Ölçümü
ġirketlerin her bir iĢ biriminin operasyonlarını iyi bir Ģekilde yönetmesi, birimin
katkısının arttırılması için gerçekleĢtirmiĢ olduğu iĢlerin performanısın ölçmesi ve bu
sonuçlara göre gerekli ilerlemeyi sağlaması gerekmektedir. Aynı Ģekilde satınalma
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departmanında da gerçekleĢtirmiĢ olduğu iĢlerin ve satınalmayı gerçekleĢtirdiği
tedarikçilerin performansını ölçmesi ve çıkan sonuçları değerlendirerek gerekli
adımları atması gerekmektedir.
Geleneksel olarak satınalma ve tedarik yönetimi ölçülmesi Ģekil 5.3‘de olduğu gibi
sınıflanmaktadır.

ġekil 5.3 : Satınalma Aktivitesi Ġçin Ek Ölçüm Alanları [13]
ġekilde de görüldüğü gibi geleneksel ölçümleme 5 alandan oluĢmaktadır.
 Ürün veya hizmet‘in toplam satınalma maliyetini, referans kabul edilen geçen
yılki durum, pazar endeksi, planlanan hedeflere göre karĢılaĢtırma yapılarak
ölçümlenmesi yapılabilmektedir. Yapılan bu ölçümleme ile toplam satınalma
harcamaları ile ilgili gelen sorulara cevap sağlanmaktadır.
 Hizmet

ve

ürün

satınalmalarının

birim

maliyetlerinin

takip

edilip

ölçümlenmelidir. Yukarıdaki madde de belirtildiği gibi değerlendirmeler
yapılabilmektedir.
 Tedarikçilerin performansının ölçümlenmesi bir diğer ölçüm alanıdır. Genel
olarak,

fiyat,

kalite

ve

teslimat

performansı,

tedarikçi

performans

ölçümlenmesinde en önemli ölçüm yöntemleridir. Fakat bu ölçümlemelerin
yanı sıra daha fazla ölçümleme yapılabilir. Bu üç ölçüm sistemi, tedarikçilerin
geliĢtirilmesi

ve

SCORcard

gibi

her

gün

operasyonel

geliĢimi

gösterilebilmektedir.
 Satınalmacıların veya tüm satınalma ekibinin performansının ölçülmesi diğer
bir ölçüm alanıdır. Sık sık kullanılan ölçümler, sonuçlandırılan ve anlaĢma

60

yapılan

iĢlerin

sayısı

ve

satınalmacının

veya

satınalma

ekibinin

sorumluluğunda olan fiyat geliĢimidir.
Satınalma departmanı performansı ve maliyetinin ölçümlenmesi diğer bir ölçüm
alanıdır. Temel olarak, satınalma iĢinin yerine getirilme maliyetinin, sağladağı
katkının mukayese edilmesi amaçlanmaktadır. Sonraki ölçümlemeler ise fiyat
geliĢimi ve yönetilen tedarikçi sayısı ve bunun gibiler olabilmektedir [13,s.193].
Satınalma performansının ölçülmesinde tutulan ilk 10 baĢlık aĢağıdaki tablodaki gibi
dir.
Satın alma adedine bağlı olarak maliyet azaltma,
Zamanında teslimat,
Gerekli kaliteye uygunluk,
Zamanında teslimat‘ın baĢarılması ihtiyacı,
Maliyet ölçümlemesi,
Envanter,
Toplam teslimat zamanı,
Envanterin azaltılması,
Yatırımın geri dönüĢü,
Kar.
Geleneksel ölçüm sistemleri bir çok Ģirket için satınalmanın değerlendirilmesinde ilk
tercih edilen ölçüm sistemlerinden olmasına karĢın çok fazla değer katmamaktadır.
Bu ölçümlemeler daha çok mevuct süreci desteklemektedir. Bir çok Ģirket bu ölçüm
sistemlerini kullanırken, geleceğe dönük Ģirketler aĢağıdaki ölçümleme sistemleri
üzerinden
maddelerde

satınalma

operasyonlarının

görüldüğü

ölçümlemelerinden

gibi

ziyade

değerlendirmesini

performans

tedarik

ölçümlemesi

zincirinin

bütününün

yapmaktadırlar.
Ģirketlerin

Bu

bireysel

ölçümlenmesi

ve

iyileĢtirmenin, değer katmanın bu bütün zincire katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Tedarik zincirinde yapılacak olan ufacık bir iyileĢme Ģirkete katkısı daha fazla
olabilmektedir [13].
Bütün tedarik zincirinin toplam maliyeti
Tedarik zinciri bilgi edinebilirliği
Toplam maliyet ölçümlemesi
Faaliyet tabanlı maliyet ölçümlemesi
Toplam tedarik zinciri envanter seviyesi
Elektronik ticaret
Hedef maliyet gereksinimlerinin ulaĢılması
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Toplam tedarik zinciri değer kullanımının geri dönüĢü
ġirketler tarafında talep edilen servis veya parçaların içeriden mi sağlanacağı yoksa
dıĢardan mı satın alınacağı gibi kompleks bir kararlar önemsiz olarak algılanmaması
gerekmektedir. Satınalarak mı yoksa içeriden mi sağlanacağı gibi kompleks durum
sonucunda alınacak olan kararın doğruluğunu kanıtlamak için bir çok kriter
bulunmaktadır. Bu kriterleri göz önünde bulundurarak firmalar gerçekleĢtirecekleri
tedariklerin nasıl sağlanacağının kararını en doğru Ģekilde verebileceklerdir.
Firmaların doğru karar vermelerini sağlayacakları kriterler; maliyet azaltma kriterleri,
karı arttırma kriterleri, kapasite kriterleri, iĢ görme maliyeti kriteri, yerine koyma riski
kriteri, organizasyonel iliĢkilerdir [13].
ġirketlerin hizmet veya ürünlerini içeriden mi yoksa dıĢarıdan mı sağlanacağının
kararının

alınmasında,

maliyet

sınıflandırma,

harici

ve

dahili

maliyetlerin

sınıflandırılması ve net maliyet azaltma hedefleri bulunmaktadır. Genel olarak
hizmet maliyeti ile üretim maliyeti arasındaki ayırımı karar vermede etki olacaktır.
ġirketlerin maliyet minimizasyonu yaklaĢımı departmanların fırsat maliyetlerinin
sınırlanması doğurmamalıdır. Fakat bunun yanı sıra Ģirketlerin sürekli karı
maksimize

etmeye

yönelik

davranıĢları

sonucunda

oluĢabilecek

diğer

problemlerinde artmasına sebep olmamalıdır. ġirketlerin karlılığı birim ürün
üzerindeki kar miktarı üstünde toplam üretim veya satınalma maliyetidir.
ġirketlerin kapasite kriterleri, Ģirketlerin alacağı kararını etkileyen en önemli kriterdir.
Bu kriter Ģirketleri kaynak sağlanması için dıĢ kaynak kullanımına mı yoksa Ģirket
içinde sağlanacak dikey entegrasyonla mı çözülüceğini konusunda alacağı kararları
etkilemektedir.
Kararın alınmasında bir diğer etken kriter ise iĢin gerçekleĢtirilmesi için oluĢacak
maliyetlerdir. ġirketlerin iĢleri kendi içinde dikey entegrasyon ile çözmesi sonucunda
bunun için insan kaynağı ve gerekli techizatın sağlanması gerekmektedir. Bu
durumda Ģirketin maliyetleri artmaktadır. Diğer bir tarafta

Ģirketin

kendi içinde

halletmeyip tedarikçilerinden bu hizmeti sağlamasıyla onların sahip oldukları ölçek
ekonomisinden faydalanabilmekte ve bu da Ģirketlerin maliyetlerinde azalma
sağlanabilmektedir.
Kararı etkileyen bir diğer etmen ise yerine koyma riskidir. ġirketlerin kaynak
kullanımını kendi içinden değilde dıĢardan halletmesi durumunda büyük bir risk
oluĢabilmektedir. ġirketlerin kaynak kullanımı konusunda dıĢarıdan belli tedarikçilere
bağlı olmasından dolayı bu tedarikçilerde oluĢabilcek sorunlarda ( performans

62

düĢüklüğü, tedarikçi sorunu, kapasite yetersizliği ) Ģirketler olumsuz etkilenmektedir.
ġirketlerin bu gibi durumlarda riski azaltmaları için tedarikçileri ile olan iliĢkileride
önemlidir. Bu yüzden dıĢ kaynak kullamının tercih edildiği zaman Ģirketlerin
tedarikçilerle olan iliĢkininde önemi artmaktadır. ġirketler dıĢ kaynak kullanımını
tercih ettiği iĢlerde sorun yaĢaması durumunda diğer tedarikçilerle sağladığı yakın
iliĢki sayesinde sorunun çözümlenmesi kolaylaĢacaktır.
ġirketler dıĢ kaynak kullanımı ile çalıĢan yoğunluğunu azaltabilmekte ve bunun
getireceği maliyetleri yok edebilmektedir. ġirketlerde çalıĢanların sabit maliyeti,
sağlık sigortaları ve bunun gibi birçok kalem çalıĢanların maliyetini artırırken
Ģirketleri olumsuz etkileyebilmektedir. ġirketlerin kaynak kullanımını sağladıkları ufak
tedarikçilerindeki belirtilen çalıĢan maliyetlerinin düĢük olmasından dolayı toplam
maliyetlerde avantaj sağlayabilmekte ve Ģirketlere karĢı maliyet konusunda daha
avantajlı duruma olabilmektedirler. Bu sebeple Ģirketler kaynak kullanımı konusunda
dıĢa yönelimi artmaktadır [13].
5.7.Satınalma Stratejisi Uygulama Süreci
ġirketler seçtikleri stratejinin etkinliği bu stratejinin nasıl uygulandığına bağlı
olmaktadır. Tedarik stratejisi uygulama süreci Ģekil 5.4‘de gösterilmiĢtir.

ġekil 5.4 : Tedarikçi Seçimini Etkileyen Faktörler
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Bu süreçi, planlama, performans standartlarının oluĢturulması, iĢ tanımlamalarının
yapılması, performansın gözlenmesi ve stratejinin gözlenmesi olmak üzere beĢ
bölümden oluĢmaktadır. Bu süreçte üç geri besleme döngüsü bulunmaktadır. ĠĢ
tanımlarına geri dönüĢ, iĢ uygulamalarında tekrarlanan dönüĢlerinden söz
etmektedir. ĠĢ anlaĢmalarına yapılan geri dönüĢ, müĢteriye gerçekleĢtirilen hizmetin
değiĢtirilmesini gerektirebilmektedir. Strateji seçimine yapılan geri dönüĢ ise yeni iĢ
çevresine karĢılayabilcek tedarik stratejisinde yapılacak değiĢiklikler kapsamaktadır
[14].
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6.FĠRMA TEDARĠK SÜRECĠ VE SCOR MODELĠ, SCORCARD
ÜZERĠNE UYGULAMA

OLUġTURMA

Firma A beyaz eĢya sektöründe faaliyet gösteren, sektöründe lider kuruluĢtur. Ürün
yelpazesinde bulunun beyaz eĢyaları sahip olduğu 7 fabrikada üretimini
gerçekleĢtirebilmesi için iç ve dıĢ piyasadan sac tedariğinde bulunmaktadır.
Bu çalıĢmada ilk önce firma A‘nın tedarik sürecini nasıl gerçekleĢtirildiği hakkında
bilgi verilmiĢtir. Bu süreçte Ģirketin satınalma yönetimi, tedarikçi seçimi, devreye
alma, sözleĢme yönetimi gibi süreçlerden bahsedilmiĢtir. Bir sonraki bölümde Firma
A‘nın SCOR modeli 4 seviyeye kadar tanımlanmıĢtır. Bu çalıĢmada Tedarik Zinciri
Konseyi tarafından geliĢtirlen SCOR modelinin ilk 3 seviyesi standart olarak
tanımlanmıĢtır. Üçüncü seviyeden, sonraki dört ve üstü seviyeler Ģirket iĢ yapıĢına
göre tanımlanmaktadır. Bir sonraki bölümde ise Ģirketin sac tedariği hakkında bilgiler
verilmiĢ olup, Ģirketin sac tedariğinde en fazla paya sahip olan tedarikçinin belirlenen
performans kriterlerine göre SCORcard‘ı oluĢturulmuĢ ve bu tabloya göre
tedarikçinin diğer tedarikçilere karĢı performansı değerlendirilmiĢtir.
6.1. Firma Tedarik Süreci
ġirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve müĢterilerinin istediklerini karĢılayabilmesi
için öncelikle gerekli olan servis veya hammadde / yarı mamulün tedariklerini
gerçekleĢtirmesi gerekmektedir. Bu yüzden tedariğin nerden gerçekleĢtirileceği, ne
kadar fiyatla gerçekleĢtireceği, hangi kalitede ürünün kabul edileceği ve müĢterilerin
sipariĢlerini zamanında karĢılayabilmesi için gerekli termin süresinin ne olacağının
belirlenmesi gerekmektedir.
Bütün Ģirketler; karlılığını sürdürerek faaliyetlerini sürekli olarak gerçekleĢtirmeyi
hedeflemektedir. Kar; Ģirketler için bu kadar önemli ve elde edilmesi kolay olmayan
bir varlık olduğundan, Ģirketlerin yapmıĢ oldukları harcamaları minimum seviyede
tutmaları gerektiğini kesinlikle gözardı edilmemelidir. Bu sebeple Ģirketlerin
satınalma faaliyetlerini, istenilen koĢullardan ( kalite, termin..vs.) taviz vermeden
minimum maliyetle gerçekleĢtirmesi karlılığı açısından çok önemlidir. Örneğin bir
firma satıĢlardan elde ettiği brüt kar marjının %15 olduğunu kabul edelim. Böyle bir
firmanın 1,5 milyon lira kar elde edebilmesi için 10 milyon liralık satıĢ yapması
gerekmektedir. Öte yandan bu Ģirketin gerçekleĢtirmiĢ olduğu satınalmalardan 1,5
milyon liralık tasarruf sağlaması otamatik olarak karını 1,5 milyon lira arttıracaktır.
Bu örneğin devamında bu Ģirketin kar marjının %5‘e düĢtüğünü varsayalım. Bu kar
marjı ile Ģirketin yıllık 1,5 milyon lira kar elde edebilmesi için satıĢlarını 30 milyon
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liraya çıkarması gerekmektedir. Fakat satınalma giderlerindeki sağladığı tasarruf ile
doğrudan 1,5 milyon lira kar elde etmiĢ olacaktı. Bu sebeple gerçekleĢtirilen
satınalma faaliyetleri Ģirketlerin piyasadaki yerini (müĢteri memnuniyeti, kalite
standartları .. vs) belirlemesinin yanı sıra karlılığınıda etkilemektedir.
Satınalma faaliyeti Ģirketlerin her sürecinde gerçekleĢmektedir. Üretim için gerekli
olan hammadde satınalmasından bitmiĢ ürünün müĢteriye teslim edilmesine kadar
her sürecin içinde yer almaktadır. Temizlik, güvenlik, lojistik gibi gerçekleĢtirilen
bazı satınalma faaliyetleri üretilen hizmet veya ürünün oluĢturulmasında direkt
katkısı yokmuĢ gibi gözüksede, gerçekleĢtirilen diğer satınalmalar gibi olmazsa
olmaz faaliyetlerdendir. Fakat Ģirketler artan rekabetle beraber bu tür iĢ süreçlerine
hakim olmaktansa asıl faaliyetleriyle uğraĢmayı istemektedirler. Bu kapsam dıĢında
kalan ve Ģirketin yeteneklerini kullanmasına gerek duyulmadan da halledilebilecek
olan iĢlerin dıĢardan satınalmasını gerçekleĢtirerek hem kaynak kullanımını iyi bir
Ģekilde kullanacak hem de daha ucuza bu hizmeti sağlayabilecektir.
ĠĢletmelerdeki satınalma departmanları, Ģirketin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için
tedarikçi

seçimi

ve

satınalma

iĢlemlerini

yerine

getirmektedir.

ġirketlerin

gerçekleĢtiriği her satınalma kararı istenilen malzeme ve hizmeti sadece istenilen
fiyata almanın yanı sıra, alınan her satınalma kararı Ģirketlerin operasyon stratejileri
ile

birleĢmeli,

Ģirketlerin

pazardaki

rekabetçi

avantajını

desteklemeli

ve

geliĢtirmelidir. Bu Ģekilde yürütülen çalıĢma ortaklığı ile bir çok Ģirketin toplam
maliyetlerini azalttığı, daha kalite ürünleri oluĢturabildiği ve nihai ürünlerini
müĢterilere daha hızlı bir Ģekilde iletebilmektedir.
Tedarik operasyonu Ģirketler açısından sadece ekonomik görüĢ olarak değil, iç
operasyolarını

etkileyen

bir

iĢ

olarak

görünmektedir.

Tedarik,

üretimin

gerçekleĢtirilmesi için iĢin baĢlangıcı olarak kabul edilse de, üretim imkanlarının
gerçekleĢtirilmesi için hammaddenin elde edilebilirliği ve diğer tedarikçilerden
satınalmalarını

gerçekleĢtirebilmesinden

dolayı

baĢlıca

gereklilik

olarak

gözükmektedir. Ayrıca malzeme ve hizmet firmalarının malzeme tedariği, nihai
ürünün satıĢ fiyatını, kalitesini ve üretim dıĢı Ģirketler içinde servis kalitesini direkt
olarak etkileyebilmektedir. Birçok Ģirket ürünlerinin kalitesinde ve fiyatlarında
geliĢme sağlayabilme konusunda tedarikçilerine güvenmekte ve tedarikçilerinin
operasyonlarınıda anlayabilerek tedarikçilerle Ģirketlerin maliyetlerinde azalma
sağlayabileceklerdir. ġirketlerin gerçekleĢtirdikleri tedariğin büyük miktarlardaki
harcamalarından birini oluĢturduğundan, firma seçim süreci oldukça uzun
olabilmektedir. Bu süreç zarfında Ģirket içindeki bir çok yöneticinin katılımının olması
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gerekmektedir.

Tedariğin

ana

avantajı

Ģirketlere

esneklik,

iĢgücü,

süreç

programlama, ürün satıĢ fiyatı, kalite yönünde katkı sağlayabilmektedir. Bu sebeple
Ģirketler neredeyse bütün gereksinimlerini dıĢarıdan sağlayabilmektedir.
Uygulama olarak Ģu anda firma A‘nın satınalma sürecinin ve operasyon süreci
boyunca iĢlerin tanımlanması gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bu Ģirket; üretim için gerekli olan direkt ve endirek malzemelerin satınalmasını,
satınalma

departmanı

tarafından

gerçekleĢtirilmektedir.

Bu

sürecin

bütün

sorumluluğu sadece satınalma departmanında değil, süreçle ilgili diğer birimleride
ilgilendirmektedir. ġirketin satınalma süreci aĢağıda belirtilmiĢtir.
6.1.1.ġirketin Satınalma Süreci
Satınalma süreci, ġirket hedeflerine ulaĢmak amacıyla; operasyon ekibinin mevcut
ve gelecekteki ihtiyaçlarını karĢılamak, geliĢtirmek ve iyileĢtirmek amacı ile tedarikçi
araĢtırması yapması içermektedir.
ġirket içinde aĢağıda belirtilen çalıĢmalar sonucunda yeni alternatif tedarikçi ihtiyacı
tetiklenir.
Ürün kıyaslamaları
ġirket maliyet hedefleri
ġirket kalite hedefleri
Yap / satın al analizleri
Malzeme iyileĢtirme projeleri çalıĢma sonuçları
Maliyet analizi çalıĢmaları
Yeni ürün projeleri
Yasa / mevzuat Ģartları
Malzeme tedarikinde olası sorunlar
Kapasite problemleri
Kalite problemleri
Lojistik problemleri
Bu süreç boyunca satınalma ekibi belirtilen konular ile ilgili mevcut ve potansiyel
geliĢimleri karĢılamak için
1. Mevcut tedarikçilerle oluĢan ihtiyaçlara karĢın en iyi çalıĢma Ģartlarını araĢtırır,
2. Yeni tedarikçilerle oluĢan ihtiyaçlara karĢın yeni iyileĢtirme fırsatlarını araĢtırır.
6.1.1.1.Ġhtiyaçların Belirlenmesi
ġirketlerin gerçekleĢtirilecek olan satınalma faaliyetleri için seçtikleri stratejinin
etkinliği, stratejinin nasıl uygulandığına bağlı olmaktadır. Bu sebeple Ģirketler ilk
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önce gerçekleĢtirilecek olan faaliyetin stratejik öneminide göz önünde bulundurarak
gerekli ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyacın Ģirket içinde mi gerçekleĢtirileceği
yoksa dıĢarıdan mı tedarik edileceğinin kararının verilmesi zorunludur.
ġirket

dıĢından

gerçekleĢtirilecek

olan

faaliyetler

için

satınalma

sürecinin

gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir.
6.1.1.2.Gerekli ĠĢ Analizlerinin Ve Tanımlamaların Yapılması
ġirket belirlediği stratejiyle dıĢarıdan satınalmasını gerçekleĢtirilecek olan iĢ için ilgili
operasyondan

sorumlularında

katkılarıyla

gerekli

iĢ

analizlerinin

yapılması

gerçekleĢtirilmektedir. Bu analizler neticesinde iĢ tanımı yapılarak amaç ve
hedeflerin, hizmet seviyesinin, teknik ve ticari koĢulların ve daha iyi hizmet
koĢullarının tanımlanması gerçekleĢmektedir.
6.1.1.3.Piyasa AraĢtırması
Satınalması gerçekleĢtirilecek olan iĢin gerekli iĢ tanımlama yapıldıktan sonra,
piyasada bu iĢi gerçekleĢtirilecek olan firmaların belirlenmesi ve bu firmalarla
gerçekleĢtirilecek olan iĢ tanımı paylaĢılarak ön görüĢmelerin yapılması gerçekleĢir.
Ön görüĢmelerde; firmaların mevcut durumları, iĢ yapıĢ Ģekilleri, çalıĢtıkları
müĢteriler ve bu müĢterilerin firma memnuniyet seviyeleri, performansları, stratejileri,
vizyon ve misyonu ve iĢini gerçekleĢtireceği Ģirkete katabilecekleri değerler göz
önünde bulundurulur. Bu süreçte firmalar ile iĢin bir çok kapsamı paylaĢılarak
(sözleĢme ve teknik Ģartname), seçilen firmayla iĢin en doğru Ģekilde yapılmasını
gerçekleĢtirecek iĢ ortaklığının ilk adımı atılmaktadır.
6.1.1.4. Tedarikçi Seçimi
Satınalınması gerçekleĢek olan iĢ için ihale yapılması kararı alınması durumunda ön
değerlendirmede gerekli olan yeterliliklere sahip olan tedarikçiler ihaleye davet
edilirler. Ġhale sürecinde tedarikçilere iĢ ile ilgili sözleĢme ve teknik Ģartnameye bağlı
olarak belirtilen sürelerde tekliflerini iletirler. Toplanan tekliflerde satınalmacı
hedefleri doğrultusunda istenilen rakamlara ulaĢamadıysa gerek duyduğu taktirde
revize teklif alabilir veya
sonucunda
Satınalma

oluĢan

elektronik ihale gerçekleĢtirebilir. GerçekleĢtirlen ihale

rakamlar

satınalmacılar

operasyonu

sadece

neticelendirilmediğinden

seçilen

ihale

tarafından

sonucunda

tedarikçi

veya

elde

analiz

edilmektedir.

edilen

rakamlarla

tedarikçilerin

tekrardan

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte tedarikçilerden iĢ ile ilgili olarak oluĢan
maliyetler çerçevesinde; nasıl gerçekleĢtireceği konusunda satınalma birimi ve
operasyon ekibini ikna etmek zorundadır. Operasyon ve satınalma ekibi, tedarikçi
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seçiminden

yeterliliklerini

değerlendirmek

için

saha

çalıĢmalarınıda

gerçekleĢtirmektedir. Yapılan tedarikçi değerlendirmeleri ve analizlerinden sonra iĢ
ile ilgili olarak en uygun tedarikçi seçilir.
Bütün süreç boyunca tedarikçilerin iĢ yapıĢları için gerekli Ģartlara sahip olmasını
yanı sıra mali yapıdan (Ģirketin bilanço, valık, borç durumları analiz edilir)
uygunlukları sürekli olarak göz önünde bulundurulur. Süreç sonunda seçilen
tedarikçi ile önceden paylaĢılan sözleĢme karĢılıklı olarak imzalanır ve devreye alma
süreci baĢlatılır.
6.1.2.ġirket’in Tedarikçi Seçimini Etkileyen Faktörler
ġirket satınalmasını gerçekleĢtirecek olan iĢ için ihale süresince ve ihale sürecinden
sonra firma seçim kararı alınıncaya kadar sürekli değerlendirmeler yapılmaktadır.
Bu değerlendirmeler;
Teknik Yeterlilik: SözleĢme ve teknik Ģartnamede tanımlanan iĢ ile ilgili olarak
seçilecek tedarikçinin teknik alt yapısı ve becerisinin sorgulanması, üretim
geliĢtirme ve iyileĢtirme yazılım programının varlığı ilk baĢta sorgulanmaktadır.
Ayrıca tedarikçinin, sürekli olarak iyileĢtirme ve geliĢtirme çalıĢmalarına katkı
sağlayacağı, bir yapıda olmasıda tedarikçi seçiminde önemli etkenleri
oluĢturmaktadır.
Üretim Kapasitesi: ġirket, bulunduğu tedarik zincirine katacağı tedarikçinin
farklı özellikler sahip ürünleri, kusursuz, belirtilen sürede ve miktarda temin
edebilmeside tedarikçi seçiminde en önemli kriterlerden biridir. Bunun anlamı
tedarikçi talep edilen ürünü, talep edilen özelliklerde alıcıya ulaĢtırabilmelidir.
Tedarikçi iyi bir üretim planlama ve kalite kontrol sistemine sahip olmalıdır,
personeline de bu konuda yeterli eğitimi vermelidir.
Güvenlik: ġirketin seçmiĢ olduğu tedarikçilerin, aranılan konularda tanınmıĢ ve
finansal olarak güçlü olması gerekmektedir. Tedarikçi ve ana sanayi iliĢkisinin
devam edebilmesi, karĢılıklı güven atmosferinin oluĢmasına ve tedarikçinin
yeterli finans gücüne sahip olmasına bağlıdır.
SatıĢ sonrası hizmet: ġirketin seçmiĢ olduğu tedarikçi iĢ kapsamında ürettiği
parça üzerinde teknik bir iyileĢtirme veya onarım gerektiğinde yeterli desteği
verebilmelidir ve bunu olabildiğince hızlı yapabilmelidir.
Tedarikçinin Konumu: Günümüzde artık zamana karĢı yarıĢın içinde
olduğumuz için seçilecek olan tedarikçinin Ģirkete yakın olması, ürüne en kısa
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sürede ve minimum nakliye maliyeti ile ulaĢabilmesi tercih sebebidir. Fakat
birçok tedarikçi bunu sağlayamasada merkezi konumda olması istenilen
özelliktir.
Fiyat: ġirketin tedarikçi seçiminde önem verdiği en önemli kalemlerden biride
tedarikçinin vereceği fiyatlar piyasa ile rekabet edebilir olmalıdır. ġirket
gerçekleĢtirmiĢ olduğu ihale sonucunda indirimli fiyattan tedarikçi ile iĢ
yapması yeterli değildir. Tedarikçi aranan ürünü uygun fiyat, uygun kalite ve
uygun zamanda temin edebilmeli ve satıĢ sonrası desteği sağlayabilmelidir.
Fiyat satınalma kararının verilmesinde en önemli etkendir. Ana sanayi uygun
satınalma stratejisi ile % 50 maliyet avantajı sağlayabilir. Satınalma kararı
verileceğinde fiyat ile birlikte ambalaj miktarı ve hizmet özellikleri de dikkate
alınarak karar verilmelidir. Doğru fiyat kelimesi parça için ödenen en düĢük
fiyat olarak kesinlikle değerlendirilmemelidir. Doğru fiyat alıcı ve satıcıya kar
sağlayan piyasa ile rekabet edebilen fiyattır.
6.1.3.Devreye Alma / Değerlendirme
Devreye alma süreci belirtilen iĢ süreci ile ilgili olarak sözleĢme imzalanan firmanın
operasyonlarını gerçekleĢtirmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Yeni tedarikçi ile sözleĢme imzalanmasına karĢın devreye alınması, o tedarikçiyle
tamamen çalıĢılmaya baĢlanacağı anlamına gelmemektedir.
Devreye

alma

çalıĢmaları

baĢlatılmamıĢ

veya

baĢarı

ile

tamamlanmamıĢ

tedarikçiyle ilgili iĢinin temini gerçekleĢtirilmez. Bu durumda tedarikçi Ģirket tedarikçi
portföyünde pasif durumda yer almaktadır. Gerekli bütün hazırlıkların tamamlanması
sonucunda tedarikçi aktif konuma gelerek ilgili iĢ gerçekleĢtirilmiĢ olur. Operasyon
ve satınalma sorumluları tarafından ihtiyaç duyulması ( performans düĢüklüğü, iĢ
kapsamının değiĢikliği, üretim yeri / ana üretim prosesi değiĢikliği, vb.) halinde
tedarikçi değiĢimine gidilebilmektedir.
ġirket strateji ve hedefleri, tedarikçilerin olası iĢ riskleri ve iĢ fırsatlar, yönetimin
devreye alma kararı için temel girdidir. Tedarikçi devreye alma / değerlendirme
adımları çıktıları bu ana karar unsurları için en önemli destek verisidir. Devreye
alma/değerlendirme sonuçları karar destek verisi olmanın yanı sıra tedarikçiler ile
yapılan sözleĢmelerin çerçevesini belirler.
Değerlendirme sistemi, tedarik sürecinde iĢ risklerinin neler olduğu ve öncelikle
hangi risklerin nasıl üstesinden gelineceği konusunda doğru, güvenilir sonuçları
oluĢturabilmeyi amaçlamaktadır.
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6.1.4.Satınalma SözleĢme Yönetimi
Satınalması gerçekleĢecek olan iĢ için ihale gerçekleĢtirilmeden önce iĢ için gerekli
olan sözleĢme, teknik Ģartname ihale formatı oluĢturulmaktadır. SözleĢme ve teknik
Ģartnamenin hazırlanmasında; ilgili satınalma birimi, hukuk birimi ve operasyon
birimi birlikte değerlendirmektedirler. ĠĢin sözleĢme kısmı tamamen genel satınalma
süreci ile ilgili olarak gerekli tanımlamaları kapsamaktadır. Teknik Ģartname
kısmında ise iĢin kapsamı, tanımlamaları, operasyon süreci, tedarikçinin ve
satınalmacının hükümlülüklerini kapsamaktadır. Gerektiği hallerde, tedarikçi ile
varılacak mutabakat sonucunda, imzalanacak sözleĢmenin maddelerinde değiĢiklik
yapılabilir, yeni madde eklenebilir veya madde sözleĢmeden çıkarılabilir. ġirket
tarafından hazırlanan sözleĢme aĢağıdaki koĢulları kapsamaktadır.
 ġirket, tedarikçi‘den satın alacağı malzemelerin, tedarik koĢullarını belirler.
 SözleĢmenin, karĢılıklı sorumluluk bilinci ve mutabakat ile, iĢbirliği Ģeklinin
tedarikçiler tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde iĢin
sürekliliğinin sağlanamaz.
 SözleĢme, kalite Ģartnamesine, teknik spesifikasyonlara, iĢ hedeflerine, özel
çalıĢma koĢullarına atıfları içerir.
 SözleĢmede zaman sınırı vardır. SözleĢme süresince sözleĢmeye uygun ticari
çalıĢma zorunluluğu yaratır. (fiyat, adet, kota, vb.)
 SözleĢmenin olası riskler ve seviyelerine göre içeriği netleĢtirilir.
 SözleĢme, tedarikçi ile olan iĢ iliĢkisinin kapsamı, hacmi ve süresini net
tanımlamak için imzalanır. Ticari iliĢki süresince oluĢabilecek iĢ risklerini
ortadan kaldıracak veya azaltacak Ģekilde tanımlanır.
ġekil 6.1‘de belirtildiği gibi firma A sözleĢme süreci sözleĢme Ģartlarınının
oluĢturulması, belirsizliklerin ve iĢ risklerinin belirlenmesi sonucunda ortak
noktanın sağlanması ile sözleĢme imza aĢamasına gelmektedir.

.
ġekil 6.1 : Firma A SözleĢme Süreci
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OluĢturulan sözleĢmeler; tedarikçi imza sirkülerinde yer alan yetkili kiĢisi tarafından
imzalanır. ġirket tarafında ise satınalmadan sorumlu kiĢilerin paraflanır ve en son
mali iĢler ve genel müdür yardımcıları tarafından imzalanması gerekmektedir.
Sistem geliĢtirme bölümü üzerinden imza süreçleri takip edilmektedir.Tedarikçilerle
yeni sözleĢme imza sürecinde aĢağıdaki konulara kesinlikle dikkat edilmelidir.
 SözleĢme en etkin risk önleme araçlarından biridir, sözleĢme imza sürecinde
bu

durum

asla

unutulmamalıdır.

SözleĢme

imzalamadan

önce

risk

değerlendirmesinin yapılmıĢ olması sözleĢmenin etkinliği açısından çok
önemlidir. SözleĢme‘nin çerçevesini belirleyecek, iĢ risklerinin belirlendiğinden
emin olunmalıdır.
 SözleĢme hazırlarken karĢı tarafın imza yetkisi araĢtırılmalıdır, ticaret sicil
gazetesi ve imza sirküleri karĢılaĢtırılmalıdır.
 SözleĢme ekine ticaret sicil gazetesi ve Ġmza sirküleri eklenmelidir.
 ġirketlerin imza ile birlikte kaĢe de kullanmaları gerekmektedir.
 SözleĢmelerin noter huzurunda yapılması ispat kolaylığı sağlamakla beraber
Ģart değildir.
 SözleĢmelerde taraf sayısı kadar sözleĢme hazırlamak gerekir, taraflarda birer
sözleĢme kalmalıdır. Bu nüshalar arasında hiçbir farklılık olmamalıdır,
 SözleĢmelerin her sayfası, taraflarca ayrı ayrı imzalanmalıdır.
 Tarafların ticari ünvan ve isimleri sicil gazetesindeki ve nüfus cüzdanındaki
aslına uygun Ģekilde yazılmalıdır.
 Tarafların yükümlülükleri açık ve anlaĢılır bir Ģekilde tanımlanmalı, yoruma ve
Ģüpheye meydan bırakılmamalıdır.
 SözleĢmeye yazılan rakamlar yazı ile de yazılmalıdır.
 Risk unsuru olarak belirlenen tüm konular, sözleĢmede açıkça ve yoruma
imkan vermeyecek Ģekilde yazılmalıdır.
6.2. Firma A Tedarik Süreci SCOR Modeli
Yukarıda da belirtildiği gibi; belirlenen ihityaçlar ve istenilen Ģartların sağlanması
durumuna göre yapılan ihale sonucunda iĢ için en uygun tedarikçi belirlenip
sözleĢme imzalanması gerçekleĢtirilir. Fakat sadece tedarikçi ile sözleĢmenin
imzalanması iĢin sürdürülebilir olması için yeterli değildir. ġirket ile tedarikçi
arasında yapılan sözleĢmeye bağlı olarakta performansının sürekli izlenmesi gerekli
raporlamalar

yapılarak

iĢin

maksimum
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memnuniyetle

gerçekleĢtirilmesinin

sağlanması gerekmektedir. Bu aĢama operasyon ve satınalma sorumlusuna büyük
iĢ düĢmektedir.
Performans ölçümü ve değerlendirmeyle ilgili bir çok sistem bulunurken, Ģirketin
tedarik performansı yukarıda da belirtildiği gibi SCOR modeli ile kullanılarak
değerlendirilecektir. Bununla beraber Ģirket, sektördeki diğer firmalarla karĢılaĢtırma
yapabilecek durumda olabilmektedir.
Üretim faaliyeti gerçekleĢtiren firma A, tek bir ürünü elde etmek için bile binlerce
parça gerektiğinden geriye dönük tedarik zincirinde çalıĢılan firma sayısı bu sebeple
çok olabilmektedir. Ayrıca ürün satıĢlarını hem yurt içindeki bayilerine, hem yurt
dıĢındaki Ģubelerine hemde yurtdıĢı direkt müĢterilerine gerçekleĢtirdiğinden Ģirketin
yönettiği tedarik zinciri yapısıda büyük olmaktadır. Bu zincirin en iyi Ģekilde
yönetilmesi için performansının ölçülüp değerlendirilmesi çok önemlidir. ġekil 6.2‘de
Ģirketin tedarik zinciri yapısı genel hatlarıyla belirtilmiĢtir. Üretimde belirli
hammadelerin ve bitmiĢ üründe stok‘a tedarik yöntemi ile çalıĢıldığından SCOR
model de stoğa tedariği (S1) üzerindne üçüncü ve dördüncü seviyeler tanımlanacak
ve performans ölçüm ve değerlendirilmesi için SCORcard oluĢturulacaktır.

ġekil 6.2 : ġirket Tedarik Zinciri Yapısı
6.2.1.Tedarik için SCOR Modelinin oluĢturulması
Bu bölümde üretim için Ģirketin sözleĢmeli tedarikçilerden temin ettiği ürünlerle ilgili
olarak akıĢın tanımlanacak ve SCORcard oluĢturulacaktır.
Her ay üretim adetlerini önceden bellirleyen Ģirket, tedarikçilerden o ay için günlük,
haftalık veya aylık olarak geçeceği sipariĢ miktarını belirlemektedir. Hammaddelerin
ulaĢılabilir olmasına ve termin süresine bağlı olarak Ģirketlerin sipariĢ Ģekilleri ve
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stok seviyesi farklılık gösterebilmektedir. Üretimde milk-run sistemi kullanılarak
yakın çevrelerden hammadde tedarik edilmesinde stok seviyesi en düĢük
düzeylerde

tutulmakta

tedarikçilerden

ve

toplanarak

belirlenen
üretime

günlerde
girmesi

sipariĢi

olan

sağlanmaktadır.

hammaddenin
Diğer

grup

hammaddeleri milk-run kapsamına girmeyen ve ĢehirdıĢından tedarik edilen
malzemelerin termin süresinin uzun olmasından dolayı stok seviyesi diğer
hammaddelere istinaden daha fazla tutulabilmektedir.
ġirketin bu kriterleri göz önünde bulundurarak sözleĢme imzaladığı tedarikçilerle
oluĢturacağı SCOR modeli 3. seviyesine kadar Ģekil 6.3‘de belirtilmektedir.

ġekil 6.3 : Envanter Tedarik
Bu seviye iĢlerin genel olarak tanımlanmasını içermektedir. Dördüncü seviyede ise
iĢe özel detaylandırma yapılaraık bir alt tanımlamalar yapılacaktır.
Dördüncü seviyede her bir sürecin Ģirket içindeki alt süreçleri tanımlanmaktadır. Her
bir süreç iĢlerin nasıl gerçekleĢtiği tanımlanmaktadır.
6.2.1.1.Ürün Teslimatların Programlanması:
Ürün teslimatların programlanması; Ģirketin üretim için gerekli olan hammadelerin
programlanmasını kapsamaktadır. Yapılacak programlama Ģirketin gerçekleĢtireceği
faaliyetler için önemlidir.
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ġirket, ERP sistemi kullanılmaktadır. Kullanılacak olan hammadelerin gerekli olan
bütün tanımlamaları ERP programına kaydedilir. Bu hammaddenin ana malzeme
verileri, talep miktarı / üretime bağlı olarak kullanım miktarı, minimum ve maksimum
stok miktarı tanımlanmaktadır. Ayrıca ilgili tedarikçi verileri ve firmayla imzalanan
sözleĢmede değerlendirilmektedir. ġekil 6.4‘de üçüncü seviyede tanımlanan S.1.1‘in
(ürün teslimatlarının programlanması ) dördüncü adımları gösterilmektedir.

ġekil 6.4 : Ürün Teslimatların Programlanmsı
Talebin Belirlenmesi : ERP sistemine gerekli olan kayıtlar yapıldıktan sonra
ġirket‘in talep ettiği hammaddeler elektronik ortamda oluĢmaktadır. Elektronik
ortamda oluĢan kayıt tamamen sistemde yer alan bilgiler ve tanımlanan kısıtlar ile
netleĢtirilmektedir.
Talep Doğruluğunun Kontrol Edilmesi: Sistemde oluĢan talep kayıdı ilgili
personel tarafından da kontrol edilmesi gerekmektedir. SipariĢ miktarı sistemdeki
kayıtsal verilere göre yeterli olacağı planlansada, fiziksel değiĢikliklerin olması
(kusurlu hammadde sayısının çok olması, üretim artıĢ veya azalıĢın gerçekleĢmesi )
sistemdeki verilerin değiĢtirilmesine neden olabilmektedir. Bu yüzden sistemde
oluĢan

taleplerin

ilgili

tedarikçiye

iletilmeden

önce

kesinlikle

kontrolünün

gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir.
SipariĢin Serbest Bırakılması: SipariĢin doğruluğunun kontrolu yapıldıktan sonra
sipariĢin onayı yapılır. SipariĢ onaylanmasından sonra sistemde gerekli kayıtlar
oluĢturularak tedarikçiye iletilmeye hazır olarak beklemektedir.
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SipariĢin Tedarikçiye Ġletilmesi: ġirket, tedarikçileri ile sürekli iletiĢim halinde
olabilmesi, elektronik ortamda sürekli olarak online veri akıĢının sağlanabilmesi için
arayüz yazılım programı geliĢtirilmiĢtir. Bu program ile Ģirketin kullanmıĢ olduğu ERP
programı arasında entegrasyon sağlanarak iletiĢimin ve veri akıĢının sağlıklı bir
Ģekilde tedarikçilere iletilmesi sağlanmaktadır. ġirketin ilgili personeli tarafından
onaylanan sipariĢlerin karĢılanması için ilgili tedarikçiye kullanılan ara yüz programı
ile iletilmesi gerçekleĢmektedir. Gerekli bilgilerin iletilmesinden sonra tedarikçi ilgili
hammaddenin üretilip zamanında teslimatının gerçekleĢtirilmesi için

gerekli

çalıĢmaları baĢlatmaktadır.
6.2.1.2.Ürünün Teslim Alınması
Ġlgili sipariĢlerin anlaĢmalı tedarikçiye iletilmesinden sonra, sipariĢin istenilen
kalitede, istenilen zamanda ve istenilen lokasyona teslimatının gerçekleĢtirilmesi
gerekmektedir. Tedarikçinin ilgili sipariĢin teslimatı Ģirket ile yapılan anlaĢma
neticesinde gerçekleĢtirilmektedir. Milk-Run kapsamında değerlendirilen hammadde
tedariği

ġirketin

milk-run

sözleĢmesi

imzalanan

tedarikçi

tarafından

gerçekleĢtirilmektedir. Bu kapsamda nakliyenin yönetilmesi milk-run tedarikçisi
kontrolünde gerçekleĢirken,

hammadde tedariğini

gerçekleĢtiren

tedarikçinin

sorumluluğu istenilen sipariĢin doğru miktarda, doğru kalitede ve istenilen zamanda
hazırlaması gerekmektedir.

ġekil 6.5 : Ürünlerin Teslim Alınması
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Mik-run kapsamı dıĢında değerlendirilen hammadde tedariğinde ilgili hammaddenin
nakliyesi sözleĢmeye bağlı olarak tedarikçi tarafından gerçekleĢtirilebilmektedir. Bu
sebeple tedarikçi ilgili hammaddenin hazırlanmasının yanı sıra, teslim süresine bağlı
kalarak

ürünün

nakliyesini

gerçekleĢtirmelidir.

ġirketin

belirlediği

stratejiler

neticeinden farklı anlaĢmalara bağlı olarak ilgili sipariĢin istenilen lokasyona
sevkiyatı gerçekleĢtirilir. ġekil 6.5‘de üçüncü seviyede tanımlanan S.1.2 ‘nin (ürünün
teslim alınması) dördüncü seviye adımları gösterilmektedir.
Teslimatın Kabul Edilmesi: Ġlgili sipariĢe istaneden gerçekleĢen teslimatın kabulü
Ģirketin çalıĢanı tarafından gerçekleĢir. Bu bölümde gerekli dökümante iĢleri
gerçekleĢtirilerek sevkiyatın giriĢ ambarına alınması gerçekleĢir.
Teslimat ile SipariĢin KarĢılaĢtırılması: Tedarikçiden teslim ettiği

sipariĢlerin,

talep edilen sipariĢlerle karĢılaĢtırılması gerçekleĢir. Doğru hammaddenin, doğru
miktarda teslim edilip edilmediği bu bölümde belli olmaktadır. Eksik sevkiyat veya
yanlıĢ ürün sevkiyatı gerçekleĢmesi durumunda gerekli tutanaklar tutularak ilgili
tedarikçiye bildirilir ve bunun sonucunda durumun sebep olacağı durumlar ( üretim
durması gibi) için belirlenen cezai Ģartlar uygulanmaktadır.
Sistemsel Kontrolün Yapılması: Teslim alınan malzemelerin fiziksel kontrolü ( ilgili
dökümanlarda belirtilen miktar ve ürün çeĢidi) gerçekleĢtirildikten sonra sistemsel
kontrolününde ilgili Ģirket personeli tarafından gerçekleĢtirilir.
Teslim Alınan Ürünün Onaylanması: Sistemsel olarak tanımlanmıĢ malzeme
kaydı olup olmadığının kontrolünden sonra teslimatın sorunsuz ise ilgili ürünün
onaylanması gerçekleĢir. Ürünün onaylanmadan kayıt altına alınamıyacak ve bu
sebeplede sipariĢ sistemsel olarak ilgili birime gönderilemiyecektir. Sorun olması
durumunda gerekli bilgiler üst düzey yönetici ve tedarikçilerle paylaĢılarak gerekli
çözümler üretilmesi sağlanır.
6.2.1.3.Ürünleri Onaylama
ġirket personeli tarafından ürünlerin teslim alınmasından sonra ürünlerin üretim
öncesi gerekli kontrolleri yapılarak onaylanma sürecine geçilir. Tedarikçiden teslim
alınan ürünlerde yaĢanacak herhangi bir sorun, üretimin aksamasına veya özürlü
ürünlerin oluĢmasına neden olabilmektedir. Böyle bir durumu Ģirketin müĢteri
memnuniyeti olumsuz etkileyebilecektir. ġekil 6.6‘de üçüncü seviyede tanımlanan
S.1.3 ‘nin (ürünleri onaylama) dördüncü seviye adımları gösterilmektedir.
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ġekil 6.6 : Ürünleri Onaylama
Ürünlerin Kontrol Edilmesi: ġirketin ürünleri onaylama süreci giriĢ kalite kontrol
birimi tarafından gerçekleĢmektedir. GiriĢ ambarına kabul edilen ürünlerin
tanımlanmasından sonra gerekli kontrol planları oluĢturulur. Kontrol planı, kabul
edilen hammaddenin özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca bu kontroller
yapılırken kalite düzenlemeleride gerçekleĢtirilmektedir. Yapılan gerekli kontroller
neticesinde kabul edilen malzemeler gerekli kayıtları yapılarak stok için teslim alınır.
Kusurlu hammaddeler ise ayrı bir stok alanına alınması gerçekleĢir.
Kontrol Sonuçları Değerlendirilmesi (Hatasız Malzemeler Ġçin): Sorunsuz olarak
stoka teslim alınan malzemelerin elde edilen kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi
yapılarak kayıtlar altına alınmaktadır.
Kontrol Sonuçları Değerlendirilmesi ( Hatalı Malzemeler Ġçin): Sorunlu olarak
stoka kayıtları yapılan hammaddeler için elde edilen kontrol verileri ilgili birim ve
tedarikçilerle paylaĢılarak gerekli Ģikayetlerde bulunulup gerektiğinde cezaların
uygulanabilmektedir.
6.2.1.4.Ürünleri Sevk Etmek
Tedarikçilerden temin edilen ürünler, gerekli kontrollerden geçtikten sonra stok
alanına alınmaktadır. Stok alanında bulunan ürünler her zaman üretime girmek için
hazırda beklemektedir. ġekil 6.7‘de üçüncü seviyede tanımlanan S.1.4 ‘ün (ürünleri
sevk etmek) dördüncü seviye adımları gösterilmektedir.
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ġekil 6.7 : Ürünleri Sevk Etmek
Talep Bilgisi ve Üretimin Belirlenmesi: Üretim direktörlüğü üretilecek olan
ürününlerin miktarlarını ve zaman planını yaparak gerekli hammadde ihtiyacı bilgisi
netleĢtirilir. Üretimin baĢlaması ile birlikte stoktan gerekli hammaddelerin çekilmesi
ve sipariĢlerin nakledilmesi gerçekleĢir.
Taleplerin Transfer Edilmesi: Üretimden sürekli olarak iletilen hammadde talepleri
stok alanından çekilerek transfer edilmesi gerçekleĢtirilir. Ayrıca üretim hattında
malzemelerin kademelendirilmeside gerçekleĢtirilmektedir. Üretim hattına transfer
edilen malzemeler arasında hatalı malzemeler ayrıĢtırılarak gerekli tanımlamaları
gerçekleĢtirilir. Bu kusurlu parçalarla ilgili kalite istatistikleri tutularak gerekli
iyileĢtirmeler yapılır.
6.2.1.5.Tedarikçi Ödemesine Yetki Vermek
ġirket‘in talep ettiği malzemelerin istenilen koĢullarda sevk edilmesi ve gerekli olan
diğer Ģartlarıda sağlaması durumunda tedarikçiye sipariĢe bağlı olarak gerekli
ödeme gerçekleĢtirilir. ġirketin ödeme planı (ödeme gün, ödeme miktarları, fatura
kesim tarihleri gibi) sözleĢmede belirlenmiĢtir. Bu maddelere bağlı olarak
tedarikçinin ilgili ödemesi yapılır. Ödeme yapılmadan önce tedarikçinin

maddi

cezasının olup olmadığının dikkat edilmesi gerekmektedir. ġekil 6.8‘de üçüncü
seviyede tanımlanan S.1.5 ‘in ( tedarikçi ödemesine yetki vermek ) dördüncü seviye
adımları gösterilmektedir.

ġekil 6.8 : Tedarikçi Ödemesine Yetki Vermek
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Ayrıca Ģekil 6.9 de üçüncü seviyesinin genel ahtları ile tedarik süreci belirtilmektedir.

ġekil 6.9 : ġirketin Tedarik Süreci
6.2.2. Tedarik Sürecindeki Performans Ölçütleri
Yukarıda belirtilen operasyonel sürecin sağlıklı bir Ģekilde sağlanması ve kayıtların
düzgün tutulması için Ģirket ERP programı kullanmaktadır. Bu programın yanı sıra
tedarikçilerle aradaki bağlantıyı kurmak için Ģirketin kendi geliĢtirdiği yazılım
programıda mevcuttur. Bu program sayesinde; Ģirketin stok seviyesi takip edilerek
optimum sipariĢ seviyesi belirlenmekte, ilgili bilgiler kontrollü bir Ģekilde tedarikçilere
iletilmekte ve ürün akıĢı izlenebilmektedir.
SCOR modellemede Ģirketlerin performansları güvenilirlik, cevap verebilirlik,
esneklik, maliyet ve varlıklar olmak üzere beĢ ana nitelikte değerlendirilmektedir. Bu
niteliklerin birinci seviye 10 farklı performans ölçmesi kabul edilmektedir. Fakat
SCOR modellemede tedarik sürecinde çeviklik ve varlık yönetimi performans
nitelikleri

tanımlanmadığından

aĢağıda

sadece

genel

seviye

1

bilgileri

tanımlanmıĢtır. Bu performans ölçütleri için Ģirketinde kabul ettiği genel performans
göstergeleri aĢağıdaki gibidir.
6.2.2.1.Güvenilirlik
ġirketin yönettiği tedarik zincirinde, doğru ürünün, doğru adrese, istenilen zamanda,
doğru Ģart ve pakette, doğru miktarda, doğru belgeler, doğru müĢteriye teslimat
performansının değerlendirilmesidir.
1.Mükemmel SipariĢ KarĢılama: ġirketin sözleĢme imzaladığı tedarikçiye iletmiĢ
olduğu sipariĢlerin karĢılama performansının değerlendirilmesidir. Bu bölümde
performans kriteleri aĢağıda belirtilmiĢtir.
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A-Kabul Edilen SipariĢin Ortalama Hazırlanma Oranı:

Satınalma biriminin

tarafından ilgili tedarikçiye iletilen sipariĢin kabul edilmesinden sonra üretimin sevk
edilmeye hazır oluncaya kadar geçen ortalama hazırlanma süresidir. Bu
performansın ölçümlenmesi;
[ kabul edilen sipariĢlerin toplam hazırlanma süresi ] / [tedarikçiye tarafından kabul
edilen toplam sipariĢ miktarı]
olarak ifade edilmektedir.
B-SipariĢin Tam Olarak Kabul Edilme Oranı: Satınalma birimi tarafından
tedarikçiye iletilen sipariĢin, belirtilen miktarda kabul edilme yüzdesi olarak
değerlendirilmektedir. Bu performansın ölçümlenmesi;
[tedarikçiye iletilen sipariĢlerin tamamının kabul edilme miktarı] / [tedarikçiye iletilen
toplam sipariĢ miktarı]
olarak ifade edilmektedir.
C-SipariĢin

Zamanında

Kabul

Edilme

Oranı:

ġirketin

üretim/planlama

gereksinimlerini değerlendirilerek satınalma birimi tarafından tedarikçiye iletilen
sipariĢlerin

zamanında

kabul

edilme

yüzdesi

olarak

değerlendirilmektedir.

Tedarikçinin sipariĢi zamanında kabul edip etmeyeceğinin erken sonuçlanması, bir
sonraki adıma hızlı bir Ģekilde geçlimesi sağlanacaktır. Bu performansın ölçümü;
[tedarikçi tarafından zamanında kabul edilen sipariĢ miktarı ] / [ tedarikçiye iletilen
toplam sipariĢ miktarı ]
olarak ifade edilmektedir.
D-SipariĢlerin Doğru Dökümanlar Ġle Sevk Edilme Yüzdesi: Yurtiçi ve
yurtdıĢındaki tedarikçilere iletilen sipariĢlerin istenilen mevzuata uygun ve Ģirketin
istediği dökümanlar ile eksiksiz gönderilme oranı olarak ifade edilebilmektedir. ġirket
sipariĢinden dolayı istemiĢ olduğu belgeler ürün bilgisi, faturası, taĢıma irsaliyesi
iken, yurt dıĢından tedarik edilen saclar için bu belgelerin yanı sıra farklı belgeler
aranmaktadır. Bu belgeler avrupa dıĢındaki ülkeler için T1 gümrük evrakları
aranırken, Avrupa‘dan yapılan sevkiyatlar ile ilgili olarak EX1 ve ATR gümrük
evraklarının olması gerekmektedir. Bu performansın ölçümü;
[ tedarikçinin doğru dökümanlar ile sevk ettiği sipariĢ adedi ] / [ tedarikçinin sevk
ettiği toplam sipariĢ miktarı ]
olarak ifade edilmektedir.
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E-Kusursuz KarĢılanan SipariĢ Oranı : Tedarikçi iletilen sipariĢlerin hiçbir kusur
olmadan (termin, adet, çeĢit.. vb) sözleĢmeye ve sipariĢ sırasında netleĢtirilen
değerlere bağlı olarak sipariĢlerin müĢteriye iletilmesi olarak kabul edilmektedir. Bu
performansın ölçümü;
[ kusursuz olarak karĢılanan sipariĢlerin adedi ] / [ tedarikçinin sevk ettiği toplam
sipariĢ miktarı ]
olarak ifade edilmektedir.
F-Ürünlerin Zamanında Sevk Edilme Oranı: ġirketin talep gereksinimleri için
satınalma birimi tarafından tedarikçiye iletilen sipariĢlerin zamanında sevk edilme
oranıdır. Bu değerlendirme tedarikçiyle önceden belirlenen termin sürelerinin
değerlendirilmesidir. Bu performansın ölçümü;
[ Zamanında sevk edilen sipariĢ adediı] / [Tedarikçinin sevk ettiği toplam sipariĢ
miktarı]
olarak ifade edilmektedir.
G-Ürünlerin ĠĢlem Hatasız Olarak Gönderilme Oranı: Satınalma birimi tarafından
iletilen sipariĢ çeĢitlerinin (örneğin sac‘ın cinsi, kalınlığı, en* boy ölçütleri, kalite
özellikleri, .. vb.) hatasız olarak

tedarikçi tarafından gönderilme yüzdesi olarak

değerlendirilmektedir. Bu performansın ölçümü;
[tedarikçinin hatasız olarak sevk ettiği sipariĢ adedi] / [ tedarikçinin sevk ettiği toplam
sipariĢ miktarı]
olarak ifade edilmektedir.
H-Ürünlerin Eksiksiz Olarak Gönderilme Oranı: Ġlgili tedarikçinin kabul ettiği
sipariĢlerin ilgili müĢteriye eksiksiz ( tonaj veya adet ) olarak gönderilme yüzdesidir.
Tedarikçiler, müĢterilerden aldıkları sipariĢleri zamanında yetiĢtirememesi,

kalite

probleminden ve baĢka sebeplerden dolayı ürünleri müĢterinin istediği zamanda
sevk edebilsede, istenilen adette ve çeĢitte gönderemeyebilmektedir. Bu performans
ölçümü;
[ tedarikçi tarafından eksiksiz karĢılanan sipariĢ adedi ] / [ tedarikçinin sevk ettiği
toplam sipariĢ miktarı]
olarak ifade edilir.
I-Ürünlerin Hasarsız Gönderilme Oranı: Satınalma birimi tarafından iletilen
sipariĢlerin tedarikçi tarafından ilgili birime gönderilmesinin hasarsız olarak
gerçekleĢtirilme yüzdesi olarak ifade edilmektedir. ġirketin tedarikçisi ne kadar çok
uzakta olursa ürünlerde elleçlemeden, nakliyeden dolayı kaynaklanan hasarlar
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artmaktadır. OluĢan bu hasarlar müĢteri kalite kontrolü sırasında belirlenerek iĢleme
alınmamaktadır. Bu performansın ölçümü;
[ tedarikçi tarafından hasarsız olarak sevk edilen toplam sipariĢ adedi ] / [tedarikçinin
sevk ettiği toplam sipariĢ miktarı]
Olarak ifade edilir.
J-Kusursuz Faturalandırma Oranı: Tedarikçi, satınalma birimi ile gerçekleĢtirdiği
iĢle ilgili hizmetin karĢılığı olarak Ģirkete fatura kesmekedir. Kesilen faturaların
sözleĢmede belirtilen standartlarda olması ve mali açıdanda gerekli evrakların
bulunması zorunludur.
olunması

için

Ayrıca sözleĢmede belirtilen ödeme takvimine bağlı

tedarikçinin

zamanında

fatura

teslimatının

gerçekleĢtirmesi

gerekmektedir. Bu performansın ölçümü;
[Tedarikçi tarafından kusursuz iletilen fatura adedi ] / [ tedarikçi tarafından iletilen
toplam fatura adedi]
Olarak ifade edilir.
6.2.2.2 Cevap Verebilirlik:
Tedarik zincinin cevap verebilirliği olarak değerlendirilmektedir. Tedarikçinin
sipariĢlerinin müĢteriye sağlama hızı olarak tanımlanmaktadır.
1.SipariĢ KarĢılama Çevrim Süresi: Ġlgili sipariĢin satınalma birimi tarafından
tedarikçiye iletilmesi, kabul edilmesinden, Ģirketin istenilen lokasyona sipariĢin teslim
edilmesine kadar geçen süredir.
A-SipariĢin Ortalama Tedarik Çevrim Süresi: Ġlgili sipariĢin satınalma birimi
tarafından tedarikçiye iletilmesinden, sipariĢin müĢteriye iletilmesine kadar geçen
süreyi kapsamaktadır. Ortalama tedarik çevrim süresinin belirlenmesi;
[Tedarikçiye sipariĢin iletilmesinden Ģirkete sevk edilmesine kadar her bir sipariĢin
tedarik sürelerinin toplamı] / [Tedarikçinin karĢıladığı toplam sipariĢ miktarı]
olarak ifade edilmektedir.
B-Çizelgelenen SipariĢin Ortalama Çevrim Süresi: Satınalma birimi tarafından
tedarikçiden talep edilen ve anlaĢmaya bağlı olarak çizelgelenen ürünlerin çevrim
süresini içermektedir. Bu çevrim süresi tedarikçinin plana uymasından dolayı
ortalama ürün tedarik süresinden daha kısa olmaktadır. Ortalama çizelgelenen
ürünün çevrim süresinin belirlenmesi,
[tedarikçi tarafından çizelgelenen sipariĢlerin toplam çevrim süresi] / [tedarikçi
tarafından çizelgelenen toplam sipariĢ miktarı]
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olarak ifade edilmektedir.
C-Nakledilen Ürünün Ortalama Çevrim Süresi: Tedarikçi tarafından hazırlanan ve
yüklenen sipariĢlerin, müĢterinin ilgili lokasyonuna iletilmesine kadar geçen süreyi
kapsamaktadır. Ortalama nakledilen ürün çevrim süresinin belirlenmesi;
[Tedarikçinin sipariĢlerinin yüklenmesinden teslim edilmesine kadar geçen sürelerin
toplamı ] / [ tedarikçi tarafından nakledilen toplam sipariĢ miktarı ]
olarak ifade edilmektedir.
6.2.2.3. Esneklik
Rekabetçi avantaj kazanmak veya sürdürmek

için pazarın değiĢen koĢullarına

karĢın tedarik zincirinin cevap verebilme yeteneği oluĢturmaktadır. SCOR
modellemede seviye 1 metrikleri olarak tedarik zinciri için aĢağıda tanımlanmıĢ olan
esneklik

kriterlerine

karĢın

tedarik

sürecinde

performans

kriterleri

tanımlanamamıĢtır. Fakat seviye 1 performans metrikleri aĢağıdaki gibidir.
A-Üst Tedarik Zinciri Esnekliği: ġirketin taleebinde meydana gelebilecek sürekli
artıĢa karĢın talebi karĢılamak için gerçekleĢen süre olarak tanımlanmaktadır.
ġirketin yaĢamıĢ olduğu son olaylara karĢın tedarik zincirinin ne kadar esnek
davranabileceğinin ( üretimi kaydırma, yeniden farklı programlama gibi) ölçülmesini
kapsamaktadır.
B-Alt Tedarik Zinciri Uygulanırlığı: ġirketin oluĢturmuĢ olduğu tedarik zincirinde
meydana gelebilcek değiĢikliklere karĢın (üretim iptali, talep azalması gibi )
teslimatların

gerçekleĢtirilmesi

için

gerçekleĢen

yanıt

süresinin

ölçülmesini

kapsamaktadır.
C-Üst Tedarik Zinciri Uygulanırlığı: ġirketin oluĢturmuĢ olduğu tedarik zincirinde
meydana gelebilcek sipariĢ artıĢlarına karĢın üst tedarik zincirinin yanıt süresinin
ölçülmesini kapsamaktadır.
6.2.2.4 Maliyet
ġirketin tedarik faaliyetini geçekleĢtirmesiyle ilgili olarak oluĢan maliyetlerin
değerlendirilmesidir.
1.Satınalınan Ürünün Birim Maliyeti: ġirketin

tedarikçilerden satın aldığı

ürünlerinin maliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu maliyet hesaplanmasında
toplam birim ürün maliyeti değerlendirilmektedir. Satınalınan ürünün birim maliyeti;
[tedarikçiden iletilen sipariĢin toplam ürün maliyeti ] / [ tedarikçiden sağlanan ürün
miktarı ( ton, adet ) ]
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olarak ifade edilmektedir.
A-Çizelgelenen Teslimatların Birim Maliyeti: Çizelgelenen sipariĢlerin teslimatına
bağlı olarak oluĢan elde etme maliyeti olarak değerlendirilmektedir. Yapılan iĢlemler
programlı bir Ģekilde ilerlediğinden toplam maliyet‘den daha düĢüktür. Çizelgelenen
teslimatın maliyeti;
[çizelgelenen teslimatların toplam ürün maliyeti + toplam nakliye maliyeti] / [
çizelgelenene toplam ürün miktarı]
olarak ifade edilmektedir.
Kalite Maliyeti: Satınalma birimi tarafından iletilen ve

B-Teslimatların Birim

tedarikçi tarafından karĢılanan sipariĢlerde kaliteden kaynaklanan maliyeti olarak
değerlendirilmektedir.

Tedarikçiler

tarafından

karĢılanan

sipariĢlerin

istenilen

kalitede olma oranı olarak belirlenmiĢtir.Tedarikçi kalite maliyeti;
[ kalite sorunu olmadan kullanılan birim ürün maliyeti] - [ birim ürün elde etme
maliyeti ]
olarak ifade edilmektedir.
C-Birim Lojistik Maliyeti: Satınalma birimi tarafından tedarik edilen sipariĢlerin
toplam lojistik maliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu maliyet, sevk etmeye hazır
müĢteri sipariĢinin, müĢteriye iletilmesine kadar oluĢan birim lojistik maliyeti olarak
hesaplanmaktadır. Birim lojistik maliyeti;
[tedarik edilen sipariĢin toplam lojistik maliyeti] / [ tedarikçiden temin edilen toplam
sipariĢ miktarı]
Olarak ifade edilmektedir.
D-Birim Depolama Maliyeti: ġirketler tedarik ettikleri ürünleri sürekli olarak güvenli
stok seviyesinde tutmak zorundadır. Ayırca güvenli stok seviyesinin yanı sıra
tedarikçilerin termin süreleride Ģirketlerin stok seviyesini etkilemektedir. ġirketin
malzeme tedariğindeki depolama maliyetinin oluĢmasının en önemli sebebi tedarikçi
termin süreleri ile güvenli stok seviyesininden kaynaklanmaktadır. Birim depolama
maliyet;
[tedarikçi tarafından karĢılanan sipariĢlerin toplam depolama maliyeti] / [tedarikçiden
temin edilen toplam sipariĢ miktarı]
olarak ifade edilmektedir.
E-Birim Fatura BaĢına OluĢan Maliyet: Tedarikçilerden elde edilen ürünler
sonucunda kesilen faturaların Ģirket içinde yaĢanan süreçlerden dolayı oluĢan
toplam maliyeti kapsamaktadır. Bu maliyette fatura gönderim zamanının uzun
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olması, faturaların istenilen düzende olmaması fatura baĢına oluĢan birim maliyeti
arttırmaktadır. Birim fatura baĢına oluĢan maliyet;
[faturaların iĢlenmesi için oluĢan toplam maliyet] / [ tedarikçi tarafından iletilen
toplam fatura adedi]
olarak ifade edilmektedir.
6.2.2.5.Varlıkların Yönetimi
Tedarik zincirini sahip olduğu varlıklarının yönetimi ve bunların değerlendirilmesini
kapsamaktadır. SCOR modellemede seviye 1 metrikleri olarak tedarik zinciri için
aĢağıda tanımlanmıĢ olan esneklik kriterlerine karĢın tedarik sürecinde performans
kriterleri tanımlanamamıĢtır. Seviye 1 performans metrikleri aĢağıdaki gibidir.
A-Nakkitten Nakite Çevrim Süresi: ġirket faaliyetlerini gerçekleĢtirirken elinde
nakit olarak yüksek değerler bulundurmamaktadır. Tedarik zinciri içinde gerekli
envanter seviyesi ile müĢterilerden nakit akıĢıyla, direkt ve endirekt maliyetlerin
ödemelerinin döngüsü için gerekli olan zamanın ölçülmesini içermektedir. Bu yüzden
nakit çevrim süresinin planlanması gerekmektedir. Nakit cevrim süresi, gerekli olan
envanter seviyesi ile birlikte tedarikçilere yapılması gereken ödeme ile müĢterilerden
gelen ödemelerin döngüsünü için gerekli olan zamanın ölçülmesini içermektedir.
B-Tedarik zinciri sabit varlıklar geri dönüĢü: Tedarik zinciri yapısı içinde
faaliyetlerin sürdürülmesi için yatırım yapılan sabit varlıkların geri dönüĢ süresi
olarak değerlendirilmektedir.
C-Sermaye

geri

dönüĢü:

Toplam

kullanılan

sermayenin

döndürülmesini

içermektedir. Bilançodaki envanter, borçlular ve alacaklılar hesabı, sabit varlıkları
etkilemektedir.

Toplam

ürün

gelirinin

net

toplam

varlıklara

bölünmesi

ile

hesaplanmaktadır.
6.3.SCORcard’ın OluĢturulması
SCOR modellemenin belirlemiĢ olduğu seviye 1 metriklerin ve oluĢturulan alt
metrikleri hem Ģirketin hemde kıyaslanacak iĢletmeler itibariyle gerekli bilgilerin
toplanması gerekmektedir. Gerçek bilgilerin toplanması için Ģirket içindeki uzman
bireyler görevlendirilir.
ġirketin tedarik sürecinin SCORcard‘ının oluĢturulabilmesinde Ģirketin, tedarikçilerin
tedarik performans kriterleri bilgisinin olması gerekmektedir. Tedarikçiler ile uzun
süreden beri hizmet alan Ģirketin bu bilgilere sahip olabilmektedir. Bu bilgiler
ıĢığında Ģirketin SCORcard tablosu oluĢturularak bilgiler ilgili alanlarına iĢlenir ve
seçilen tedarikçinin oluĢan gerçek değerleri ile parite, avantaj ve üst değerler
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arasında kıyaslama yapılarak Ģirketin tedarikçilerinin performans metriklerinde ne
durumda

rekabet

edebildiklerini

gözlemleyebileceklerdir.

Yapılacak

analiz

çalıĢamaları ile tedarikçi‘nin hangi seviyede olmasının Ģirket faaliyetleri için avantaj
olacağının belirlenmesi ve bunun içinde tedarikçinin hangi alanlardaki niteliklerinin
önceliklendirilmesi gerektiği tespit edilmektedir.
SCORcard tablosunda yer alan parite değeri, avantaj değeri ve üst değer‗in
hesaplanması aĢağıdaki gibi gerçekleĢmektedir.
A-Parite değeri: SCORcard‘ın karĢılaĢtırma açısından oluĢturulan parite değeri,
karĢılaĢtırma yapılacak tedarikçilerin ilgili metriklerdeki değerlerine bakılarak ortanca
olan değer olarak belirtilmektedir. Median değeri

―= MEDIAN (A1:A12) ― olarak

hesaplanmaktadır.
B-Avantaj değeri: SCORcard‘ın karĢılaĢtırma açısından oluĢturulan avantaj değeri,
karĢılaĢtırma yapılacak tedarikçilerin ilgili metriklerdeki değerlerine bakılarak
%70‘inci değer

olarak belirtilmektedir.

Avantaj değeri

―=PERCENTILE (

A1:A12;0,7)― olarak hesaplanmaktadır.
C-Üst Değeri: SCORcard‘ın karĢılaĢtırma açısından oluĢturulan üst değeri,
karĢılaĢtırma yapılacak tedarikçilerin ilgili metriklerdeki değerlerine bakılarak
%90‘ıncı değer olarak belirtilmektedir. Üst değeri ―=PERCENTILE ( A1:A12;0,9 ) ―
olarak hesaplanmaktadır.
Bu çalıĢmada firma A gerçekleĢtirmiĢ olduğu üretimlerle dünya genelinde önemli bir
paya sahiptir. Firma A‘nın sac tedarikçileri için SCORcard oluĢturulmuĢ ve
tedarikçilerin performansı değerlendirilmiĢtir. Firma toplam 7 fabrikası ile birlikte yıllık
yaklaĢık 250 bin ton‘luk sac tüketmekte ve bu bütün fabrikaların sac satınalmalarını
merkez ofisdeki satınalma birimi tarafından gerçekleĢtirilmektedir. ġikret yıl içinde
kullandığı sacları yurtiçi ve yurtdıĢındaki tedarikçilerden sağlamaktadır. Yıllık Türkiye
tüketim miktarının yaklaĢık %2,5 sini tüketen Ģirketin satın aldığı saçların tedarikçi
bazında yüzdelik paylar Çizelge 6.1‘de gösterilmektedir.
Yıl içinde üretime, fiyata ve kullanım durumlarına göre ġirket 9 farklı ülkeden 12
farklı tedarikçiden sac ihtiyacını karĢılamaktadır. ġirket Tedarikçi-1 ve Tedarikçi-3
gibi 2 yerli tedarikçiden saçlarını tedarik ederken geri kalan bölümü yurtdıĢındaki 10
tedarikçilerden sağlamaktadır. Firma A‘nın sac tedarik ettiği ülkelere bağlı olarak
sevkiyat modeli çizelge 6.2‘de belirtilmiĢtir.
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Çizelge 6.1 : Firma A Sac Tedarik Dağılımı

Çizelge 6.2 : Firma A Sac Sevkiyat Modeli

Firma A‘nın tedarikçilerinin özellikleri incelendiğinde; lojistik akıĢı karayolu veya
karayolu+deniz yolu olarak değiĢmektedir. Sac taĢıma konteyner taĢımaları dıĢında
özel havuzlu araçlarla gerçekleĢtirildiğinden lojistik maliyetlerini arttırmaktadır.
Türkiye, Avusturaya, Almanya ve Slovakya‘daki tedarikçilerden çoğunlukla karayolu
ile sac tedarik edilirken, diğer tedarikçilerden hem kara hemde deniz yolu taĢınarak
sac tedariği gerçekleĢtirilmektedir. Ülkelerin uzaklığına bağlı olarak lojistik süresi
firmalara göre farklılık göstermektedir. Ayrıca Sac ihtiyacı dünya‘da sürekli
artmasından dolayı tedarik süresi uzun ve birim maliyeti yüksektir. Bu yüzden firma
fabrikalarının ihtiyacı olan sac tedariğini fiyat, kalite, temin süresi ve maliyet (birim
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maliyet, depolama, nakliye vb.) konularını göz önünde bulundurarak sipariĢini
bildirmektedir.
SCORcard uygulaması her bir ürün veya ürün kanalı için hazırlanabilceği gibi Ģirket
genelinde

veya

tüm

tedarik

zincirinde

veya

ayrı

bir

iĢ

kolu

boyunca

hazırlanabilmektedir. Bu çalıĢmada firma A‘nın tedarik zincirindeki sac tedarik
faaliyeti için SCORcard uygulaması yapılmıĢtır. Firmanın en önemli ve en fazla alım
gerçekleĢtirdiği tedarikçilerden biri olan yerli firma Tedarikçi-1‘in belirlenen
performans göstergelerine bağlı olarak firmanın diğer tedarikçileriyle karĢılaĢtırma
yapılması için Çizelge 6.3.‗de ki SCORcard tablosu oluĢturulmuĢtur. Bu SCORcard
tablosuna seviye 1 deki metrikler için oluĢturulan performans ölçütleri yukarıda
bahsedilmiĢtir. Bu performans göstergeleri genel olarak sadece belirtilenlerle
kalmayabilmektedir. ġirketin faaliyet gösterdiği alana göre farklı

performansını

ölçütleri eklenebilmektedir. SCOR modellemede performans göstergesi olarak
tanımlanan

varlıklar

tanımlanmamıĢtır.

ve

esnekliklerle

Bu sebeple

ilgili

olarak

oluĢturulan tedarik

performans

ölçütleri

sürecindeki SCORcard‘a

tedarikçinin performansı ve hesaplanan parite avantaj üst değerleri boĢ bırakılmıĢtır.
12 farklı tedarikçiden 7 üretim iĢletmesi için sac tedarik eden Ģirketin yıllık hacminin
çoğunluğunu yurtiçindeki tedarikçi-1 den sağlamaktadır. Bu sebeble tedarikçi-1 in
göstermiĢ olduğu performans Ģirketin faaliyetleri için çok önemlidir.
ġirketin satınalma birimi ve ilgili üretim iĢletmelerinden belirlenen bu performans
ölçütleri değerleri konusunda bilgiler alınarak Çizelge 6.4 oluĢturulmuĢtur. ġirketin
sac tedariği hakkında net bilgilerin dıĢarıyla paylaĢılmasının sakıncalarından dolayı
oluĢturulan değerler yüzde (%) veya karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir.
Firma A, faaliyetlerini gerçekleĢtirmesi için sac tedariğini çizelge 6.1‘de de belirtildiği
gibi en fazla Tedarikçi 1 ‗den sağlamaktadır. Tedarikçi-1‘in

göstermiĢ olduğu

performans Ģirketin faaliyetlerini sürdürmesi ve stratejik kararların alınmasında çok
önemli olduğundan, diğer 11 tedarikçi‘ye göre göstermiĢ olduğu performansı
belirtilen kriterlere göre ne düzeyde olduğu ve gerçekleĢtirilmesi gereken
iyileĢtirilmelerin neler olduğunun saptanması amaçlanmıĢtır.
Çizelge 6.4‘de gerçek değer; tedarikçi-1 Ģirketin gerçek değeri,
avantaj değeri, üst

parite değeri,

ise 12 Ģirketin verilerine bağlı olarak yukarıda belirtilen

formulasyonla oluĢturulmuĢtur.
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Çizelge 6.3 : SCORcard Tablosu

SCORcard tablosu incelendiğinde; mükemmel sipariĢ karĢılama olarak tedarikçi-1‘in
elde edilen performans ölçütleri değerlendirildiğinde diğer firmalara göre iyi seviyede
olduğu gözükmektedir. Fakat firma A'ya sağlamıĢ olduğu hizmetin hala geliĢtirilmeye
açık olduğu noktalar bulunmaktadır. Firma A‘nın hedelerini geliĢtirilmesinde katkı
sağlayan tedarikçi-1'in üst değeri sağlıyacak Ģekilde performansını geliĢtirmesi ve
bunların gerçekletirilmesi için firma A‘nın da katkısıyla gerekli adımların atılması
gerekmektedir.
Tedarikçi-1 'in sipariĢ karĢılama çevrim süresi üst değerlerden bile yukarda olması
çok iyi durumda olduğunu göstermektedir. Bu kadar iyi değerlerin oluĢmasında
tedarikçi-1'in Türkiyede üretimini gerçekleĢtirmesine bağlı olarak lojistik sürecini
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diğer tedarikçilere oranla çok kısa olması ve sipariĢin hazırlanma süresininde firma
A'nın diğer tedarikçilerine oranla daha iyi olması buna etken olmuĢtur. Fakat bir alt
kırılımda sipariĢin ortalama çevrim süresi ile çizelgelenen sipariĢin ortalama çevrim
süreleri arasında bütün tedarikçilerde olduğu gibi farkın bulunması tedarikçi-1'in
planlanandan farklı durumlarla karĢılaĢabildiğinin göstergesidir. Firma A'ın planlanan
değerlere bağlı olarak hedeflerini belirlemesinden dolayı (sipariĢ miktarı, stok
miktarı, üretim miktarında belirlenen hedeflerin tutturulması) ortaya çıkan tablo
gerekli iyileĢtirilmelerin yapılarak ortalama çevrim süresinin çizelgelenen çevrim
süresine yaklaĢacak Ģekilde gerekli tedarikçi tarafında iyileĢtirmenin gerçekleĢmesi
gerekmektedir.
Çizelge 6.4 : Tedarik Süreci SCORcard Tablosu
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Firma-A 'nın 7 fabrikasında gerçekleĢtirmiĢ olduğu üretiminde en önemli maliyet
kalemlerinden biri sac'dır. Firmanın elde ettiği sac'ın maliyeti ve kalitesi ne kadar iyi
ise, daha ucuza ve daha kalite ürünlerini müĢterilerine sunabilcek ve pazar payını
arttırmıĢ olacaktır. Tedarikçi-1'in Türkiye'de olmasından dolayı taĢıma kara yolu ile
gerçekleĢtirildiğinden lojistik maliyeti ve depolama maliyeti parite değerlerinden bile
iyi durumdadır. Teslimatların kalite maliyeti olarak baktığımızda ise iyi seviyede
bulunurken, fatura baĢına oluĢa maliyetin patrite değeri referans alınarak gerekli
iyileĢtirme çalıĢmaları gerçekleĢtirilmelidir. Sac tedarik'inde birim sac maliyeti çok
önemli bir girdi oluĢturmaktadır. Sac tedariğinin birim maliyet değerlendirilmesine
bakıldığında tedarikçi-1 'in en yüksek seviyeye sahip olduğu gözükmektedir.
Tedarikçi-1 girdi maliyetlerinin yüksek olması ve yurtiçi arzın, yurtiçi talebinden
fazla olmasından dolayı birim maliyet yükselmektedir. Ayrıca bu maliyetin
oluĢmasında dünya piyasasındaki sac talep/arz dengeside etkilemektedir.
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7.SONUÇ
Bu çalıĢmada, Tedarik Zinciri Konseyi (SCC) tarafından geliĢtirilen SCOR modelinin
tedarik zinciri yönetimindeki yeri incelenmiĢ ve Ģirketlerin tedarik zincirinin en
baĢında

yer

alan

tedarik

süreci

değerlendirilerek,

SCORcard

uygulaması

gerçekleĢtirilmiĢtir.
ġirketler uyguladıkları performans ölçümleri ve değerlendirmeleri sonucunda mevcut
durumu analiz ederek, olması istenen durumu tanımlar ve bunun için nasıl geçiĢin
yapılacağını belirlemektedir. SCOR modeli mevcut durumun kabul edilmemesi
gerektiğini ve olmas gereken durumun kaçınılmaz olduğunun görülmesine imkan
sağlamaktadır.
SCOR

modelleme,

günümüzde

en

geliĢmiĢ

modellemesidir. Tedarik Zinciri Konseyi tarafında

kullanılan

süreç

referans

geliĢtirilen SCOR modelleme;

Ģirketlerin süreç verimliliğinin geliĢtirilmesi, tedarik zinciri faaliyetlerine düzenlemeler
getirmesi, ortak bir terminoloji ve standart süreç tanımlamaları sağlaması olarak
ifade edilmektedir. Ayrıca SCOR modelleme tanımlamaların yanı sıra her bir sürecin
değerlendirilmesi için kullanılan ölçütleride oluĢturmaktadır.
Tedarik zincirinde bütününde veya herhangi bir bölümünde performans ölçümü
gerçekleĢtirmek tedarik zincrinin karmaĢık yapısından dolayı zordur. Bu çalıĢamda
karmaĢık yapıların performansını en etkili Ģekilde çözülebilmesi için SCORcard
modeli önerilmiĢtir. SCORcard belirlenen güvenilirlik, cevap

verebilirlik,

esneklik,

maliyet, varlık yönetimi performans göstergelerini gözönünde bulundurarak
Ģirketlerin tedarik zincirlerini aynı sektörde faaliyet gösteren diğer Ģirketlerin
performansları ile karĢılaĢtırma yaparak, Ģirketlerin performansının hangi durumda
olduğunun belirlenmesine sağlamaktadır. Fakat bu çalıĢmada Ģirketin aynı sektörde
faaliyet gösteren diğer firmalarla performans karĢılaĢtırılması yerine, Ģirketin aynı
ürünü tedarik ettiği tedarikçilerinin, belirlenen performans kriterlerine karĢın tedarik
süreci performansının hangi seviyede olduğunu değerlendirilmesi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Değerlendirmede en çok ürün tedarik edilen tedarikçinin performansının diğer
tedarikçilere karĢı olan performansının değerlendirilmesi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Üretim sektöründe yer alan firma A‘nın sac tedarik ettiği 12 tedarikçisine yönelik
SCORcard uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Gerçek değer olarak firma A‘nın en çok
sac tedarik ettiği yerli firma seçilmiĢ ve bu firmanın diğer 11 firmaya göre oluĢan
performans değerleri karĢılaĢtırılmıĢ ve bundan sonrada elde edilen sonuçlar
tedarikçi-1 ile de paylaĢılarak performansın arttırılması için hem tedarikçi hemde
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firma A olarak nasıl çalıĢma yapılması gerektiği ve üst hedefler oluĢturularak bunlara
ulaĢmak için hangi adımların geliĢtirilmesi gerektiği analizi yapılmalıdır. Firma A,
SCORcard modeli uygulamasını tedarikçisi olan bütün Ģirketlerin kendi içindeki
performanslarını

belirlemek

ve

gerekli

iyileĢtirmeler

yapması

için

değerlendirebilirken, Aynı zamanda Ģirket dıĢındaki benzer faaliyet gösteren
firmaların performanslarıyla da karĢılaĢtırarak gerekli iyileĢtirmeleri yapabilmektedir.
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