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SATIN ALMA SU RECI NE KATILIM VE TEDARI KCI
ETKI LEYEN
FAKTO RLER:
I NSAAT
SEKTO RU NDE
MALZEMELERI

SECI MI NI
YALITIM

O ZET
Pazarlama alanşnda, orgu tsel satşn alma davranşsş konusu pazarlama uzmanlarşnşn
her zaman ilgi duyduklarş bir konu olmustur. O rgu tsel satşn alma su recini c evreleyen
karmasşk faktorleri c ozmek zor bir faaliyet olarak goru lerek, orgu tsel satşn alma
davranşsş konusunda bir c ok arastşrma yapşlmşstşr. O rgu tsel satşn alma su recine
odaklanmşs bu tez c alşsmasşyla, orgu tsel pazarlamacşlara pazarlama stratejileri
gelistirirken daha kapsamlş bir bakşs ac şsş sunmak amac lanmşstşr. Bu tez dahilinde
yapşlan c alşsmada orgu tsel satşn alma davranşsşna yonelik bir model onerilmistir.
C alşsmada onerilen model ile genel orgu tsel satşn alma davranşsşnş degil belirli bir
u ru nu n yada hizmetin satşn alşnmasşnda ortaya konan orgu tsel satşn alma
davranşsşnşn ac şklanmasşnş amac ladşgşndan, yapş malzemesi olarak yalştşm
malzemelerinin insaat firmalarş tarafşndan satşn alşnmasş su reci incelenmistir. Saha
c alşsmasş
sonucunda
ise
yalştşm
malzemesi
pazarlamacşlarşnşn
degerlendirebilecekleri onemli bulgular elde edilmistir.
Tezin ikinci bolu mu nde, orgu tsel pazarlama ve yonetimi baslşgş altşnda orgu tsel
pazarlarşn ozellikleri, mu sterileri ve tu ketici pazarlarşndan farklşlşklarş ac şklanmşstşr.
U c u ncu bolu mde, orgu tsel pazarlarda isletmeler ic in satşn almanşn onemi ve
hedefleri ac şklanmşstşr. Dordu ncu bolu mde ise satşn alma su recine katşlşm ve
tedarikc i sec imi iliskisi, farklş satşn alma durumlarşna ve su reci etkileyen faktorlere
gore incelenmistir.
Tezin besinci bolu mu nde, orgu tsel satşn alma karar su recine orgu t ic indeki farklş
departmanlarşn katşlşmşnşn du su k veya yu ksek olmasşnşn sebeplerini ac şklamak ve
satşn alma karar su recinin asamalarşnda satşn alma merkezinin yapşsşnş belirlemek
amacş ile Tu rk Yapş Sektoru Çnde yalştşm malzemeleri pazarşnda yapşlan saha
c alşsmasş anlatşlmşstşr. Tez c alşsmasş ic in literatu rde rastlanan orgu tsel satşn alma
yaklasşmlarş ve karar su rec lerine katşlşm ile ilgili sşnşflandşrma yaklasşmlarş baz
alşnarak ŞSatşn Alma Su recine Katşlşmş ve Tedarikc i Sec imini Etkileyen FaktorlerÇ
modeli onerilmis ve saha uygulamasş ile onerilen model test edilmistir. Saha
uygulamasş ic in internet u zerinden online doldurulabilen bir anket hazşrlanmşs ve
anket sonuc larş SPSS istatistiksel analiz programş yardşmşyla faktor ve ayşrma
analizlerine sokularak model test edilmistir. Anket degiskenlerinin faktor analizi
sonucunda, Tu rk insaat sektoru yalştşm malzemeleri pazarş orneklemi ic in tedarikc i
sec iminde en etkili kriterlerin sşrasşyla kalite, garanti ve sikayet politikasş, teslimat,
odeme kosullarş, referanslar ve fiyat oldugu bulmustur. Tedarikc i sec imini etkileyen
degiskenler ile yapşlan faktor analizi sonucunda 4 faktor ortaya c şkmşstşr; Teknik
Kapasite, Ku ltu rel Uyum ve Asinalşk, Ataklşk ve Gu venilirlik . Orgu tsel ozellikleri
etkileyen degiskenler ile yapşlan faktor analizi sonucunda 2 faktor ortaya c şkmşstşr;
Kurumsallşk ve Risk. Arastşrma sonuc larşna gore yalştşm malzemeleri pazarşnda satşn
alma su rec leri incelendiginde satşn alma departmanşnşn ve santiye yonetiminin, satşn
almanşn genel olarak bu tu n asamalarşnda etkin oldugu goru lmu stu r.
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Bu c alşsma gostermistir ki, satşn alma su reci boyunca satşn alma merkezi
kompozisyonu ve satşn alma su recine katşlşmş etkileyen faktorler ile tedarikc i
sec imini etkileyen faktorler, endu striden endu striye ve firmadan firmaya, satşn
alşnacak u ru ne ve satşn alma durumlarşna gore degisim gosterebilmektedir.
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BUYING PROCESS PARTICIPATION AND FACTORS AFFECTING THE
SUPPLIER SELECTION: INSULATION PRODUCTS IN CONSTRUCTION
SECTOR
SUMMARY
Organizational buying behaviour has always been a very popular subject in
marketing. Although, it has always been recognized as a difficult subject to study,
there have been many research in the field of organizational buying behaviour for
analyzing and unfolding the complex factors surrounding the organizational buying
process. This thesis aims to provide marketers with a broader vision of organizational
buying process in their marketing strategy development work outs. In this thesis, a
model for analyzing the organizational buying behaviour is proposed. The proposed
model aims to analyze the buying process for a specific product or service, therefore,
it is tested in the insulation products market for Turkish construction sector.
Discussions of the field research provides valuable findings for the marketers.
In this study, under the title Şorganizational marketing and managementÇ, the
characteristics of the industrial markets are summarized and a comparison of
industrial markets to the consumer markets is studied in the second chapter. In the
following third chapter, the importance of purchasing activities for businesses are
discussed. Relation between participation in buying process stages and supplier
selection is analyzed according to different buying situations and factors affecting the
buying process in the fourth chapter.
In the fifth chapter, to discuss the casual reasons of the level of participation of the
various departments in the buying organization and to determine the buying center
composition during the buying process, an emprical study is applied in the insulation
products market of Turkish construction sector. Based on the literature regarding to
the classification approaches in organizational buying and buying center
participation, the model ŞBuying center participation and factors affecting the
supplier selectionÇ is proposed. The model is tested by field research. For field
research, an online based survey was applied over internet to the purchasing
executives of the construction sector, and the results were tested by SPSS with factor
and discriminant analyzes. The results of the sample groupsÇ data analysis shows
quality, waranty and claim management, delivery, terms of payment, references and
price as the most effective variables by order in supplier selection in insulation
products market. The factors affecting the supplier selection and organizational
characteristics are discovered as Technical Capacity, Cultural Cohesion and
Acquaintedness, Agility, Reliability and Institutionalization Level, Risk,
respectively. As an overall evaluation, it is found that in construction companies,
purchasing departments and site management has dominancy over all stages of the
buying process.
This thesis proves that, the composition of the buying center and factors affecting the
participation in buying process in joint with the factors affecting the supplier
selection varies according to the industry, the company, the product and the buying
situation.
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1. GI RI S
O rgu tlerin satşn alma kararlarşnş verirken izledikleri su rec konusunda bilgi sahibi
olmak, tepkisel pazarlama stratejisi olusturmak ic in temeldir. O rgu tsel satşcş, mu steri
firmanşn satşn alma ihtiyacşnş farkettigi asamadan baslayarak tedarikc ilerin
degerlendirilip sec ildigi ileri asamalara kadar bu tu n su rec ic inde aktif rol u stlenebilir.
Aslşnda, basarşlş bir pazarlamacş problemin ihtiyacşnşn ortaya c şkmasşnştetikleyebilir
ve orgu tu n problemi c ozmesinde etkili bic imde yardşmcş olabilir.
Satşn alma su recinin dogasş, orgu tu n benzer satşn alma problemlerindeki deneyimi ile
iliskilidir. Bu noktada, orgu tu n satşn alma durumunu nasşl tanşmladşgş c ok kritiktir.
O rgu t, yeni alşm, gelistirilmis yeniden alşm veya direk yeniden alşm durumlarşyla
karsşlasabilir. Her bir satşn alma durumuna ozgu problem c ozme yaklasşmş, satşn
alma su recini ve kararşnş etkileyen faktorleri ve dşsardan gelen pazarlama
faaliyetlerine tepkiyi ic erir.
C evresel, orgu tsel, grupsal ve kisisel faktorler de orgu tsel satşn alma davranşsşnş
etkilemektedir. O ncelikle, genel is sartlarş ve teknolojik gelisimin hşzş gibi c evresel
faktorler, orgu tsel alşcş-satşcş etkilesiminin sşnşrlarşnş tanşmlar. Ikincil olarak,
orgu tsel faktorler, satşn alma faaliyetleri, firmanşn stratejik oncelikleri ve satşn alma
biriminin orgu t ic indeki konumu arasşndaki baglantşlarş belirler. Sonraki asamada
analiz edilecek birim ise mu steri firmanşn satşn alma merkezi olmaktadşr. Satşn alma
su reci boyunca bu merkezin kompozisyonu, firmadan firmaya, satşn alma
durumlarşna gore degisim gostermektedir. Satşcşlar, satşn alma merkezinin dinamik
yapşsşnş anlamaya, satşn alma merkezi profillerini c şkarmaya, gu cu n konumunu ve
karar verici otoriteleri, satşn alma kararşnş etkileyen orgu tsel faktorleri tanşmlamaya
c alşsmalşdşrlar. Son olarak, pazarlamacş, satşn alma merkezinin bireysel u yeleri
u zerine odaklanmalşdşr. Satşn alma merkezinin her bir u yesi, satşn alma kararşna
kendilerine has deneyimler, kisisel ozellikler ve orgu tsel bakşs ac şsş ile etki eder.
Basarşlş pazarlamacş, karar verme su recine dahil olan bireylerin kisisel farklşlşklarşna
odaklanşp, bireylerin tepki verebilecegi ve kolaylşkla hatşrlayabilecegi mesajlarş
ic eren tepkisel pazarlama iletisimini gelistirebilir.
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Tedarikc i sec iminin orgu t ic in en zor ve kritik kararlardan biri olmasş sebebiyle
satşcşlar tedarikc i sec iminin dinamik yapşsşyla beraber mu sterinin bakşs ac şsşyla
tedarik kaynagş sec imini etkileyen faktorleri belirlemeye de odaklanmalşdşr.
O rgu tsel satşn alma su recini c evrelemis karmasşk gu c leri c ozmek zor bir faaliyettir.
Pazarlamacş, dogru sorularş sorarak bu gu c leri c ozmeye c alşsmalşdşr. Sorularşn
cevaplarşetkili ve verimli pazarlama stratejisi olusturmaya yardşmcşolacaktşr:
1.

O rgu tsel alşcşlarşn farklşlasan satşn alma durumlarş ile karsş karsşya kaldşklarş

durumlarda izledikleri karar su reci analiz edilmelidir.
2.

O nemli faktorleri ic eren orgu tsel satşn alma davranşs modeli olusturulmalşdşr.

3.

U ru n tasarşmş, fiyatlandşrma ve promosyon konularşnda dogru karar verebilmek

ic in orgu tsel satşn alma ozelliklerini tanşmlanmalşdşr.
Satşn alma su recine odaklanmşs bu tez c alşsmasşyla, orgu tsel pazarlamacşlara
pazarlama stratejileri gelistirirken daha kapsamlş bir bakşs ac şsş sunmak
amac lanmşstşr. Saha c alşsmasş sonucunda ise yalştşm malzemesi pazarlamacşlarşnşn
degerlendirebilecekleri onemli bulgular elde edilmistir. Tezin ikinci bolu mu nde,
orgu tsel pazarlama ve yonetimi baslşgş altşnda orgu tsel pazarlarşn ozellikleri,
mu sterileri ve tu ketici pazarlarşndan farklşlşklarş ac şklanmşstşr. U c u ncu bolu mde,
orgu tsel pazarlarda isletmeler ic in satşn almanşn onemi ve hedefleri ac şklanmşstşr.
Dordu ncu bolu mde ise satşn alma su recine katşlşm ve tedarikc i sec imi iliskisi, farklş
satşn alma durumlarşna ve su reci etkileyen faktorlere gore incelenmistir. Tezin
besinci bolu mu nde, orgu tsel satşn alma karar su recine katşlşmşn du su k veya yu ksek
olmasşnşn sebeplerini ac şklamak ve satşn alma karar su recinin asamalarşnda satşn
alma merkezinin yapşsşnş belirlemek amacş ile Tu rk Yapş Sektoru Çnde yalştşm
malzemeleri pazarşnda yapşlan saha c alşsmasş anlatşlmşstşr. Tez c alşsmasş ic in ŞSatşn
Alma Su recine Katşlşm ve Tedarikc i Sec imini Etkileyen FaktorlerÇ modeli onerilmis
ve saha c alşsmasş ile model test edilmistir. Tezin son bolu mu nde ise tez c alşsmasş
kapsamşndaki arastşrma ile ilgili olan genel sonuc ve oneri kşsşmlarş yer almaktadşr.
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2. O RGU TSEL PAZARLAMA VE YO NETI MI
Bir c ok firma, demir-c elik, u retim ekipmanş, bilgisayar hafşza c ipi gibi bir c ok malş
sadece endu striyel pazarlardaki mu sterileri ic in u retirler ve son tu keticilerle hic bir
zaman direk olarak etkilesim kurmazlar. Bazş firmalar ise hem endu striyel pazarlarda
hem de tu ketici pazarlarşnda faaliyet gosterirler. Cep telefonu, ofis mobilyasş, kisisel
bilgisayarlar ve yazşlşmlar gibi u ru nler hem tu ketici pazarlarşnda hemde endu striyel
pazarlarda

satşn

alşnmaktadşr.

O rgu tsel

pazarlamayş,

tu ketim

mallarş

pazarlamasşndan ayşran iki ana faktor ise u ru nu n kullanşm amacş ve mu steri
olmaktadşr (Hutt ve Speh, 2007). Bazen u ru nler aynş olabilir, fakat orgu tsel
mu steriye ulasmak ic in temel olarak daha farklşpazarlama yaklasşmlarşkullanşlşr.
2.1 O rgutsel Pazarlarşn O zellikleri
O rgu tsel pazarşn kendine ozgu bazş ozellikleri bulunmakta, bu ozellikleri ile orgu tsel
pazar diger pazarlardan ayrşlmaktadşr. Bu c alşsmada, bu pazarşn yapşsal
ozelliklerinin anlamada faydalş olmasş amacşyla oncelikle orgu tsel pazarlamanşn en
temel ozelliginden bahsedilecektir.
O rgu tsel pazarlama stratejisi, orgu tu n kendisini, rakiplerini ve mu sterilerini
degerlendirmeyi baz almalşdşr. Basarşlş bir strateji, firmanşn ayşrt edici yeteneklerini
kullanarak mu sterileri ic in u stu n deger yaratabilecegi fşrsatlarşn tanşmlanmasşna
odaklanmalşdşr. Bu bakşs ac şsşyla pazarlama, degeri tanşmlama, gelistirme ve
dagştma su reci olarak tanşmlanabilir (Hutt ve Speh, 2007). Dolayşsşyla, faaliyet
gosterdigi pazarşn ihtiyacşna odaklanarak c alşsan firmalar, pazarş algşlama ve
mu steriyle bag kurma becerilerinde kendilerini su rekli gelistirmektedir (Day, 1994).
Pazarş algşlama becerisi, firmanşn faaliyet gosterdigi pazarlardaki degisimleri tespit
etme ve uyguladşgş pazarlama programlarşna mu sterilerin verdigi tepkiyi olc me
becerisine baglşdşr. Bu tu r firmalar pazar degisikliklerini tespit edip rakiplerinden
once gerekli tepkiyi verebilir. Mu steriyle bag kurma becerisi ise firmanşn
mu sterileriyle yakşn iliskiler kurma ve yonetme becerisi ile alakalşdşr.
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O nceden kşsa donemli masraflar olarak goru len pazarlama harcamalarş, artşk
firmalara ve firmalarşn paydaslarşna deger katan mu steri yatşrşmlarş olarak
goru lmektedir. Ku resel rekabet her gec en gu n daha da arttşkc a, pazarlama
yoneticileri pazarlama harcamalarşnşn geri donu s oranlarşnş yu kseltme ve gu c lu
finansal performans saglama konusunda paydaslara hesap verirken daha da fazla
baskş altşnda kalmaktadşrlar. Bu performans standartlarşnş yakalmak ic in firmalar
mu steri iliskileri yonetimi becerileri gelistirmek ve uygulamak zorundadşr (Hutt ve
Speh, 2007). Bu sayede firmalar, potansiyel mu sterileri ile karlş sonuc lar
dogurabilecek iliskileri tanşmlayabilir, bu iliskileri baslatabilir, gelistirebilir ve
yonetebilirler.
Mu steri iliskileri yonetiminde orgu tsel pazarlama profesyonellerinin gu nlu k
faaliyetleri; pazar bolu mlerini tanşmlama ve kategorize etme, mu sterilerin mevcut ve
potansiyel ihtiyac larşnş belirleme, mu steri ziyaretleri ile mu steri u ru nlerinin
kullanşmlarşnş ve uygulamalarşnş ogrenme, satşs,

reklam, promosyon ve hizmet

programlarşnş gelistirip uygulama, pazar bolu mlerinin fiyat elastikiyetlerini
belirleme, rakiplerin mevcut ve potansiyel tekliflerine karsş mu sterinin tepkilerini
olc me olarak sşralanabilir (Srivastava ve dig., 1999).
Satşcş firmalar, mu sterilerinin faaliyetleri konusunda derin bilgi sahibi olarak ve
mu sterilerinin isine ozgu n degerler katmaya c alşsarak bu yu k firmalar tarafşndan
tedarikc i olarak sec ilebilirler. Bu sec imi etkileyebilecek orgu tsel pazarlama
programlarş ic erisinde ise ozellikle kisisellestirilebilir u ru nler, hizmet destegi ve satşs
oncesi ve sonrasş bilgi hizmetleri giderek artan bir oneme sahip olmaktadşr. Pazarşn
ihtiyac larşna odaklanarak c alşsan firmalar ise mu sterileri ile bag kurma becerilerine
bu yu k oncelik vermekte ve teslimat, ellec leme, servis hizmetleri ve diger tedarik
zinciri aktivitelerini mu sterilerinin faaliyetlerine uyumlastşrmaya c alşsmaktadşr.
Mu steri firmalar da kendi mu sterileri ic in en yu ksek degeri yaratabilmek amacşyla
tedarikc ilerinden en iyi sekilde yararlanmaya c alşsşrlar (Hutt ve Speh, 2007).
Tu m bu ac şklamalar, orgu tsel pazarşn yapşsş sebebiyle mu steri iliskileri yonetiminin
orgu tsel pazarlamada onemli bir yere sahip oldugunu gostermektedir.
O rgu tsel pazarlarşn en temel ozelliklerin biri ise orgu tsel pazarlardaki mu steri
taleplerinin tu ketici u ru nlerine olan nihai taleplerden tu remesidir. O rnegin, bir araba
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satşn alma talebi ile mu steri lastik, elektronik aksam, alu minyum doku m, bakşr teli,
cam ve benzeri bir c ok farklş endu stri tarafşndan u retilen u ru nlere olan talebi
harekete gec irir. Endu striyel u ru nlere olan talep c ogu zaman nihai talepten tu retilen
bir karakterde oldugundan, orgu tsel satşcşlar talep yapşsşnş ve tu ketici pazarlarşndaki
satşn alma tercihlerindeki degiskenlikleri gozlemek durumundadşrlar (Hutt ve Speh,
2007). O rnek olarak, konut kredileri oranlarşndaki bir du su s yeni konuta olan talebi
canlandşrabilir ve bunun karsşlşgşnda yeni ev aletlerine olan talepte de artşs
beklenebilir. Ev aleti satan satşcşlar ise artan mu steri talebini karsşlayabilmek ic in
stok miktarlarşnş arttşrmak isteyebilirler. Bu talebe karsşlşk verebilmek amacşyla ise
ev aletleri u reticileri u retim miktarlarşnş arttşracak ve bu sebeple u retimde
kullandşklarş motorlar, zaman ayarlayşcşlar, alu minyum doku mler ve boya gibi
bilesenlere olan talepler de artşs gosterecektir. Ekonomide yasanacak bir durgunluk
ise tam tersine bir tepkiyi yaratacaktşr.
Bazş orgu tsel satşcşlar tu ketici pazarlarşndaki gelismeleri takip etmekle beraber aynş
zamanda nihai tu keticilere ulasan pazarlama programlarş da gelistirmektedir. Kagşt
ambalaj u reticileri, televizyon reklamlarş ve gazete ilanlarş ile kagşdşn yeniden
donu stu ru lebilir ozellikleri ve saglşklş yonlerini anlatarak, karton ambalajda sunulan
ic eceklere olan talebi arttşrmaya c alşsabilirler. Bazş nihai tu keticiler ise kullandşklarş
bitmis u ru nlerde kullanşlan parc a veya hammaddelerin hangi u reticilerden tedarik
edildigini bilmek isteyebilir.
Talep elastikiyeti, bir u ru nu n fiyatşndaki birim fiyat degisikligine karsş o u ru nu n
talebindeki degisimin oranş olarak tanşmlanmaktadşr. Fiyatşn belirli bir yu zde de
degisikligine karsş daha bu yu k yu zdelerde talep degiskenligi goru lu yorsa talebin
elastik oldugundan bahsedilebilir. Elastik olmama durumu ise fiyata karsş hassasşzlşk
olarak degerlendirilebilir; bu durumda fiyattaki belirli bir yu zdedeki degisiklige
karsşlşk, talep daha az yu zdelerde degiskenlik gosterecektir. Binalarda standartlarca
kullanşlmasş zorunlu tutulan yalştşm malzemelerini du su ndu gu mu zde, tu keticilerin
konut talebi oldukc a yalştşm malzemesi talep eden insaat firmalarş da yalştşm
malzemelerindeki fiyat degiskenliklerine daha az duyarlş olacaklardşr. Aksine,
zorunlu olmayşp mu steri tercihine ile talebi yaratşlan bir akşllş ev sisteminin fiyatş
arttşkc a, mu steriler bu sistemin kullanşlmadşgş daha uygun fiyatlş konutlar tercih
edebilir; bu durumda insaat fimarlarşnşn akşllşev sistemine olan talebini azaltabilir.
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Nihai tu ketici pazarlarşndaki taleplerin orgu tsel pazarlardaki talepler u zerinde etkisi
olabilir. Bu sebeple, tu ketici pazarlarşndaki trendlere duyarlş olan firmalar, tu ketici
pazarlarşndaki talebin etkisiyle orgu tsel pazarlarda ortaya c şkabilecek ihtiyac larş
sezinleyerek, bu yu me ve farklşlasma ic in dogru fşrsatlarş tanşmlayabilirler (Hutt ve
Speh, 2007).
O rgu tsel pazarlarda satşn alşnan endu striyel u ru nlerin genelde az sayşda tedarikc iden
tedarik ettigi goru lmektedir (Goc ener, 2001). Az sayşda tedarikc i ile beraber
c alşsmak ise orgu tsel tu keticileri tedarikc ileri ile daha sşkş iliskiler kurmaya ve daha
yakşn c alşsmaya yoneltmektedir.
O rgu tsel pazarlarda satşs sonrasş hizmetler de satşn alma kararlarşnda degerlendirilen
onemli faktorlerin basşnda gelmektedir. Satşs sonrasş hizmetler kapsamşnda du zenli
bakşm hizmeti, servis kalitesi ve hşzş, yedek parc a tedarigi ve montaj su releri
oncelikle degerlendirilen olc u tler olmaktadşr (Goc ener, 2001).
2.2 O rgutsel Pazar Mus terileri
O rgu tsel pazar mu sterileri temel olarak 3 farklş kategoriye ayrşlabilir (Hutt ve Speh,
2007).
•

Ticari isletmeler (is c evreleri)

•

Enstitu ler (u niversiteler, vb.)

•

Kamu kurumlarş

Ticari isletmeler endu striyel pazarş olusturmaktadşr. Endu striyel pazarlarda ise
hammaddeler ara mamu ller veya u ru nler kullanşlarak nihai u ru nlere donu stu ru lu p
alşcşlara satşlmaktadşr.
Ticari isletmelerin ic inde ayrşca aracşlar olarak nitelendirilen satşcş orgu tler
bulunmaktadşr. Aracşlar, u reticilerden satşn aldşklarş u ru nleri herhangi bir degisiklik
yada modifikasyon yapmadan toptan ve perakende pazara sunan firmalardan
olusmaktadşr.
Kamu kurumlarş ise genellikle belediyeler, bakanlşklar, koy hizmetleri gibi devlet
kurumlarşndan olusmaktadşr.
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2.3 O rgutsel Pazarlar I le Tuketici Pazarlarş Kars şlas tşrmasş
O rgu tsel pazarlama stratejisi, tu ketim u ru nleri pazarlama stratejisinden bazş
ozellikleriyle farklşlasmaktadşr. Potansiyel mu sterilere ulasmak ic in orgu tsel
pazarlarda reklamlardan (TV, gazete) daha ziyade bireysel satşslar on plana c şkar.
O rgu tsel satşs temsilcileri hedef firmalarşn teknik ac şdan gereksinimlerini ve bu
gereksinimlerin nasşl karsşlanabilecegini iyi anlamalş, aynş zamanda satşn alma
kararşnda orgu tte hangi kisinin ne derece etkili oldugunu bilmelidir.
O rgu tsel satşcşnşn u ru nu n aynş zamanda onemli bir bileseni olarak hizmet kalitesi
vardşr. O rgu tsel tu ketici fiziksel u ru nu n kalitesiyle beraber baglş hizmetlerin
kalitesini de degerlendirir (Hutt ve Speh, 2007). Bu durumda tu ketici satşn aldşgş
paketin toplam degerini degerlendirecektir. O rgu tsel satşn alma su rec lerinde fiyat
pazarlşklarş da onemli bir bilesen olmaktadşr. Ancak, belirli kalite ve tasarşm
ozelliklerini saglayarak mu steriye kisisellestirilerek imal edilen u ru nlerin ise
fiyatlandşrmalarş genel olarak mu steri ozel olacaktşr. Ayrşca, orgu tsel satşcşlarşn
bu yu k mu sterilerine direk olarak dagştşm yapabilmesinin satşcş-mu steri iliskilerini
gu c lendirdigi du su nu lu r. Ku c u k mu sterilere ise genellikle bayiler ve sektorel
dagştşcşlar gibi aracşlar vesilesiyle hizmet edilmektedir.
Tu ketici pazarlarşndaki ve orgu tsel pazarlardaki mu steriler bazş ozellikleriyle temel
olarak birbirinden ayrşlmaktadşr. O rgu tsel pazarlarda satşn alma karar su reci tu ketici
pazarlarşndaki su rece gore farklşlşk gosterir. Tu ketici, satşn almaya bireysel olarak
karar verirken, orgu tsel pazarlarda satşn alma kararlarş genellikle bir c ok orgu t
c alşsanşn dahil oldugu, bir c ok asamadan olusan bir su rec olarak goru lmekte ve bu
sebeple tek basşna ayrş bir orgu tsel faaliyet olarak du su nu lmektedir. Tu ketici
pazarlarşnda ise, bireyler kşsa su rede bireysel olarak satşn alma kararlarş
verebilmektedir.
Dell Inc.Çnşn orgu tsel satşcşdan tu keticiye (B2C) ve orgu tsel satşcşdan orgu tsel
mu steriye (B2B) pazarlara hizmet veren organizasyon yapşsş sekil 2.1Çde
gosterilmektedir.
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Dell, Inc.

B2C

Mus teriler

Bireyler
Hanehalkş

U runler

PCler
Yazşcşlar
Tu ketici elektronigi
Basit hizmetler
Anlasmalar

B2B

Isletmeler
• Ku resel
• Bu yu k
• Kobi

Enstitu ler
• Saglşk
• Egitim

Kamu
• Ulusal
• Yerel

PCler
Isletme veri depolama
Sunucular
Karmasşk hizmetler

Sekil 2.1 : DellÇde tu ketici pazarşve orgu tsel pazarlar (Hutt ve Speh, 2007)
O rgu tsel satşcşlar, satşn alma su recinin firma ic inde nasşl isledigini ve bu su rec te
firmanşn hangi bireylerinin satşn alma kararşnşn hangi asamalarşnda ne rol oynadşgşnş
ve ne derecede etkili oldugunu bilmelidir. Satşn almanşn karmasşklşgşna gore, satşn
alma su reci haftalar, hatta aylar su rebilmekte ve bu su rece c ok farklş fonksiyonlardan
katşlşmcşlar dahil olabilmektedir. Bu satşn alma su recine bir orgu tsel satşcş ne kadar
erken dahil olabilirse, basarşic in sansş da o kadar fazla olacaktşr.
C izelge 2.1Çde orgu tsel pazar mu sterilerinin bir ozeti gosterilmektedir.

8

Cizelge 2.1: O rgu tsel pazar mu sterilerinin ozellikleri (Hutt ve Speh, 2007)

O zellik
•

O rnek

O rgu tsel pazar mu sterileri ticari

•

DellÇin mu sterileri arasşnda Boeing,

isletmeler, enstitu ler ve kamu

Arizona Devlet U niversitesi ve birc ok

kurumlarşndan olusmaktadşr.

ulusal ve yerel otorite yer almaktadşr.

•

O rgu tsel mu sterinin tek bir satşn

•

almasşnşn bu yu klu gu bireysel

birim yazşlşm satşn alşrken, Citigroup

tu keticinin tek bir satşn almasşndan c ok

10.000 birimlik bir satşn alma yapabilir.

daha bu yu k hacimlidir.
•

Bireysel tu ketici MicrosoftÇtan bir

O rgu tsel pazarlardaki u ru nlere olan

•

Yeni ev satşn almalarşhalş, beyaz

talep nihai tu ketici pazarlarşndaki

esya, gardolap, parke ve bir c ok farklş

taleplerden tu remektedir.

u ru ne olan talebi canlandşracaktşr.

•

O rgu tsel satşcşlar ile olan iliskiler

•

yakşn ve uzun su relidir.
•

iliskileri onlarca yşldşr su rmektedir.
•

O rgu tsel mu sterilerin satşn alma

Proctor & GambleÇda farklş

fonksiyonlarda c alşsan personelden bir

kararlarştek bir karar vericiden daha

araya getirilmis ekipler alternatif

c ok, bir c ok farklşsatşn alma etkisini

dizu stu ve masau stu bilgisayar

ic ermektedir.
•

IBMÇin bazşkilit mu sterileri ile olan

u reticilerini degerlendirir ve sec erler.

Farklş mu steri tiplerine hitap

•

etmelerine ragmen orgu tsel

O rgu tsel sşfatlar pazarlama yoneticisi,

u ru n mu du ru , satşs mu du ru ve kilit

pazarlamacşlar ve tu ketim u ru nleri

mu steri yoneticisi sşfalarşnş

pazarlamacşlarşaynş orgu tsel sşfatlarş

ic ermektedir.

paylasşrlar.

O rgu tsel pazarlardaki iliskiler genellikle yakşn ve uzun su relidir. Satşs bir sonuc
olmaktan daha c ok, bir iliskinin baslangşcşnşn ilk sinyali olmaktadşr. Iliskiyi
su rdu rmek ic in, orgu tsel pazarlamacş mu sterisinin faaliyetleri hakkşnda detaylş
bilgiye sahip olmalş ve mu sterisinin isine ozgu n bir deger katabilmelidir. Dolayşsşyla,
iliskisel pazarlama, mu steri ile basarşlş alşsveris kuran, gelistiren ve su rdu ren orgu tsel
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pazarlama faaliyetlerinin bu tu nu ne odaklanmşstşr (Morgan ve Hunt, 1994). Bire bir
iliskiler kurmak orgu tsel pazarlamanşn kalbi olarak goru lmektedir.
S ekil 2.2 ise bir otomobilin u retiminde yer alan tedarikc iler zincirini du su nerek
orgu tsel pazarlamanşn iliskisel boyutunu gostermektedir. Otomobil u reticileri ve
tedarikc ikleri arasşndaki iliskiler farklş orgu tsel pazarlama alanlarşna du smektedir.
Tedarik zincirinde yer alan bu tu n firmalar u ru nu n yapşmş, dagştşmş da ic eren
pazarlama aktiviteleri, destek ve satşs sonrasş hizmetlerin bu tu nu nu olustururlar. Bu
deger yaratşcş faaliyetler, u retilen her bir otomobilinde kalitesini yu kseltmede etkili
olmaktadşr. Rakiplere karsş rekabette u stu nlu k saglamak ic in firmalar faaliyetlerini
ya daha ucuz u retmeli yada ek deger ve yu ksek getiri saglayacak sekilde
farklşlastşrmalşdşr (Porter ve Millat, 1985).

Zincirin Alt
Tedarikcileri
(USX, DuPont)
Malzeme,
plastik rec ine,
metal levha
tedarikc ileri

Direk
Tedarikciler
(TRW, Johnson
Controls)

Otomobil
U reticileri
(Ford, General
Motors)

Arac koltugu veya
gu c aktarşm
sistemleri ve
benzeri
sistemlerin
u retimi ic in girdi
satşn alşrlar

Otomobil u retmek
ic in girdi satşn
alşrlar

O rgutsel
Pazarlama

O rgutsel
Pazarlama

Otomobil
Alşcşlarş
(Tuketiciler)
Otomobil satşn
alşrlar

Tuketici Pazarlama
(bireyler ve hanehalklarş)
ve
O rgutsel Pazarlama
(filo alşcşlarş gibi firmalar)

Sekil 2.2: O rgu tsel pazarda iliskisel pazarlamanşn rolu ornegi (Hutt ve Speh, 2007)
Tedarik zinciri stratejisinde amac gu c lu tedarikc i iliskileri ile u retimde hşzş,
hassaslşgş ve verimliligi arttşrmaktşr. Bu amac bilgi paylasşmş, ortak planlama,
teknoloji paylasşmş ve faydalarşn paylasşmş ile saglanabilir. Eger orgu tsel satşcşlar
mu sterilerinin tedarik zincirlerinde degerli birer is ortagş olabiliyorsa odak, fiyattan
degere ve u ru nlerden de c ozu mlere kayar. Bu sonuc lara da ulasabilmek ic in de
tedarikc ilerin, mu sterilerinin fiyat, kalite, hizmet ve bilgi ihtiyac larşnş tam olarak
karsşlayabilecek yetenekte olmasş gereklidir.
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Tedarikc ileriyle yakşn ve uzun su reli iliskiler gelistirmek ve su rdu rmek orgu tsel
satşcş ic in onemli bir amac olmaktadşr. Gu vene ve performansa dayalş bu tu r stratejik
ortaklşklar satşcş ve mu steri orgu tlerin bir c ok seviyesinde iletisime ac şk olmayş
gerektirir. Bu sebeple orgu tler, iliski yonetimlerine giderek artan bir onem
vermektedir. Iletisim becerileri orgu tsel yapşlardan, rollerden ve gorevlerden c ok
kisisel ozelliklere dayandşgşndan, iliski kurma ve yonetme becerisi yu ksek pazarlama
personelleri orgu tler ic in giderek daha degerli olmaktadşr (Webster, 1992).
Tedarik zincirinde mu sterilerin ticari kurumlar, enstitu ler ve devlet kurumlarş olarak
3 grupta toplandşgşndan onceki bolu mlerde bahsedilmistir. Ancak, tedarik zinciri
kavramş ticari kurumlarşn olusturdugu orgu tsel pazarlarş tanşmlamak ic in iyi temel
olusturmaktadşr.

Ticari

pazarlarda

mu steriler

kullanşcşlar,

orjinal

ekipman

imalatc şlarş (OEM), bayiler ve dagştşcşlar olarak 3 grupta toplanmşstşr (Hutt ve Speh,
2007).
Kullanşcşlar, satşn aldşklarş endu striyel u ru n ve hizmetleri kullanarak orgu tsel
pazarlarda ya da tu ketim pazarlarşna satacaklarş u ru n ve hizmetleri u retirler.
Kullanşcş mu steriler, bilgisayar, fotokopi makinesi, imalat su recini destekleyecek
otomasyonlu imalat ekipmanlarş ve benzeri u ru n ve hizmetler satşn alşrlar. GEÇden
bir makine parc asş aldşgşnda, otomobil u reticisi bir kullanşcş mu steridir. Bu makine
parc asş, u retilen otomobilin bir parc asş olmamakta, otomobili u reten sistemde
kullanşlmaktadşr.
Orjinal ekipman imalatc şlarş, (OEM) orgu tsel veya tu ketim pazarlarşna satmak ic in
u rettikleri u ru nu n yapşsşnda yer alan endu striyel u ru nleri satşn alan mu sterilerdir.
O rnek olarak, Intel Corporation, Dell bilgisayarlarşnşn kalbini olusturan mikro
islemcileri satmaktadşr. Bu mikro islemcileri satşn alan Dell bir OEMÇdir.
Bayiler ve Dagştşcşlar, endu striyel u ru nleri satşn alan ve kullanşcş ve OEMÇlere satan
aracş ticari kuruluslardşr. Bayiler ve Dagştşcşlar bir c ok farklş u ru n ve hizmetten
olusan bir portfolyoyu endu striyel kullanşcşlara pazarlayabilme gu cu ne sahiptirler
(Hutt ve Speh, 2007).
Bu 3 kategorinin faaliyetleri birbirinden bagşmsşz degildir. Gruplandşrmalar tu ketim
amac larşna gore yapşlmşstşr. O rnek olarak, Ford u retim su recinde yer alan bir makine
parc asş satşn almasşnda bir kullanşcş mu steri iken, nihai u ru nu ic in bir radyo sistemi
alşrken bir OEM mu steridir. Satşcş, orgu tsel pazarş olusturan farklş orgu tsel
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tu keticileri iyi bilmelidir. Satşcşlar mu sterilerini kullanşcş, OEM veya bayi ve dagştşcş
olarak sşnşflandşrarak her bir ticari mu sterinin ihtiyacşnş ve endu striyel u ru n satşn
almalarşnda kullandşgş tedarikc i degerlendirme kriterlerini daha iyi anlayabilir.
2.4 O rgutsel Pazarlarda Pazarlama ve Planlama

GI RDI MALLAR

TEMEL MALLAR

Hammaddeler

Demirbas lar ve Sermaye Yatşrşmlarş

- Tarşmsal U ru nler
(orn. bugday)

- Binalar & Yapş Ruhsatlarş
(orn. ofisler)

- Dogal U ru nler
(orn. demir, ahsap)

- Sabit Ekipmanlar
(orn. bilgisayarlar, asansorler)

I mal edilmis malzemeler & parcalar

Yardşmcş ekipmanlar

- Bilesen Malzemeleri
(orn. c elik)

- Hafif Fabrika Ekipmanlarş
(orn. forkliftler)

- Bilesen Parc alarş
(orn. tekerlek, mikro islemci)

- Ofis Ekipmanlarş
(orn. masalar, PCÇler)

YARDIMCI MALLAR
Sarf Malzemeleri
- Faaliyet sarf malzemeleri
(orn. makine yaglarş, kagşt)
- Bakşm & Onarşm Malzemeleri
(orn. boya, vidalar)
Kurumsal hizmetler
- Bakşm & Onarşm Hizmetleri
(orn. bilgisayar tamiri)
- Kurumsal Danşsmanlşk Hizmetleri
(orn. hukuki, reklam, yonetim
danşsmanlşklarş)

Sekil 2.3: O rgu tsel pazarlar ic in mallarşn sşnşflandşrşlmasş (Kotler, 1980)
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Pazarlama stratejisi modelleri farklş sşnşflardaki mallara gore farklşlşk gosterecektir.
Farklş mal sşnşflarş ic in tamamen farklş promosyon, fiyatlandşrma ve dagştşm
stratejileri gerekir. Endu striyel u ru nu n fiziksel dogasş ve mu steri tarafşndan
belirlenmis kullanşm amacş pazarlama programlarşnşn gerekliliginin onemini
vurgulamaktadşr. Buna gore, endu striyel mallar genel olarak girdi mallar, temel
mallar ve yardşmcşmallar olarak 3 genis kategoriye ayrşlmaktadşr (S ekil 2.3).
Imal edilmis malzemeler ve parc alar mu steri orgu tu n tarafşndan u retilen u ru n
yapşsşnda kullanşlşr. Pazarlama stratejilerinin olusturulmasşnda kisisel satşs teknikleri
ve mu steri iliskileri yonetimi faaliyetleri onemli bir yer tutar. Deger onermeleri
firmanşn rekabetc i konumunu gu c lendirecek u ru nlere odaklanmşstşr. O rgu tsel satşcş
aynşzamanda tedarik zincirine uyum konusunda yeterli becerileri gosterebilmelidir.
Standart parc alar ise bu yu k miktarlarda sozlesmeli olarak satşn alşnmaktadşr. Bu
parc alarşn pazarlama stratejileri ise rekabetc i fiyat, gu venilir teslimat ve destek
hizmetleri sunmaya odaklşdşr. Genel olarak ku c u k mu steriler ic in aracşlar vesilesiyle
hşzlş dagştşm hizmeti verilmektedir. Imal edilmis malzemeler ve parc alar ic in satşcş,
mu sterilerinin ozgu n ihtiyac larşnş iyi tanşmlayabilmeli, satşn almada etkili olan
faktorleri belirleyebilmeli ve bu mu sterilere karlş bic imde hizmet verebilecek
c ozu mler yaratmalşdşr.
Sabit u retim ekipmanlarş gibi tesisler sşnşfşndaki temel mallar, mu sterinin u retim
c apşnş etkileyen sermaye yatşrşmlarşdşr. Bu tu r mu steriye ozellestirilmis u ru nler yada
teknolojiler, firmanşn hizmet becerileri ile birlikte pazarlama stratejisinin temel
faktorleri olarak kabul edilirken, direk olarak satşcşdan kullanşcşya dagştşm kanalş
kullanşlşr. Baskş tezgahş gibi daha standart u ru nler ise aracşlar tarafşndan pazara
dagştşlabilmektedir. Temel mallarşn pazarlanmasşnda da kisisel satşs teknikleri ve
mu steri yonetimi on plandadşr. Sabit kşymetlerde ve ozellikle kisisellestirilmis
mallarşn satşn alma su rec lerinde mu sterinin u st yonetiminin de dahil oldugu uzun
su reli pazarlşklar soz konusu olabilir. Mu sterinin satşn alma motivasyonu ekonomik
(sermaye malşnşn hesaplanan performansş) ve duygusal (pazar liderligi) faktorlerden
etkilenebilir. Pazarlama stratejisi, gu c lu mu steri iliskileri yonetimi, etkili mu hendislik
ve u ru n tasarşm destegi, rakiplerden daha u stu n ve yatşrşma geri donu s oranş daha
yu ksek u ru n ve teknolojiler u retebilme becerisine dayandşrşlmalşdşr. Satşn alma
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fiyatş, dagştşm ve reklam faaliyetleri pazarlama stratejisinin olusturulmasşnda daha az
oneme sahiptir.
Yardşmcş mallar ic in de farklş pazarlama modelleri vardşr. Bir c ok sarf malzemesi,
c ok farklş endu strilerden bir c ok orgu tsel mu steri tarafşndan talep edilmektedir. Bazş
bu yu k mu sterilere direk hizmet verilirken, kalan u reticilere ise aracşlar tarafşndan
hizmet verilir. O rgu tsel satşcşnşn amacş, mu steri tarafşndan onaylş ve tercih edilen bir
tedarikc i olmaktşr. Sarf malzemeleri ic in satşcşnşn promosyon karşsşmşnda kataloglar,
reklamlar, ve az da olsa kisisel satşs yer almaktadşr. Reklamlar genellikle son
kullanşcşlarş ve dagştşcşlarş hedef almaktadşr. Yardşmcş malzemelerde farklşlasma az
oldugundan fiyat onemli bir satşn alma kriteri olabilmektedir. Yine de ozellestirilmis
hizmet sec enekleri tasarlayarak rakiplerden farklşlasmak mu mku n olabilir. Dogru
u ru n karşsşmşnş saglayarak, zamanşnda ve gu venilir teslimatla, kisisellestirilmis
hizmetler ile orgu tsel satşcş mu sterisine farklş deger saglayarak mu sterisiyle uzun
su reli ve karlşiliskiler gelistirebilir.
U ru n, fiyat, promosyon ve dagştşm ile ilgili bu tu n pazarlama kararlarş direk veya
dolaylş olarak firmanşn diger fonksiyonel birimlerinden etkilenmektedir. Buna
karsşlşk, kurumsal stratejilerin olusturulmasşnda kullanşlan pazarlama varsayşmlarş,
arastşrma gelistirme, u retim ve satşn alma gibi birimlerdeki is kararlarşnş da
etkilemektedir. Firmalar daha yalşn ve c evik yapşlar halini aldşkc a, firma
stratejilerinde karsşlşklş birimlerin olusturacagş takşm c alşsmalarş da daha fazla onem
kazanmaktadşr. Firmanşn diger fonksiyonel departmanlarşndan izole c alşsmak yerine
pazarlama birimi firmadaki u retim, arastşrma gelistirme, mu steri hizmetleri gibi diger
departmanlarş da mu steri ihtiyac larşna cevap verebilecek sekilde bu tu nlestirmelidir
(Hutt ve Speh, 2007). O rgu tsel pazarlama planlamasş, arastşrma gelistirme, satşn
alma, finans, u retim ve firmanşn diger birimlerinin planlamalarş ile birlikte koordine
edilmelidir (S ekil 2.4).
O rgu tsel pazarlama yonetimi su rec lerindeki temel bilesenler S ekil 2.5Çde
gosterilmistir. O rgu tsel pazarlama stratejisi kurumsal vizyon ve hedeflerin c izdigi
sşnşrlar c erc evesinde hazşrlanmalşdşr. Kurumsal mizyon ve hedefler ise, ulusal ve
uluslararasş c evrelerdeki ekonomik, politik, teknolojik etkilerden ve rekabetten
etkilenecektir.
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Tanşmlayşcş
O rnek

Yeni u ru n ic in
yarştşm bu tc esi
ve yatşrşma geri
donu s oranş
U ru n ve Pazar
segmentine gore
maliyet gec misi
ve gelecek
maliyetlerin
tahmini
Mu steri
ihtiyac larşna
yanşt
verebilecek
dagştşm destegi

O rgu tsel
Birim

O rgu tsel
Birim

Tanşmlayşcş
O rnek

Ar&Ge

Konsept u ru n
gelistirme ve
degerlendirme

Satşn Alma

Tedarik
c evrelerindeki
gelismelerin
izlenmesi ve
yorumlanmasş

Finans

Muhasebe

O rgu tsel
Pazarlama
Planlamasş
U retim

Lojistik
Mu steri
Hizmetleri
O rgu tsel
Pazarlama
Stratejisi

Belirli
hacimlerde
u retim
maliyetlerinin
tahmini
Satşs sonrasş
ic in teknik
servisin
hazşrlanmasş

Sekil 2.4: O rgu tsel pazarlama planlamasş: Fonksiyonel olarak
bu tu nlestirilmis bakşs ac şsş(Hutt ve Speh, 2007)
Misyonuna karar veren bir orgu t, is tanşmş ve amacşnş tanşmlamalş, c evresel
gelismeleri degerlendirmeli, gu c lu ve zayşf yanlarşnş teshis edebilmelidir. Daha
sonra, pazar fşrsatlarşnş degerlendirilmek u zere faaliyet gosterecegi pazarlarş
sec melidir. Pazarlama hedeflerini ise faaliyet gosterilecek pazarlardaki hedef mu steri
bolu mlerini baz alarak olusturulmalşdşr.

Bu asamada, orgu tsel pazarlama planş

Ar&Ge, satşn alma, finans, u retim, mu steri hizmetleri ve diger fonksiyonel birimler
ile koordineli ve uyumlu hazşrlanmalşdşr. O rgu t, pazarlama planş hedeflerine ve
pazar bilgisine gore u ru n, dagştşm kanalş, fiyat, kisisel satşs, reklam tanştşm ve satşs
promosyonlarşnş ic eren orgu tsel pazarlama karmasş stratejileri gelistirmelidir.
Stratejilere gore hazşrlanan pazarlama programşna hedef pazar mu steri bolu mlerinin
tepkisi ise su rekli olarak izlenmelidir, sonuc lar degerlendirilerek stratejilere
uygunlugu kontrol edilmelidir. Beklenmeyen sonuc larda stratejiler tekrar gozden
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gec irilmeli, gerekiyorsa pazarda edinilen tecru belere gore stratejilerde degisiklige
gidilmelidir. Bu degerlendirme ve kontrol asamasşnda orgu t kendine yeni pazarlar
sec ip bu pazarlardaki fşrsatlarş degerlendirmek ic in yeni stratejiler kurmak amacşyla
yukarşda anlatşlan su reci tekrarlayabilir.

C evresel Etkilerin
Gozlemlenmesi ve
Tahmin Edilmesi
(Ekonomi,
Politika,
Teknoloji,
Rekabet)

Kurumsal
Misyon ve Hedefler

Pazar Fşrsatlarşnşn Degerlendirilmesi
Ticari
Pazarlar

O rgu tsel Satşn
Alma
Davranşsşnşn
Analizi

Pazarlama
Bilgisinin
Planlanmasş
ve Temini

Kamu
Pazarlarş

Enstitu
Pazarlarş

Hedef Pazar
Segmentlerinin Sec imi

Ulusal ve
Uluslararasş

Alternatif Pazar
Bolu mlerinin
Degerlendirilmesi

Pazarlama Hedefleri

Strateji Gelistirme

Fonksiyonlar
arasş
koordinasyon

O rgu tsel Pazarlama Karmasşnşn Formulasyonu
U ru n
Hizmet

Dagştşm
Kanallarş

Fiyat

Kisisel
Satşs

Reklam
Tanştşm

Satşs
Promosyonu

Ar&GE
U retim
Mu steri
Hizmetleri

Pazarlama Programş

Hedef Pazar
Segmentlerinin Yanştş

Degerlendirme ve
Kontrol

Sekil 2.5: O rgu tsel pazarlama yonetimi ic in bir model (Hutt ve Speh, 2007)
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3. O RGU TSEL PAZAR: O RGU TSEL MU STERI OLARAK I SLETMELERE
BAKIS
Ticari isletmeler, imalatc şlarş, insaat sirketlerini, hizmet firmalarşnş (Oteller, vb.),
lojistik sirketlerini, profesyonel meslek gruplarşnş (doktorlar, terziler, vb.) ve
satşcşlarş (toptancşlar ve perakendeciler) kapsamaktadşr. Bu ticari isletmeler,
endu striyel pazarlarda, tu ketici pazarlarşnda, ya da her iki pazarda da faaliyet
gosteriyor olabilir.
Bu yu k firmalarşn alşmlarş genellikle bu yu k miktarlş toplu alşmlar oldugundan,
satşcşlar gerektiginde bu yu k firmalarşn her birine ozel olarak uyarlanmşs pazarlama
stratejileri olusturabilir. Genellikle, satşcşlarşn az sayşda bu yu k firma ile c alşsmayş
tercih ettikleri soylenebilir. Mu steri olarak bu yu k firmalarşn endu striyel pazarlarda
egemenligine ragmen ku c u k firmalar da onemli bir endu striyel pazar bolu mu
olusturmaktadşr. Ku c u k fakat c ok fazla sayşda ticari isletme onemli ve baskşn bir
pazar bolu mu yaratabilirken, bu firmanşn c ok sayşdaki ozellesmis isteginden dolayş
bu bolu mlere hizmet vermek zor olabilir (Sharma ve dig., 2001). Ku c u k ticari
isletmelerin bir c ok farklş oryantasyonda birbirinden farklş ihtiyac larş olabilecegi ic in
satşcşlar bu bolu mlerin belirli ihtiyac larşna gore akşllşca uyarlanmşs pazarlama
programlarşyu ru tmelidir.
Isletmelerin bu yu klu gu satşcş ic in tek odaklanma faktoru olmamalşdşr. Mu steriler
cografik olarak farklş alanlara ku melenmis olabilir. Her mu sterinin gereksinimi bir
digerinden oldukc a farklş olsa bile cografi ku melenme, bir bolgede potasiyel
mu steriler olabilecegi anlamşna gelecektir. Pazarlama stratejisinin olusturulmasşnda
bu sebeple cografi ku melenmenin anlamş bu yu ktu r. O ncelikle, firmalar, pazarlama
c alşsmalarşnş pazar potansiyelinin yu ksek oldugu bolgelere yonlendirebilir, satşs
gu cu nu bu bolgelerde daha etkili kullanabilirler. Ayrşca, yu ksek potansiyelli
bolgelerdeki dagştşm merkezleri ile mu sterilerin bu yu k bir kşsmşna hşzlş teslimat
yapabilirler. Bazş firmalar bolgelere dagşlmşs satşn alma birimleri yerine satşn almayş
merkezi bir birimden yonetmeyi tercih ederler. Satşn almasşnş merkezden yoneten
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mu steriler ic in satşcşlar bolgelerde c alşsan satşs temsilcilerine ihtiyac duymadan satşs
faaliyetlerini yonetebilirler.
Potansiyel bir mu sterinin satşn alma organizasyonunun yapşsşnş anlayarak satşcş,
satşn almayş etkileyen faktorleri daha iyi tanşmlayabilir ve mu sterinin ihtiyac larşna
cevap verebilen stratejiler gelistirebilir.
O rgu tsel karakteristiklerinin dşsşnda, her firma faaliyetlerine devam etmek ic in
malzeme, u ru n, hizmet satşn almasş yapar. A.B.D.Çdeki istatistiklere gore, u retilen
mallarşn satşsş karsşlşgşnda kazanşlan her 1 USDÇnin en az yarşsş ile u reticiler
sattşklarş u ru nu u retmek ic in gerekli malzeme, hizmet ve ekipman alşmlarşnş
yapmaktadşr (Porter, 2002). Satşn alşnan u ru nler ve hizmetler yapşlan isin dogasşna,
firmanşn bu yu klu gu ne, satşn alşnmasş planlanan u ru nlerin miktarşna, c esitliligine ve
teknik ac şdan karmasşklşgşna baglşdşr. Ayrşca, firmalarda her bir departmanşn kendi
ihtiyac larşnşn satşn almasşnş yapmasşna ise pek sşk rastlanmaz. Genellikle firmalarda,
bu tu n departmanlarşn ihtiyac larş bir araya toplanarak satşn almalarş tek bir birim
olarak satşn alma departmanştarafşndan yapşlşr.
Bazş spesifik u ru nlerin satşn almalarş ise belirli bir satşn alma personelinin
sorumlulugunda gu nlu k gerc eklesebilir. Satşn alma fonksiyonunun bu sekilde
organizasyonu, teknik fonksiyona ve detaya sahip u ru nler ic in teknik uzmanlşk
denetiminde satşn alma yonetimine imkan verecektir. Satşn alşnacak u ru nler veya
malzemeler karmasşklastşkc a, satşn alma personelinin malzeme karakteristikleri,
imalat su rec leri ve tasarşm spesifikasyonlarş konusunda daha bilgili olmasş
gerekecektir. Bu tu r satşn alma durumlarşnda ise u ru n yada malzeme arastşrmasşnş,
alternatiflerin degerlendirilmesini ve maliyet c alşsmalarşnş yapmak u zere bir c ok
katşlşmcşnşn dahil oldugu satşn alma gruplarş olusmaya baslayacaktşr.
3.1 Satşn Alma (Fonksiyonunun) Hedefleri
Farklş karakterlerdeki kurumsal mu sterilerin ihtiyac larşnş belirlemek ic in satşcşlar,
mu steri kurumlardaki satşn alma yoneticilerinin amac larşnş ve satşn alma
fonksiyonunun orgu tu n hedeflerine nasşl katkşda bulundugunu anlamalşdşr. C izelge
3.1 satşn alma fonksiyonunun hedeflerini gostermektedir. Satşn alma kararşnş veren
kisi genellikle birbiriyle c akşsan bir c ok farklş hedefi birbiriyle dengeleyebilmelidir.
O rnegin, kalite standartlarşnş karsşlamayan veya 2 hafta gec teslim edilecek bir u ru n,
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en du su k fiyata sahip olsa bile kabul goremeyecektir. Bu sebeplerle, mu steri firmanşn
maliyet yapşsşnş korumaya ek olarak, kaliteyi gelistirme ve stok yatşrşmlarşnş
minimumda tutma becerileri, tedarikc i firmalarşn degerlendirilmesinde kritik oneme
sahiptir. Buna gore, tedarik zinciri yonetiminde satşn alma fonksiyonu merkezi rol
oynamaktadşr. Tedarik zinciri maliyetlerini etkin yoneten ve tedarikc ilerinin
yeteneklerini yeni u ru n gelistirmede kullanan satşn alma fonksiyonuna sahip orgu tler,
bir c ok orgu tte kurumsal performansşnşonemli olc u de arttşrabilmektedir.
Cizelge 3.1: Satşn almada hedefler (Hannon, 2005)
Amaclar

Tanşm
O rgu tu n faaliyetlerine devam edebilmesi ic in

Kesintisiz Malzeme Akşsş

malzemelerin, hammaddelerin ve hizmetlerin
kesintisiz akşsş

Envanter Yonetimi

Minimum envanter yatşrşmş
U ru nleri ve hizmetleri dikkatlice

Kaliteyi Gelistirme

degerlendirip sec erek kaliteyi saglama ve
gelistirme

Tedarikc i Iliskilerinin Gelistirilmesi ve
Yonetilmesi

Toptam Maliyetin Minimize Edilmesi
Idari Maliyetlerin Azaltşlmasş

Rekabetc i tedarikc ilerin bulunmasş ve tedarik
zincirinde verimliligi arttşran iliskilerin
kurulmasş
Ihtiyac bulunan u ru n ve hizmetlerin mu mku n
olan en du su k fiyatlarla satşn alşnmasş
Planlanan satşn alma faaliyetlerinin en du su k
idari maliyetler ile gerc eklestirilmesi
Tedarik zinciri maliyetlerinin du su ru lerek ve

Firmanşn Rekabetc i Pozisyonunun

tedarikc ilerin yeteneklerinden faydalanarak

Gu c lendirilmesi

firmanşn pazardaki rekabetc i pozisyonunu n
gu c lendirilmesi

3.2 O rgutsel Pazarlarda Stratejik Satşn Alma
3.2.1 Toplam maliyet kavramş
Tasarruf saglamanşn ve bu yu me fşrsatlarşnşn onu nu ac mak ic in, satşn alma birimi
toplam maliyet kavramşnş ve iyi bir u ru n yada hizmetin firmaya katacagş degerin ne
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olacagşnş iyi anlamalşdşr. Bu tu r bir yaklasşm ile satşn alma yoneticileri satşn alma
fiyatşnşn dşsşnda baska hususlarşda degerlendirmeye alacaklardşr:
•

Navlun maliyetleri gibi tedarik zinciri ic inde u ru n yada hizmetin sebep olacagş
diger maliyetler,

•

U ru n yada hizmeti tedarik etmenin ve isletmenin marjinal maliyetleri,

•

U ru n yada hizmetin u ru n yasam dongu su nu etkileyecek kalite, gu venilirlik ve
benzer diger ozellikleri,

•

U ru nu n veya hizmetin firmaya ve mu sterilerine katacagş deger.

Bu toplam maliyet sistemi yaklasşmş Şsahip olmanşn toplam maliyetiÇ kavramşna
temel olmaktadşr. ŞSahip olmanşn toplam maliyetiÇ

tedarikc i ve mu steri

faaliyetlerinin, u ru n yada hizmetin yasam dongu su boyunca sebep olacagş maliyetleri
hesaba katar (Hutt ve Speh, 2007). O rnegin, bir firma yu ksek kalitede bir u ru nle
imalat hatalarşnş azaltşp daha az envantere ihtiyac duyacagşndan ve isletme
giderlerini azaltacagşndan, o u ru ne daha fazla bedel odemeyi uygun gorebilir. Buna
gore, sahip olmanşn toplam maliyeti her bir satşn almanşn kendi ic indeki maliyetdeger iliskisini anlamak ile ilgilidir.
3.2.2 Satşn almada gelis im seviyeleri
Daha etkili bir satşn alma ile maliyetlerden tasarruf etme konusunda, Anderson ve
Katz (1998), firmalarşn farklş satşn alma fonksiyonu gelismislik du zeylerinde faaliyet
gosterdigi belirtmekte ve maliyet du su rme ve ciro bazşnda artşs saglama konularşnda
firmalara farklş yollar onermektedir (S ekil 3.1). En az gelismislikten, en c ok
gelismislik du zeyine kadar bu yaklasşmlar (1) Daha az maliyetle satşn alma, (2) Daha
iyisini satşn alma, (3) Daha iyisini kullanma ve (4) Daha iyisini satma
yaklasşmlarşdşr. En gelismis strateji olan Şdaha iyisini satmaÇ stratejisi satşn alma
faaliyetlerini direk kurumsal stratejiye baglamaktadşr. Bu strateji, satşn alma
biriminin tedarikc ileriyle olan iliskileri, firmayş bu yu tecek ve pazardaki gu cu nu
arttşracak sekilde kurmasşnşve yonetmesini onermektedir.
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Satşn Alma Gelis iminde As amalar
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1. Satşn Almada Kaldşrac Etkisi:

2. Baglş Satşn Alma:

3. Degerli Satşn Alma:

4. Bu tu nlesik Satşs

Hacim
Birlestirilmis Tedarik
AltyapşOptimizasyonu

Tedarikc i χ Mu steri
Entegrasyon / Baglş Maliyetler
Minimizasyon

Deger
Yonetim/Optimizasyon

Ticari Sinerji

Kaldşrac Alanlarş:

Kaldşrac Alanlarş:

Kaldşrac Alanlarş:

Kaldşrac Alanlarş:

• Tedarikc inin sabit giderlerinden
tam olarak faydalanma
• Rekabetc i tedarik altyapşsşnş
kesfetme
• Mu sterinin payşnşarttşrma
• Iyilestirilmis pazarlşk ve sozlesme
yetenegi
• Sozlesme sartlarşnşn kapsamşnş
genisletme

• Gelistirilmis koordinasyon/tahmin
tutarlşlşgş ve tahmin edilebilirlik
• Lojistik akşslarda
optimizasyon/katma degerli roller
• Ticari islemlere ait du zenli bilgi
akşsş
• Israf yaratan/katma degeri
olmayan faaliyetlerin elenmesi
• Tedarikc i maliyetlerinde
iyilestirmeler
• Tedarikc i yatşrşmlarşnş
desteklemek

• C ozu m tasarşmş gelistirme
su rec lerine tedarikc ilerin erken ve
etkin katşlşmş
• Karmasşklşgş
azaltşlmşs/basitlestirilmis
spesifikasyonlar
• Yanşt verme su relerinin kşsalmasş
• Rasyonel talepler
• Tu ketim oranlarşnşn kontrolu
• Toplam maliyet verimlik
hedeflerini saglamak u zere
performans tesvik programlarş

• Firmanşn farklş
u ru nlerinin/hizmetlerinin ve kanal
portfolyosunun bu tu nlestirilmesi
• Yaratşcşrisk paylasşmşnşn
tanştşlmasş
• Tedarikc inin yeteneklerinin ve
potansiyelinin kesfedilmesi
• Karmasşk kanal iliskilerinin
yonetimi
• Deger zincirinde yer alan
taraflarşn altyapş ve operasyon
altyapşlarşndan karsşlşklş olarak
faydalanmasş

ETKI

Daha az maliyetle satşn al

Daha iyisini satşn al

Daha iyisini kullan

Daha iyi sat

Maliyetlerin Azaltma ve Ciroyu Arttşrma Yollarş
Sekil 3.1: Satşn Alma Gelisiminde Asamalar ve Tasarruf / Cirosal Iyilestirme Yollarş(Anderson ve Katz, 1998)
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1. Seviye olan Kaldşrac lş Satşn Alma (Daha az maliyetle satşn al): Bir c ok firma 1.
seviye satşn alma yaklasşmşnş uygulamakta ve merkezi karar verme mekanizmasş ile
satşn alma maliyetlerinde tasarruf saglayabilmektedir. Merkezi karar verme
mekanizmasş ile firmalar farklş lokasyonlarş ic in alşm miktarlarşnş birlestirmekte ve
en iyi fiyat ve kosullarş sunan tedarikc ilerle c alşsmak ic in yeterli pazarlşk gu cu nu
yaratabilmektedir.
2. Seviye olan Baglş Satşn Alma (Daha iyisini satşn al): Satşn alma gelismisliginin bir
sonraki asamasş, satşn alan orgu tu n tedarik zincirine dşsardan bakşsş ve
tedarikc ileriyle karsşlşklş fayda saglayacak iliskiler kurmaya baslamasşyla etkinlesir.
Ihale su rec lerini daha du zenli hale getirerek, teslimatlarda ve bilgi akşsşnda
optimizasyon saglayarak ve etkin u retim yapmalarş ic in tedarikc ilerine gerekli
baglşlşgş gostererek firmalar maliyetlerde tasarruf saglayabilirler. Seviye 1Çden
seviye 2Çye gec mekle maliyetlerdeki tasarruf oranş %5Çden %25Çe kadar
yu kselebilmektedir.
3. Seviye olan Degerli Satşn Alma (Daha iyisini kullan): Seviye 3Çu n amacş satşn
alşnan u ru n ve hizmetlerin yasam dongu su maliyetlerini optimize ederek satşn alma
fonksiyonunun performasşnş gelistirmektir. Deger analizi, karmasşklşk yonetimi, u ru n
tasarşmlarşnşn ilk su rec lerine tedarikc ilerin dahil edilmesi ile alşcş χ satşcş
iliskilerinde farklş katma degerlerin ortaya c şkmasşsaglanabilecektir.
4. Seviye olan Bu tu nlesik Satşs (Daha iyi sat): 4. seviye gelismislik, orgu tu n belirli
bir u ru n yada hizmet satşn alma kararşnşn ciroya belirli bir etkisi oldugu ve yu ksek
derecede is riski ic erdigi durumlarda ortaya c şkar. Bu tu r durumlarda, dogru u ru n ve
hizmet sec imi ve onemli tedarikc iler ile riskin paylasşmş kurumsal stratejinin
basarşsşnda etkilidir. Satşn alma kararlarşnş kurumsal bu yu me stratejileriyle
birlestirebilecek bu ileri du zeyli satşn alma gelismisligi ic in yu ksek beceride ve
donanşmda satşn alma profesyonelleri gereklidir.
3.2.3 Satşn alma kategorileri
Her firma kendine ozgu u ru n ve hizmetlerden olusan bir portfolyo satşn alşr. Satşn
alma liderleri, toplam satşn alma kalemlerini kategorilere ayşrmakta ve kurumsal
performans ac şsşndan en bu yu k riski olusturan ve ciro olusumuna en fazla etkisi olan
satşn alma kalemlerine odaklanmaktadşr (Anderson ve Katz, 1998). S ekil 3.2Çde bir
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c ok farklş satşn alma kategorisi, satşn alma karmasşklşgşna ve kurumsal performansa
(cirosal etki/is riski) etkilerine gore bolu mlendirilmistir.
Satşn

alma

karmasşklşgş ile

teknik

ac şdan

karmasşklşk,

tedarik

zinciri

koordinasyonunun olc u su ve u ru n yasam dongu su maliyetleri gibi faktorlerin
birbiriyle olan iliskisi du su nu lmektedir. Ciro etkisi/is riski boyutu ile de bir satşn
alma kategorisinin mu sterinin deger algşsşnş ne olc u de etkileyecegi du su nu lmektedir.
O rnek olarak, FordÇun satşn alma yoneticileri direksiyon, jantlar ve gorsel parc alarşn
marka kisiliginde etkili olduguna karar vermislerdir (Anderson ve Katz, 1998).
Satşn Almada Sşnşflandşrma

Yu ksek

Ciro
etkisi/ is
riski

• Reklam χ Tanştşm
• Telepazarlama
• Markalş bitmis u ru nler

• Kritik parc alar
• Yu ksek teknolojili
u ru n ve hizmetler
• Dşs kaynaklşimalat
fonksiyonlarş

• Ofis sarf malzemeleri
• Sehayatler

• Malzemeler
• Lojistik
• Hak ve menfaat
programlarş
• Profesyonel hizmetler

Du su k
Du su k
Satşn alma zaman
ic inde kurumsal ciro
u zerinde ne kadar
etkili olabilir?

Satşn alma karmas şklşgş

Yu ksek

Mus terinin
algşlayabilecegi degere
en fazla etki
edenler

Satşn alma maliyet
faktorleri ne kadar
karmasşk?
• Teknoloji/tasarşm
• Tedarik zinciri
entegrasyonu
• Yasam dongu su
yonetimi

Sekil 3.2: Satşn Alma Kategorileri (Anderson ve Katz, 1998)
Satşn alma yoneticileri pazar bolu mlendirme ile kurumsal gelirlerde etkisi en fazla
olan kategorileri izole edip ayrş degerlendirebilirler. O rnek olarak, reklam tanştşm
faaliyetleri mu sterinin deger algşsşnş bu yu k oranda etkilediginden, ofis sarf
malzemesinin satşn alma kararş c ok az risk tasşyan bir satşn alma kararş iken
reklamlarşn etkisi ile bu kararşn onemli bir risk tasşdşgş algşlanabilir. Yu ksek
teknoloji alanşnda ise yeni nesil bir yarş iletken teknolojinin satşn alma kararşnşn
sirketin gelecegi u zerinde gerc ek anlamda c ok bu yu k etkisi olabilir.
Satşcşlar, onerdikleri u ru nlerin yada hizmetlerin mu sterilerinin satşn alma
stratejilerinde nasşl konumlandşrşldşgşnş iyi degerlendirmelidir. Bu degerlendirmeler
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dogal olarak endu stri ve firma bazşnda degiskenlik gosterecektir. Satşcş, mu steri
orgu tu n kurumsal stratejilerine uygun u ru n ve hizmet tekliflerinde bulunacaktşr.
Eger, satşcş mu sterinin tedarik zincirinde merkezi bir bilesen olabilirse, mu sterinin
satşcşyş kendi organizasyonunun stratejik bir uzantşsşymşs gibi gorebilecegi uzun
su reli ve etkili bir iliski dogacaktşr. Ofis sarf malzemeleri gibi daha az stratejik
olarak konumlandşrşlmşs mal ve hizmet alşmlarşnda ise kurumsal strateji, u ru n
c esitliligi, rekabetc i fiyat, zamanşnda destek hizmeti ve basitlestirilmis siparis
yonetimi gibi faktorlere odaklanacaktşr. Mu sterilerin satşn almalarşnş nasşl
bolu mlendirdigi anlayarak, satşcşlar karlş mu steri gruplarşnş hedeflemede daha
donanşmlşolup mu sterilere ozel stratejiler belirleyebilirler.
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4.

O RGU TSEL SATIN ALMA SU RECI , SU RECE KATILIM VE
TEDARI KCI SECI MI I LI SKI SI

O rgu tler karsşlastşklarş satşn alma kararlarşnş sşnşflandşrşrlar. Bazen ofis sarf
malzemesi gibi su rekli satşn almasşnş yaptşklarş bir durumla, bazen de u retimde ilk
kez kullanşlacak yeni bir makinenin satşn alma durumuyla karsşlasşrlar. Her bir
durum ic in verecekleri tepki birbirinden farklş olacaktşr. Ayrşca, ekonomik bu yu me
ve hukuki du zenlemeler, orgu tu n fiziki bu yu klu gu ve cografi konumu, satşn alma
kararşnş veren bireylerin olusturdugu grubun dinamik yapşsş ve grup ic indeki
bireylerin kisisel ozellikleri ve yargşlarş gibi birc ok faktor de orgu tsel satşn almayş
etkileyecektir.
Satşn alma davranşsşnşn belirli bir fiyattan mal ve hizmet alşsverisi gibi fiziksel bir
icraatten ote bir su rec oldugu goru lmektedir. Bu su rec bir u ru n veya tedarikc i
sec imiyle son bulan ve belirli bir mantşk c erc evesinde ilerleyen ardşsşk asamalardan
olusmaktadşr. Satşn alma su recini ac şklamaya yonelik yaklasşmlar genelde 5 temel
asamadan bahseder. Ilk asama, bir ihtiyacşn belirmesi veya tanşnmasş asamasşdşr.
Ikinci asamada satşn alma ile ilgili bilgi edinilmeye c alşsşlşr. U c u ncu asamada satşn
alşnacak u ru n veya hizmet alternatifleri degerlendirilir. Dordu ncu asamada ise satşn
alma kararş verilir. Son asamada ise satşn alma sonrasşgenel degerlendirme yapşlşr.
Satşcşnşn yeni bir orgu tsel mu steri karsşsşnda yasayacagş ilk problem satşs
aksiyonlarşnşn hedefinde kimlerin olacagşdşr: Mu steri orgu tte satşn alma kararşnş kim
vermektedir? Kararş bir birey mi, yoksa aynş hedefi ve kararşn getirecegi riskleri
paylasan bireylerden olusan bir grup mu vermektedir? Satşcş karar vericileri
belirleyerek, satşs aksiyonlarşnş ve kurumunun gu cu nu dogru hedefler ic in
kullanmalşdşr. Satşn alma karar su recine katşlan bireylerden olusan satşn alma
merkezinin dinamik yapşda oldugu ve satşn alma su recinin her asamasşnda etkin
bireylerin degistigi gozlemlenmektedir. Satşcş, satşn alma kararşnşn orgu tteki
birimlerin u zerindeki etkisini irdeleyerek satşn alma merkezinin bilesimini tahmin
edebilir. Eger satşn alma kararş mu sterinin bir u ru nu nu n pazarlama faaliyetlerini
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etkileyecekse (u ru n dizaynş, fiyatş, vb.) bu yu k ihtimalle pazarlama departmanş da
karar su recinin ic inde yer alacaktşr. Yeni makine-ekipman gibi sermaye yatşrşmlarş,
u retim malzemeleri ve hammadde, makine parc alarş satşn alma karar su rec lerinde
oldugu kadar u ru n performans kriterlerinin hazşrlanmasşnda, spesifikasyonlarşn
belirlenmesinde ve potansiyel tedarikc ilerin sec imininde mu hendislik departmanşnşn
etkin olmasş beklenir. U retim mekanizmasşnş etkileyen (u retimde kullanşlan
malzemeler ve parc alar, vb.) satşn alma kararlarşnda u retim departmanş da etkili
olacaktşr. Satşn alma kararlarşnşn ekonomik bu yu klu kleri ve stratejik onemine gore
satşn alma kararşnda u st yonetimin de etkili olmasş beklenir.
Satşcş, mu steri orgu tu n tedarikc i sec iminde hangi kriterleri goz onu ne aldşgşnş c ok iyi
tetkik etmelidir. O ncelikli olarak fiyat, hizmet, kalite ve teslimat gibi temel kriterler
tedarikc i sec imini etkileyen ana faktorler gibi gozu kse de, stratejik tedarikc i olma
gibi durumlarda kurumsal ku ltu r, teknoloji yonetimi ve iliskisel bazlş orgu tsel
faktorler de kritik oneme sahip olmaktadşr. Satşn alma durumuna ve u ru n
ozelliklerine gore de tedarikc i sec im kriterlerinin onem derecesi degisecektir.
Mu steri ihtiyac larş degistikc e ve taleplere daha hşzlş yanşt verebilen tedarikc iler
arandşkc a, satşcşlar

tedarikc i sec iminin dinamik yapşsşnş daha iyi anlamalş ve

mu sterinin bakşs ac şsşyla tedarik kaynagş sec imini etkileyen faktorleri belirlemeye
odaklanmalşdşr.
4.1 Satşn Alma Durumlarş
Belirli bir u ru n ic in satşn alma konusunda deneyimli orgu tler, aynş u ru nu n satşn
almasşnş ilk defa yapacak orgu tlere gore satşn alma karar problemine daha farklş
yaklasşrlar. Bu nedenle, odak, satşn alşnan u ru nden karsşlasşlan satşn alma durumuna
kayar. Faris ve dig. (1967) satşn alma karmasşklşgş degiskenligine gore 3 ayrş tipik
durum tanşmlanmşstşr:
•

Ilk defa satşn alma (yeni alşm)

•

Gelistirilmis yeniden satşn alma

•

Dogrudan yeniden satşn alma (rutin alşm)
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Bu durumlarşn kendine has ozellikleri C izelge 4.1Çde gosterilmistir. Ilk defa satşn
alma durumlarşnşn en karmasşk satşn alma durumu olacagş, en yu ksek derecede
belirsizlik yasanacagş ac şktşr.
Cizelge 4.1: Satşn alma durumlarşnşn sşnşflandşrşlmasş(Faris ve dig., 1967)
yeni u ru n/hizmet; gec mise dayanan herhangi bir tecru be yok
Ilk Defa Satşn Alma

Bilinen bir tedarikc i yok
Spesifikasyonlara baglşolarak yu ksek seviyede belirsizlik
Problem c ozmeye genis katşlşm; grupsal karar verme
Yeni u ru n/hizmetin bilinen tedarikc ilerden satşn alşnmasş

Gelistirilmis Yeniden

Mevcut (gelistirilmis) u ru nlerin yeni tedarikc ilerden satşn alşnmasş

Satşn Alma

Spesifikasyonlara baglşolarak orta seviyede belirsizlik
Problem c ozmeye orta du zeyde katşlşm

Dogrudan

Spesifikasyonlar ve tedarikc iler ile ilgili tam bilgi

Yeniden Satşn Alma

Mevcut sozlesmeler veya anlasmalara baglş olarak siparis verme

Her bir satşn alma durumunda satşn alma su recindeki asamalarşn sayşsş ve
degerlendirmeye alşnan tedarikc ilerin sayşsş ve niteligi degisiklik gosterir. Bu
nedenle, tedarikc i firmalar karsşlastşklarş satşn alma durumuna gore etkin stratejiler
gelistirmelidir.
4.1.1 I lk defa satşn alma
Ilk defa satşn alma durumunda, orgu tsel karar vericiler problemi veya ihtiyacş
tamamen onceki deneyimlerinden farklş olarak algşlarlar; bu sebeple, problemi
c ozmek ve alternatif tedarikc ileri belirlemek amacşyla onemli miktarda yeni bilgiye
ihtiyac duyarlar.
O rgu t, ilk defa satşn alma durumuyla karsşlastşgşnda orgu tsel satşn almacş Şkapsamlş
problem c ozmeÇ olarak adlandşrşlan karar verme asamasşna gec er (Howard ve dig.,
1969). Satşn alma kararşnş etkileyenler ve karar vericiler, alternatif u ru nleri ve
tedarikc ileri kşyaslayabilmek ic in gerekli olan ve detaylşca tanşmlanmşs kriterlerden,
hatta belirli bir c ozu m ic in gerekli yetkinliklerden bile yoksun olabilirler. Bu durum,
tu ketici pazarlarşndaki bireyin yada hanehalkşnşn ilk defa ev satşn alacagş zaman
karsşlastşgşkarar verme problemiyle benzerlik tasşmaktadşr.
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Iki farklş satşn alma kararş yaklasşmş kullanşlmaktadşr; Şyargşlayşcş yeni gorevÇ ve
Şstratejik yeni gorevÇ (Bunn ve dig., 2001). O rgu t, yargşlayşcş yeni gorev ile
belirsizlik seviyesinin en yu ksek oldugu satşn alma durumda karsşlasşr. Belirsizlik
seviyesinin olasş sebepleri; u ru nu n teknik ac şdan karmasşk olmasş, alternatifleri
degerlendirmenin zor olmasş veya yeni tedarikc i ile anlasmanşn ongoru lemeyen
sonuc larş olmasş olabilir. O rnek olarak, ozel tip bir u retim ekipmanşnşn satşn alma
durumunu du su nelim; satşn almacş hangi model veya markayş sec mesi gerektigini,
uygun kalite seviyesinin ve uygun fiyatşn ne olacagşnş bilmedigi bir durumla
karsşlasmşs olabilir. Bu tu r satşn alma durumlarşnda, satşn alma faaliyetleri tatmin
edici du zeyde bilgi edinimi ic in bir arastşrma su reci ve satşn alma kararş ic in yeterli
olc u de bic imsel arac larşn kullanşlmasşnş ic erecektir. Firmalar, c ok kapsamlş piyasa
arastşrmalarş ile satşn alacaklarş u ru nlerin detaylş ozelliklerini belirleyebilirler.
Stratejik yeni gorev durumlarşnda ise daha fazla c aba harcanmaktadşr. Bu tu r satşn
alma kararlarş, orgu t ic in stratejik ve finansal anlamda son derece bu yu k onem
tasşmaktadşr. Finansal riskler, olasş riskleri arastşrmaya yonelik c abanşn artmasşna ve
dolayşsşyla arastşrma su resinin kşsalmasşna sebep verecektir. Ayrşca satşn almacş,
kararşn hşzlş degisen teknolojik c evreden etkilendigini goru rse, arastşrma su recini
kşsaltabilmek amacşyla da daha fazla c aba gosterecektir (Weiss ve dig., 1993). Bu tu r
satşn alma durumlarşnda uzun donemli planlamalar satşn alma stratejilerini
yonlendirecektir.
4.1.2 Dogrudan yeniden satşn alma
Bir ihtiyacşn su rekliligi veya yeniden belirmesi durumunda, satşn almacşlar ihtiyac ile
ilgili oldukc a tecru beli olduklarşndan yeni bilgiye pek ihtiyac duymazlar. Yeni
c ozu mlerin degerlendirilmesi kayda deger bir gelisme yaratmayacagşndan gereksiz
goru lu r. Bu durumlarda, dogrudan yeniden satşn alma yaklasşmş uygundur (Hutt ve
Speh, 2007).
Dogrudan yeniden satşn alma karar su recinde Şrutin problem c ozmeÇ yaklasşmşndan
faydalanşlşr. O rgu tsel satşn almacş, satşn alma problemine uygun olarak gelistirilmis
sec im kriterlerini uygular. Tedarikc ilerin ve tedarikc i adaylarşnşn c ozu m onerilerini
dikkatlice inceleyen satşn almacşlar, zaman ic inde ihtiyaca uygun satşn alma
kriterlerini olustururlar. Bu problem c ozme yaklasşmş, tu ketici pazarlarşnda bireyin
haftalşk alşsverisi ic in su permarket ziyaretini 20 dakikada tamamlamasş ve bu su re
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ic inde 30 farklş u ru n sec ebilmesi problemi c ozu mu ne benzemektedir. Aslşnda bir c ok
orgu tsel satşn alma kararş rutin olarak gu nlu k gerc eklesmektedir. Mesela, orgu tler
faliyetlerinin devamlşlşgş ic in su rekli olarak bilgisayar ve ofis ic i tu ketim
malzemeleri, bakşm ve onarşm ic in parc alar ve malzemeler, seyahat hizmetleri gibi
u ru n ve hizmetlere ihtiyac duyarlar, gu nlu k operasyonlarşnşn su rekliligi ic in gerekli
kaynaklarşn satşn almalarşnş yaparlar.
O rgu tler dogrudan satşn alma durumlarşnda, ihtiyac larşnş uygun standartlarda ve
kriterlerde karsşlayabilecek daha onceden belirlenmis tedarikc ilerden olusturduklarş
listelerden faydalanşrlar. Listeden sec ilen tedarikc iler Şic Ç, liste dşsşndan sec ilmis yeni
tedarikc iler ise ŞdşsÇ kaynak firmalar olarak adlandşrşlşrlar (Goc ener, 2001). Ic
kaynak firmalarşn alşcş-satşcş iliskilerinin su rekli gu c lenen ve orgu tu n degisen
ihtiyac larşnş takip eden ve karsşlayabilen yapşda olmasş beklenir. Dşs kaynak
firmalarşn orgu tu n sec ilmis tedarikc ileri arasşndaki yerini alabilmesi ise orgu tu n
ihtiyac larşnş c ok iyi analiz edebilmeleri, degisen ihtiyac larş ve bu ihtiyac larş nasşl
karsşlayabilecekleri konusunda alşcş firmalara kendilerini iyi anlatabilmeleri ve
tedarikc i listelerine alşnmalarş konusunda alşcş firmalarşn karar vericilerini ikna
etmeleri ile mu mku n olacaktşr.
Arastşrmalar orgu tsel satşn almacşlarşn karar su recinde 2 farklş satşn alma karar
yaklasşmşndan faydalandşgşnş onermektedir: ŞGelisigu zel satşn almalarÇ ve Şonceligi
du su k rutin satşn almalarÇ (Hutt ve Speh, 2007).
Gelisigu zel satşn almalar herhangi bir arastşrma veya analiz su reci ic ermezler. Satşn
alşnacak u ru n veya hizmet c ok du su k oneme sahiptir. Bu satşn alma durumunda
talebin zamanşnda islenmesine odaklanşlşr.
O nceligi du su k rutin satşn alma kararlarş ise orgu t ic in az da olsa onem arz etmekte
ve bir miktar analiz ic ermektedir. Bu tu r tekrarlş satşn almalarda, ozellikle teknik
ac şdan performasş etkileyecek gelismeler takip edilip, degerlendirme kriterlerine ve
analizlere dahil edilebilir. Fakat, ozellikle du su k maliyetli satşn almalarda ic
tedarikc iden tekrarlşsatşn almalar tercih edilir.
4.1.3 Gelis tirilmis yeniden satşn alma
Gelistirilmis yeniden satşn alma durumlarşnda ise karar vericiler, alternatifleri
yeniden degerlendirerek kayda deger faydalar kazanabileceklerini du su nu rler. Satşn
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almacşlar, ihtiyacşn su rekliligi veya yeniden belirdigi durumlar konusunda deneyimli
olmakla birlikte ek bilginin veya alternatif c ozu mlerin dikkate alşnmasşnşn yararlş
olabilecegini du su nu rler (Hutt ve Speh, 2007).
Bu tu r bir yeniden degerlendirmeyi kalitede gelisme veya maliyet du su rme gibi bir
c ok faktor tetikleyebilir. Kaliteyi gelistirici veya maliyet du su ru cu c alşsmalar ic sel,
bir pazarlamacşnşn kaliteyi, maliyeti veya hizmet seviyesini etkileyebilecek teklifleri
ise dşssal kuvvetler olarak degerlendirilir. Fakat bu satşn alma durumu ile genellikle
orgu tu n mevcut tedarikc ilerinin performansşndan memnun olmadşgş durumlarda
karsşlasşlşr.
ŞLimitli problem c ozmeÇ gelistirilmis yeniden satşn alma durumunu en iyi ac şklayan
karar verme su reci olarak tanşmlanabilir (Hutt ve Speh, 2007). Karar vericinin iyi
tanşmlanmşs degerlendirme kriterleri mevcuttur, fakat hangi tedarikc inin ihtiyacş en
iyi karsşlayacagş konusunda kararsşzdşr. Tu ketici pazarşnda ise bir kolej ogrencisinin
ikinci bilgisayarşnş satşn alma problemi limitli problem c ozme davranşsşna ornek
verilebilir.
Bu satşn alma sşnşfşnda iki tip karar yaklasşmş goru lmektedir. Her iki yaklasşmda
orgu tu n uzun donemli ihtiyac larşna ve stratejik hedeflerine vurgu yapmaktadşr.
Gelistirilmis basit yeniden satşn almada sec im alternatifleri sşnşrlşdşr ve orta du zeyde
bilgi arastşrmasşna ve analizlere ihtiyac duyulmaktadşr. Satşn almacşlar potansiyel
tedarikc iler ile uzun su reli iliskilere odaklanşrlar (Morris ve dig, 2001).
Gelistirilmis karmasşk satşn alma durumunda ise c ok fazla sayşda sec im alternatifi
vardşr ve belirsizlik azdşr. Sec im yapşlabilecek alternatifin c oklugu ise satşn
almacşnşn pazarlşk gu cu nu arttşrmaktadşr. Kararşn onem derecesi de, aktif olarak
bilgi arastşrma su recine dahil olmak, karmasşk analiz teknikleri uygulamak, uzun
donemli ihtiyac larş detaylş ve dikkatlice du su nmek konusunda karar vericileri motive
eder. Bu karar problemi rekabetc i ihale su recine uyar. O rnek olarak, bazş orgu tler
online ters ac şk arttşrmalara donmeye baslamşslardşr (bir mu steri, bir c ok satşcş).
O rgu tsel mu steri bir c ok tedarikc inin ihaleye teklif vermesine izin vererek, ihale
su recinde rekabetten olusacak fiyat baskşsş ile ihale teklif fiyatlarşnş asagş
c ekebilmektedir. Ihaleye katşlabilmek ic in tedarikc i adaylarş tanşmlanmşs u ru n
karakteristiklerini, kalite ve himet standartlarşnş tam olarak karsşlayabilmelidir. Fiyat
her zaman onemli oldugundan, gu nu mu zde bir c ok orgu tsel mu steri en uygun degeri
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belirleyebilmek

amacşyla

ters

ac şk

artşrmalar

yoluyla

satşn

almalarşnş

gerc eklestirmektedir (Hutt ve Speh, 2007). Tedarikc iler ile yakşn iliskiler
kurulmasşnşn gerektigi ozel u ru n veya hizmet alşmlarş dşsşnda ihaleler, genellikle
emtia mallarşn ve standart parc alarşn alşmlarşnda kullanşlmaktadşr.
4.2 O rgutsel Satşn Alma Davranşs şnş Etkileyen Faktorler
O rgu tsel satşn almayş bir c ok faktor etkileyebilmektedir. S ekil 4.1, orgu sel satşn alma
davranşsşnş etkileyen c evresel faktorleri (ekonominin bu yu me oranş, vb.), orgu tsel
faktorleri (orgu tu n bu yu klu gu , vb.), grupsallşk faktorleri (satşn alma kararlarşnda
etkili du zen, vb.) ve bireysellik faktorlerini (kisisel tercihler, vb.) gostermektedir.

C evresel
Faktorler

• Ekonomik Goru nu m: Yerel &
Global
• Teknolojik Ilerleme Hşzş
• Global Ticari Iliskiler

O rgu tsel
Faktorler

• Amac lar, Hedefler ve Stratejiler
• Satşnalmanşn O rgu tteki Konumu

Grupsal
Faktorler

• Satşn alma kararşna katşlanlarşn
rollerinden, bagşl etkilerinden ve
du zenden kaynaklanan karsşlşklş
etkilesimler

Kisisel
Faktorler

• Karara katşlşm gosteren
bireylerin is fonksiyonu,
tecru beleri ve satşn alma gu du leri
gibi ozellikleri

O rgu tsel
Satşn Alma
Davranşsş

Sekil 4.1: O rgu tsel Satşn Alma DavranşsşnşEtkileyen Faktorler (Hutt ve Speh, 2007)
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4.2.1 Cevresel faktorler
Is yapşlan pazardaki ongoru len degisimler, teknolojik gelismeler, yeni hukuki
du zenlemeler ve benzeri gelismeler, orgu tlerin satşn alma planlarşnş zorunlu olarak
degistirmesine sebep olabilir. O rgu tsel satşn alma davranşsşnş sekillendiren baslşca
faktorler olarak ekonomik, bu rokratik, yasal ve teknolojik etkiler sayşlabilir. Toplu
olarak bu tu n bu etkiler, satşcş-mu steri iliskilerinin gelisebilecegi sşnşrlarşbelirler.
4.2.1.1 Ekonomik etkiler
Endu stiyel talebin tu ketici pazarlarşndan tu reyen dogasşndan dolayş, satşcşlar nihai
tu ketici pazarlarşndaki talebin siddetine duyarlş olmalşdşr. Endu striyel u ru nlere olan
talep degiskenligi genel ekonomiye oranla daha fazladşr. Global olc ekte faaliyet
gosteren firmalar, ekonominin global seyri dşsşnda bolgesel ekonomik kosullara da
duyarlş olmalşdşr. O rnek olarak, A.B.D. ekonomisi resesyon yasarken Avrupa ve
Asya pazarlarşsşc ramaya devam ediyor olabilir.
Ekonomik c evre, orgu tu n satşn alma yetenegini ve bir olc u de satşn almaya
istekliligini de etkiler. Ancak, genel ekonomik kosullardaki degisiklikler pazardaki
bu tu n sektorleri esit olarak etkileyemeyebilir. Mesela, faiz oranlarşndaki artşs konut
endu strisine zarar verirken (ahsap, c imento ve yalştşm u ru nleri, vb.), kagştc şlşk,
hastane tu ketim malzemeleri, ofis u ru nleri ve kolalş ic ecek ve benzeri pazarlarş pek
etkilemeyebilir. O rgu tsel pazarşn geneline hizmet veren satşcşlar, degisen ekonomik
kosullarşn alt sektorlerde yaratacagş farklş etkilere karsş da duyarlşolmalşdşr.
4.2.1.2 Teknolojik etkiler
Hşzlş gelisen teknoloji bir endu striyi yeniden sekillendirip, baglş orgu tlerin satşn alma
planlarşnş dramatik olarak degistirmelerine sebep olabilmektedir. Internetin,
sirketlerin ve mu sterilerin alşsveris, iletisim ve bilgi edinim bic imlerini nasşl
degistirdigi goru lmektedir.
Bir endu strideki teknolojik devinim du zeyi, orgu tsel satşn alma su recinde karar
verme biriminin bilesimini de etkileyecektir. Teknolojik gelisimin hşzş arttşkc a, satşn
alma su recinde satşn alma yoneticisinin onemi de azalacaktşr. Teknik uzmanlar ve
mu hendislerin onemi ise teknolojinin gelisme hşzşna baglş olarak artacaktşr.
Arastşrmalar, teknolojik gelisim hşzşnş digerlerine gore daha yu ksek algşlayan satşn
alma yoneticilerinin, satşn alma su recinde daha yogun bir arastşrma donemine
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girdikleri ve genel olarak arastşrma donemini daha kşsa su rede bitirmeye
c alşstşklarşnşgostermektedir (Weiss ve dig., 1995).
Satşcş, tekonolojik degisimin sinyallerini algşlayabilmeli ve yeni teknolojik ortamda
rekabet edebilmek amacşyla pazarlama planlarşnda gerekli uyarlamalarş yapmaya
hazşrlşklş olmalşdşr. Internet ve internetteki arama motolarş, spam filtreleri, iPodlar ve
diger teknolojiler ile mu steriler artşk onceki zamanlara gore daha fazla bilgi kontrol
edebilmektedir. Bu dinamik ortamda, sanal aglar, e-posta, genis bantlar ve bloglar
gibi elektronik arac larşn kullanşldşgş online etkilesim ve ic erikler ile mu sterilere
baglanmak onem kazamşstşr. Teknolojideki bu tu r dramatik degisiklikler ve
gelismeler, bazş endu strilerin tanşmşnş bile degistirmekte, yeni rekabet kaynaklarş
yaratmakta, u ru n yasam egrilerini etkilemekte ve degistirmekte, pazarlarşn ise daha
fazla ku resellesmesine sebep olmaktadşr.
4.2.2 O rgutsel faktorler
Mu steri orgu tu anlamak ic in orgu tu n stratejik onceliklerini, yonetim hiyerarsisinde
satşn almanşn rolu nu ve orgu tu n rekabet alanlarşnştanşmlamak gerekir.
Satşn alma fonksiyonunun gu n gec tikc e orgu tler ic in oneminin arttşgş goru lmektedir.
Ku resellesme ile rekabetin geleneksel du zeni degismekte, orgu tler de malzeme ve
hammadde fiyatlarşndaki artşsşn yarattşgş fiyat artşsş baskşsşna karsş mu sterinin
hassasiyetini gorebilmektedir. Bu sebeple bazş orgu tler, verimliligi ve etkinligi
arttşrmak amacşyla orgu t ic indeki bazş faaliyetleri ise dşs kaynak kullanşmş yoluyla
orgu t dşsşndan yu ru tmektedirler. Sonuc olarak, du nyanşn c esitli yerlerindeki sirketler,
bugu nu n oldukc a rekabetc i pazaryerlerinde gu c lu pozisyonlarşnş koruyabilmek
amacşyla satşn alma fonksiyonuna artan onem vermektedir.
4.2.2.1 Satşn almada stratejik oncelikler
Satşn almanşn orgu t ic indeki onemi arttşkc a, satşn alma yoneticileri, departmanlarş
ic in stratejik oncelikler belirlerler. C izelge 4.2Çde bu stratejik oncelikler
betimlemektedir (Bourde ve dig., 2005). Maliyetleri du su rmeye c alşsmak bir
onceliktir, fakat satşn alma departmanş maliyet du su rmekten c ok daha fazlasşna
katkşda bulunabilir. Daha onemlisi, satşn alma yetkilileri daha stratejik bir soruya
cevap ararlar: ŞSatşn alma daha gu c lu bir rekabet silahş olarak kullanşlabilir mi?Ç. Iste
burada odak, kurumsal amac lara ve ic mu sterilerin satşn almanşn bu amac lara
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ulasmasşna nasşl yardşm edebilecegi konusuna kayar. Bu stratejik su rece direk katşlan
satşn alma yoneticileri, tedarikc ilerin yeteneklerine artan bir onem vererek, stratejik
tedarikc ilerin sirketin u ru n ve hizmetlerine deger katabilecegi yeni alanlar
kesfetmeye c alşsşrlar. Robert K. Harlan, Motorola elektronik satşn alma direktoru , su
fikri sahiplenmektedir: Şdizayn, basitlestirme ve yeni teknolojilerin uygulanmasş gibi
erken donem c alşsmalarşnda yeteneklerinden ve bilgilerinden yararlanmak amacşyla
bir c ok tedarikc imizi bir araya getiririz.Ç (Hutt ve Speh, 2007).
Cizelge 4.2: Satşn almada stratejik oncelikler (Bourde ve dig., 2005)
Idari isler rolu yerine deger yaratan bir
Is OrtagşOlmak

fonksiyona donu su p, ic paydaslara hizmet

Sadece mu steri olmamak

eden ve pazarda rekabette u stu n kşlacak bir
strateji kurmak
Tedarikc inin yeteneklerine odaklanarak is

Deger Yaratan Sşnşrlarş Zorlamak

sonuc larşna, sahip olmanşn toplam

Sadece fiyat odaklğolmamak

maliyetine ve uzun su reli deger yaratmaya
onem vermek
Az sayşda stratejik tedarikc i ile daha yakşn

Tedarikc ileri O rgu tu n Ic ine Almak

iliskiler kurarak, onlarş yeni u ru n gelistirme

En iyi deg er zincirini yaratmak

ve maliyet du su rme c alşsmalarşnşn karar
su rec lerine dahil etmek

Du su k Maliyetli Kaynaklara Ulasmak
Global olc ekte tedarikc i aramak

Cografi engelleri asarak du nya c apşnda,
du su k maliyetle c alşsşlabilecek tedarikc iler
aramak

Satşn alma fonksiyonunda lider orgu tler aynş zamanda en iyi deger zincirine sahip
orgu tu n rekabette kazanacagşnş ogrenmislerdir. Bu sebeple dikkatlice sec ilmis
stratejik tedarikc iler ile daha yakşn iliskiler kurmakta ve tedarik zincirlerini
mu sterilerinin ihtyac larşna gore sekillendirmektedir (Gottfredson ve dig., 2005).
Satşn alma stratejik olarak daha da onem kazanan bir rolu oldukc a, satşcş,
mu sterisinin rekabet gerc eklerini iyi kavramalş ve mu sterisinin performans
hedeflerini ileri tasşyabilecek u ru n, hizmet ve fikirler gibi deger onermelerini
gelistirebilmelidir. Bu tu r mu steri c ozu mleri gelistirebilmek ic in satşcş, mu sterisinin
karsşkarsşya kaldşgştehdit ve fşrsatlarşda iyi bilmelidir.

34

4.2.2.2 Satşn almanşn orgutteki yeri
Satşn almanşn geleneksel ticari islem bazlş destek hizmeti rolu nden uzaklasmasş ve
yonetsel anlamda daha stratejik bir rol kazanmasşyla, bir c ok lider orgu t satşn alma
fonksiyonunu

merkezilestirmeye

baslamşstşr.

Satşn

alma

fonksiyonun

merkezilesmesiyle, ayrş bir orgu tsel birim bolgesel, bolu msel ve merkezsel seviyede
satşn alma faaliyetlerini yonetir. O rgu tsel etkilere duyarlş bir satşcş, mu steri orgu tu n
karar verme su recini ayrşntşlş haritalayabilir, satşn almadaki etkilerinden bagşmsşz
olarak orgu tu n salt satşn alma kriterlerini tanşmlayabilir ve merkezi oldugu kadar
dagşnşk satşn alma fonksiyonlarşna sahip orgu tleri de hedefleyen pazarlama
stratejileri kurabilir (Corey, 1978).
Satşn almanşn merkezilesmesini bir c ok faktor etkiler. O ncelikle, merkezilesme ile
satşn alma stratejisi kurumsal stratejiye daha iyi entegre edilebilir, e-satşn alma
yazşlşm arac larş ile yoneticiler kurumsal harcamalarş anşnda detaylş olarak
goru ntu leyip analiz edebilir. Ayrşca, c ok sayşda tesisi veya ofisi olan orgu tler genel
ihtiyac larş bir havuza toplayarak maliyetleri azaltabilir. Motorala satşn alma
fonksiyonunu merkezilestirmeden once, aynş tedarikc i ile 65 farklş merkezden aynş
yazşlşm programş ic in yapşlmşs sozlesmelere sahipti. Motorala, global olarak bu tu n
merkezler ic in gec erli tek bir sozlesme ile 65 farklş sozlesmenin toplam maliyetinin
yarşsşnş tasarruf edebilmistir (Hutt ve Speh, 2007). Bunlarla beraber, arz ortamş
merkezi satşn alma stratejisinin gerekliligini belirler. Arzş bir kac bu yu k satşcş
domine ediyorsa, uygun sartlarda alşmlar ic in merkezi satşn almanşn gu cu etkili
olacaktşr. Eger arz endu stirisi her biri limitli bir cografyaya hizmet verebilen bir c ok
ufak tedarikc iden olusuyorsa, dagşnşk merkezli satşn alma daha iyi bir c ozu m
olacaktşr. Son olarak, bazş kritik satşn almalar ic in satşn alma merkezleri, su reci
etkileyen birimlerin lokasyonlarşna yakşn konumlandşrşlmalşdşr. O rnek olarak, satşn
alma su recinde mu hendisligin ve tasarşmşn onemli bir rolu varsa, satşn alma merkezi,
mu hendislik ve tasarşm birimlerine fiziksel olarak yeterli yakşnlşkta olmalşdşr.
Merkezilesmis ve dagşnşk merkezli satşn alma birbirinden oldukc a farklşdşr (Bellizzi
ve dig., 1982). Merkezilesme uzmanlasmayş beraberinde getirir. Belirli kalemler
konusunda uzmanlasmşs satşn almacşlar, arz talep kosullarş, tedarikc i opsiyonlarş,
tedarikc ilerin maliyet faktorleri ve diger ilgili detaylar konusunda detaylş bilgi
sahibidir. Bu bilgi ve uzmanşn kontrol ettigi is hacmi, satşn alma gu cu nu ve tedarikc i
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opsiyonlarşnş arttşrmaktadşr. Satşn alma kriterlerine verilen oncelikler de merkezi
veya dagşnşk merkezli satşn alma yapşlarşndan etkilenmektedir. Mu sterinin orgu tsel
etki alanşnş tanşmlayan satşcş, satşn alma yonetiminin hedeflerini de tanşmlayabilir.
Merkezi satşn alma birimleri, tedarik edilen kalemlerin uzun donemli bulunabilirligi
ve tedarikc inin saglşklş gelisimi gibi stratejik konulara daha fazla agşrlşk verirler.
Dagşnşk satşn alma merkezlerine sahip mu steriler ise kşsa donemde maliyette
verimlilik ve karlşlşk gibi taktiksel konularş daha fazla onemserler. Ayrşca, orgu tsel
satşn alma davranşsş birimin performansşnş olc en izleme sistemlerinden de bu yu k
olc u de etkilenmektedir.
Bireysel satşs yetenegi ve kullanşcşlarşn marka tercihleri, satşn alma kararlarşnş
kullanşcş noktalarşnda merkezi satşn alma noktalarşna gore daha fazla etkiler. Nihai
kullanşm noktalarşnda yapşlan satşn almalarda, teknik uzmanlşk isteyen bir satşn alma
durumunda teknik uzmanlşgş olmayan satşn almacşlar yerine teknik personelin satşn
almada daha etkili olmasş kac şnşlmazdşr. Merkezi satşn almalarda ise, satşn almadan
sorumlu kisilerin teknik anlamda da konusunda uzman oldugu goru lmektedir.
Satşcşnşn mu sterisi her iki orgu tsel satşn alma birimi ile de karsşlasacaksa, orgu tu n
satşn alma birimlerinde c şkabilecek uyusmazlşgş c ozebilecek stratejiler gelistirmis
olmalşdşr.
Satşcşnşn satşs stratejisi ile kilit mu sterilerin satşn alma merkezinin veya
merkezlerinin ihtiyac larş birbiri ile ortu smelidir. Mu sterinin farklş du zeydeki satşn
alma birimlerine birbirinden kopuk satşs aktiviteleri du zenlemek, mu steri orgu t
ac şsşndan bir karmasaya sebebiyet verebilir. Bu sebeple, onemli mu sterilerin
ihtiyac larşnş tam olarak anlayabilmek ve bu ihtiyac larş karsşlamak amacşyla satşcşlar
kilit mu steri programlarşnş gelistirmislerdir. Bu sayede, mu sterileri ile yakşn iliskiler
kurabilmekte ve satşcş-mu steri arasşnda bir c ok seviyede, fonksiyonda ve operasyon
biriminde karsşlşklş muhattap bulunabilmektedir.
4.2.3 Grupsal faktorler
Satşn alma etkileri ve grupsallşk faktoru orgu tu n satşn alma kararşnda onem
tasşmaktadşr. O rgu tsel satşn alma su reci aslşnda birc ok bireyin etkisinden veya
kararşndan olusan karmasşk yapşda bir su rec tir. Satşcşyş bu durumda 3 soru
beklemektedir (Hutt ve Speh, 2007):
•

Satşn alma su reci orgu tu n hangi u yelerini ic ermektedir?
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•

Her bir u ye satşn alma kararşnda ne olc u de etkilidir?

•

Aday tedarikc ileri degerlendirirken her bir u ye ic in hangi kriteler onemlidir?

Bu sorularşn dogru cevabşnş bulabilen ve orgu tu n ihtiyacşnş karsşlamaya hazşrlşklş
satşcşnşn tedarikc i olarak sec ilme sansşda yu ksek olacaktşr.
4.2.3.1 Satşn alma merkezi
Satşn alma merkezi, orgu tsel satşn alma davranşsşnda grupsallşk etkilerini kavramaya
yardşmcş olur (Johnston ve dig., 1996). Satşn alma merkezi, satşn alma kararşna
katşlan, aynş hedefi ve kararşn getirecegi riskleri paylasan bireylerden olusur. Satşn
alma merkezi bu yu klu gu degiskenlik gosterir. Bir arastşrmaya gore satşn alma
merkezinde, bir satşn almaya ortalama 4 kisi dahil olurken, katşlşmcş sayşsşnşn 20
kisiye kadar artabilecegi goru lmu stu r (McWilliams ve dig., 1992).
Satşn alma merkezinin bilesimi, katşlşmcşlarşn profiline ve rolu ne, satşn alma
durumlarşna ve satşn alma su recinde ihtiyac duyulan bilgi du zeyine gore farklşlşk
gosterebilir. C izelge 4.3Çde yogun bakşm monitoru nu n ilk defa satşn alma durumunda
satşn alma merkezi davranşsşnş tasvir etmektedir. Medikal cihazşn alşmş, karmasşk ve
maliyetli bir satşn almadşr. Satşn alma merkezi u yeleri 5 farklş faaliyet alanşndan
sec ilmislerdir, ve her birinin su rece farklş olc eklerde katşlşm gostermektedir.
Satşcşnşn bu durumlarda satşn almadaki kilit etkileyenlere odaklanmasş lehine
olacaktşr (Laczniak, 1979).
Ilk defa satşn alma durumlarşnda genellikle su durumla karsşlasşlmaktadşr: Satşn alma
merkezi bu yu ktu r, yavas karar verir, ihtiyacşnşn ne oldugundan tam olarak emin
degildir, du su k maliyetli bir c ozu m bulmaktan daha c ok dogru bir c ozu m bulmaya
c alşsmaktadşr, satşn alma personelinden daha c ok teknik personelin goru slerinden
etkilenmektedir, ic tedarikc ilerden c ok dşs tedarikc ilerden teklif almaya isteklidir
(Anderson ve dig., 1987).
Daha rutin satşn alma durumlarşnda ise (dogrudan ve gelistirilmis yeniden satşn alma
durumlarş) satşn alma merkezinin ku c u k, c abuk karar alabilen, problemi ve olasş
sonuc larş degerlendirmede kendinden emin, tedarik ve fiyat odaklş du su nen, ic
tedarikc ilere oncelik veren ve satşn alma personelinden daha fazla etkilenen bir
yapşda oldugu goru lmektedir (Anderson ve dig., 1987).
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Cizelge 4.3: Satşn alma merkezi u yelerinin satşn alma isleminin
farklşasamalarşna katşlşmş(Laczniak, 1979)
Medikal Cihaz Tedarigi icin Satşn Alma I s leminin As amalarş
Satşn Alma

Alternatiflerin

Ihtiyacşn tespit

Hedeflerin

edilmesi

belirlenmesi

Hekimler

Yu ksek

Yu ksek

Yu ksek

Yu ksek

Hemsireler

Du su k

Yu ksek

Yu ksek

Du su k

Idari Isler

Orta

Orta

Orta

Yu ksek

Mu hendislik

Du su k

Orta

Orta

Du su k

Satşn Alma

Du su k

Du su k

Du su k

Orta

Merkezi
Katşlşmcşlarş

belirlenmesi ve
degerlendirilmesi

Tedarikc inin
sec imi

O rgutsel satşn alma surecinde yer alan roller
Satşn alma su recinde satşn alma merkezi u yelerinin farklş roller u stlenecegi farz
edilir. Bu roller kullanşcşlar, etkileyenler, satşn almacşlar, karar vericiler ve orgu te
bilgi akşsşnş denetleyici ve yonlendiriciler (gatekeeper) olarak ac şklamşstşr (Webster
ve Wind, 1972).
Terimden de anlasşlacagş gibi kullanşcşlar ilgili u ru nu kullanan personelden
olusmaktadşr. Kullanşcşlar, satşn alma kararşnda bazen hic etkili olmazken bazen c ok
etkili olabilir. Bazş durumlarda u ru nu talep eden olarak satşn alma su recini
baslatanlar da olabilirler. Hatta bu durumlarda u ru n spesifikasyonlarşnş da
belirleyebilirler.
Kapşcşlar, satşn alma merkezinin diger u yelerinin gozden gec irecegi ve inceleyecegi
bilgiyi kontrol ederler. Bunu, reklamlar ve c esitli bilgi kaynaklarş gibi yazşlş bilgiyi
dagştarak, hangi satşcşnşn satşn alma merkezindeki hangi u ye ile goru secegini kontrol
ederek yaparlar. Bu durumlarda, kapşcş istedigi satşcşyş istedigi kisiyle goru stu rme
gu cu ne sahip olabilir, yani bazş satşcşlarşn satşn alma merkezi u yeleri ile iliski
kurmasşnşengelleyebilir.
Etkileyenler, alternatiflerin degerlendirilmesinde bilgi saglayarak veya satşn alma
spesifikasyonlarşnş belirleyerek satşn alma kararşnş etkilerler. Tipik olarak, kararda
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etkili departmanlar olarak mu hendislik, kalite kontrol, Ar&Ge gibi teknik
departmanlar sayşlabilir. Bazş satşn almalarda etkileyenler orgu t dşsşndan da olabilir.
Mesela, yu ksek teknolojili u ru n satşn almalarşnda, teknik danşsmanlar orgu te karar
su recinde destek verebilirler (Patterson ve Davis, 1999)
Karar vericiler, satşn alma kararşnş veren personeldir. Karar vericinin rolu
tanşmlanmasş en gu c rol olarak goru lmektedir. Satşn alma yoneticilerin resmi olarak
satşn almadan yetkili kisiler gibi goru lmesine ragmen, orgu tu n baskanş gerc ek kararş
veriyor olabilir. Karar verici sadece tek bir tedarikc inin karsşlayabilecegi
spesifikasyonlarş belirleyen bir tasarşm mu hendisi de olabilir.
Satşn almacş, tedarikc iyi orgu t adşna resmi olarak sec en ve tedarigin gerc eklesmesi
ic in gerekli prosedu rleri yerine getiren personeldir. O rgu t ic inde daha gu c lu
konumdaki kisiler de bazş durumlarda satşn almacşnşn gu cu nu kullanabilirler.
O rgu t ic inde bazen bu tu n rolleri tek bir kisi, yada her bir rolu ayrş kisiler u stlenebilir.
O rnek olarak, bilgi teknolojisi sec iminde satşn almadan etkilenecek departmanlar
olarak pazarlama, finans, satşn alma ve u retimden yetkililer ortak goru s
bildirebilirler. Bu sebeple, satşn alma merkezi c ok karmasşk yapşda olabilmektedir.
Gec mis arastşrmalar satşn alma kararşnda en etkili olan satşn alma merkezi u yelerini
belirlemek ic in ipuc larş vermektedir (Ronchetto ve dig., 1989). C izelge 4.4 ile satşn
alma merkezinin gu c lu u yelerini belirleyebilmek ic in bir metot onerilmistir. Kararşn
sonucundan en fazla faydayş saglayacak, sec im ile ilgili uzmanlşga sahip, karar ile
ilgili bilgi akşsşnşn merkezinde duran kisilerin, satşn alma merkezinde en aktif ve
etkili rolde oldugu goru lmektedir. Tekrarlş satşn alma durumlarşnda ise satşn alma
yoneticilerinin satşn alma merkezinde baskşn rolde oldugu gozlemlenmektedir
(Ronchetto ve dig., 1989).
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Cizelge 4.4: Satşn alma merkezinin baskşn u yelerini tespit
etmek ic in ipuc larş (Ronchetto ve dig., 1989)
•

Kisisel c ğkarğolan paydaslarğizole et

Bu bireyler, karardan en c ok etkilenecek yada en fazla c şkarşolan ve satşn alma kararşnda
satşn alma merkezinin diger u yelerine gore daha etkili olmaya c alşsacak paydaslardan
olusmaktadşr. O rnek olarak, yeni bir tesis ic in u retim ekipmanşsec imine imalat yoneticileri
satşn alma su rece aktif olarak katşlacaklardşr.
•

Bilgi akğsğnğtakip et

Satşn alma merkezini etkileyen kisiler kararş etkileyecek bilgi akşsşnşn merkezinde
olacaklardşr. Diger u yeler, bilgi akşsşnşyoneten u yelere bilgi temin edeceklerdir.
•

Uzmanlarğtespit et

Uzmanlşk satşn alma merkezini etkileyen onemli bir faktordu r. en c ok bilgi sahibi gibi
gozu ken ve satşcşyşen c ok sorgulayan kisiler genellikle satşn alma merkezini etkileyen
u yeler olacaklardşr.
•

U st yonetime giden bag lantğlarğtakip et

U st yonetim ile direk iliskisi olan u yeler genellikle satşn alma merkezinde gu c lu u yelerdir.
Bu tu r baglantşlar satşn alma merkezi u yelerinin hiyerarsik konumunu da belirleyebilir.
•

Satğ
n alma departmanğnğn orgu t ic indeki rolu nu kavra

Satşn alma departmanş, teknik uzmanlşk kazanmşs, arz endu strisinin dinamikleri konusunda
bilgi sahibi ve tedarikc iler ile yakşn iliskiler ic inde oldugu ic in tekrarlşsatşn almalarda baskşn
rol u stlenmektedir.

4.2.4 Kis isel faktorler
Satşn alma kararşnş orgu tler degil, bireyler verir. Satşn alma merkezindeki her bir
u yenin kisiligi, tecru besi, orgu t ic indeki fonksiyonu, kisisel ve orgu tsel hedefleri en
iyi sekilde gerc eklestirme motivasyonu bir digerinden farklşdşr. Arastşrmalara gore,
satşn alma kararşndan en fazla etkilenecegini du su nen kisilerin, karar su recine
digerlerinden daha fazla katşldşgş belirlenmistir (McQuiston ve Dickson, 1991).
Satşcş, mu steri orgu tu anlamak ic in satşn alma durumunun bireyler tarafşndan nasşl
algşlandşgşnş gorebilmelidir.
Degerlendirme

kriterleri,

orgu tlerin

alternatif

tedarikc ileri

ve

u ru nleri

kşyaslayabilmek ic in kullandşgş spesifikasyonlardşr. Ancak, kriterler c eliskili olabilir.
Endu stiyel u ru nlerin kullanşcşlarş genellikle zamanşnda teslimata ve verimli hizmete
deger verirken, mu hendislik birimleri u ru n kalitesi, standartlara ve testlere uygunluga
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deger verebilir, satşn almacşlar ic in en degerli kriterler fiyat avantajş ve navlun
bedellerinin ekonomik olmasşolabilir.
U ru nu n algşsş ve degerlendirme kriterleri, orgu t ic indeki karar vericilerin egitim
altyapşlarşna, farklş kaynaklardan gelen bilgilere ac şk olma duruma, ilgili bilgileri
yorumlama ve akşlda tutmalarşna ve gec mis satşn almalardaki memnuniyetlerine
baglş olarak degiskenlik gosterebilir (Sheth, 1996). Mu hendislerin, satşn alma
yoneticilerinden veya tesis yoneticilerinden farklş bir egitim bransşndan gelmeleri,
farklş dergileri ve konferanslarş takip ediyor olmalarş mu mku n olabilir. Bu sebeplerle
de farklş profesyonel degerler tasşyor olmalarş ve diger u yelerden ayrşsan hedeflere
sahip olmalarş mu mku n olabilir. Bu durumda satşn alma departmanşnş etkileyen bir
satşs sunumunun mu hendislik birimlerine pek bir sey ifade etmemesi de mu mku ndu r.
Her bir satşn alma merkezi u yesinin farklş u ru n algşsşna ve degerlendirme
ktriterlerine cevap verebilecek bir pazarlama stratejisine olmak satşcşyş avantajlş
duruma getirecektir. Bu bilgi ile satşcş, yeni u ru n gelistirmede, reklam tanştşm
hedeflerinde ve kisisel satşs sunumlarşnda satşn alma merkezi u yelerinin kriterlerini
karsşlayabilecektir.
Her bir orgu te posta yoluyla, internet u zerinden, bu ltenlerle, ticari haberlerle, viral
pazarlama (word of mouth) yoluyla ve kisisel satşs tanştşmlarla bir c ok satşs bilgisi
akar. Satşn alma merkezinde yer alan bireylerin ise dikkat ettigi, anlayabildigi ve
akşlda tuttugu kaynaklar karar verme su recinde onem kazanmaktadşr. Karar verici
bireyin bir pazarlama unsuruna verecegi tepki sec im su rec lerinden etkilenmektedir.
Kisi, kavrama yapşsşna baglş olarak asagşdaki sec im su rec lerinden etkilenmektedir
(Hutt ve Speh, 2007):
1. Karsş karsşya kalacagşdurumu sec me (Selective Exposure)
Bireyler, inanc larşna ve tutumlarşna uygun gordu kleri iletisim mesajlarşnş kabul
ederler. Bu sebeple, satşn alma yetkilisi tercih ettigi satşs temsilcileri ile goru secektir.
2. Neye dikkat edecegini sec me (Selective attention)
Bireyler, kendilerine sunulan bilgileri su zer ve bazşlarşnş kavramaya c alşsşr. Buna
gore, satşn alma yetkilisi, ihtiyac larşna ve degerlerine uyan ticari bir reklam tanştşm
malzemesine dikkat edecektir.
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3. Nasşl algşlayacagşnş sec me (Selective Perception)
Kisiler karsşlastşklarş durumlarş tutum ve inanc larşna gore yorumlamaya meyillidir.
Bu sebeple orgu tteki satşn alma yetkilisinin, satşs temsilcisinin mesajşnş sirkete
uygun hale getirmek amacşyla modifiye etmesi yada c arpştmasş beklenecektir.
4. Neyi akşlda tutacagşnş sec me (Selective Retention)
Bireyler, ihtiyac larşna yada mizac larşna uygun olan bilgiyi hatşrlamaya yonelir.
O rgu tteki satşn alma yetkilisi, kendi kriterlerine uydugu ic in ozellikle bir marka ile
bilgileri akşlda tutuyor olabilir.
Bazen satşn alma su reci aylar alabileceginden ve bu su rec ic inde satşcşnşn orgu t ile
iliskisi du zensiz olabileceginden, satşcş pazarlama iletisimi c alşsmalarş dikkatlice
tasarlamalşve dogru hedefleme yapmalşdşr (Wren ve dig., 1996). Kilit karar vericiler,
akşlda zayşf kalan mesajlarş ya unuturlar yada kendilerine gore uydururlar; kendi
hedeflerine ulasmada onemli gordu kleri mesajlarşakşlda tutarlar.
Bireyler, satşn alma kararlarşnda riski minimize etmek konusunda isteklidir. Algşnan
riskin 2 bileseni vardşr: Birincisi, kararşn c şktşsşnşn belirsizligidir, ikincisi yanlşs
kararşn sonucundaki gelismelerdir. Arastşrmalar, algşlanan riskin ve satşn alma
tipinin karar verici birimin yapşsşnş sekillendirmesindeki onemini vurgulamaktadşr
(Wilson ve dig., 1991). Algşlanan riskin du su k oldugu dogrudan tekrarlş orgu tsel
satşn almalarda ve gelistirilmis yeniden satşn almalarda bireysel karar vermenin
c ogunlukta oldugu goru lmektedir. Bu durumlarda, satşn alma yetkilisi kararş veren
olacaktşr. Yu ksek riskli gelistirilmis yeniden satşn alma ve ilk defa satşn alma
durumlarşnda karar verici birimin yapşsşnşn bireysellikten grupsallşga yoneldigi
goru lmektedir.
Satşn alma kararşnda risk arttşkc a da asagşdaki durumlar ile karsşlasşlmaktadşr
(Johnston ve Lewin, 1996):
•

Satşn alma merkezi bu yu mekte ve orgu tsel konumu ve otoritesi yu ksek derece

olan u yeleri kapsamaktadşr,
•

Aktif bir bilgi arastşrma su reci vardşr ve bir c ok bilgi kaynagşna basvurulur.

Karar su reci ilerledikc e, kisisel bilgi kaynaklarş (benzer alşm yapan diger orgu tteki
yoneticiler, vb.) daha fazla onem kazanşr,
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•

Satşn alma merkezi u yeleri su rec boyunca daha fazla c aba harcar, daha dikkatli

ve temkinli ilerler,
•

S irket ile basarşlş gec misi olan satşcşlar desteklenir χ tanşdşk bir tedarikc inin

sec imi riski azaltmaya yardşmcşolabilir.
Riskli kararlar ile karsşldşgşnda genellikle u ru n kalitesi ve satşs sonrasş hizmeler gibi
kriterler fiyattan daha fazla onemsenir. Yeni u ru nler tanştşrken, yeni pazarlara
girerken

veya

algşlayabilecegi

yeni

mu sterilere

riskler

u zerinden

yaklasşrken,
kuracaklarş

pazarlamacşlar
alternatif

mu sterilerinin
stratejileri

iyi

degerlendirmelidir.
4.3 O rgutsel Satşn Alma Sureci
O rgu tsel satşn alma, tek basşna gerc eklesen bir faaliyetten ya da olaydan daha ziyade
bir c ok asamadan meydana gelen bir su rec olmaktadşr. Su rec boyunca her asama bir
karar problemi olma ozelligi tasşmaktadşr. Robinson ve dig. (1967) orgu tsel
satşnalmadaki temel asamalarş P&G firmasşndaki bir satşnalma davranşsşnş ornek
vererek tanşmlamşslardşr (C izelge 4.5).
Satşn alma su reci, orgu t ic inde c ozu lebilecek bir problemin veya spesifik bir u ru nu n
tedarik edilip sisteme yerlestirilmesiyle ortaya c şkabilecek bir fşrsatşn farkşna
varşlmasşyla baslar. Su reci baslatan problemin tanşnmasşnş tetikleyen faktorler ise
ic sel yada dşssal kuvvetlerden kaynaklanabilir. P&G veya benzeri bir firma u ru n
lansmanlarşnş desteklemek amacşyla hşzlş u retim yapan yeni bir ekipmana ihtiyac
duymasş, veya satşnalma yoneticisinin mevcut ekipman tedarikc isinin fiyat
politikasşndan veya sundugu hizmetten memnun olmamasş ic sel faktorlere ornek
verilebilir. Bir satşs temsilcisinin u retim performansşnş gelistirebilecek fşrsatlarş
gostererek alşcş orgu tu n bir u ru ne ihtiyac duymasşnş saglamasş ise dşssal bir faktor
olarak degerlendirilebilir. Benzer olarak, orgu tsel satşcşlar sattşklarş u ru nu n ne tu r
problemleri c ozebilecegini

reklamlar yoluyla farkşndalşk yaratarak mu sterilerine

gosterebilirler.
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Cizelge 4.5: O rgu tsel satşn alma su recinde asamalar (Robinson ve dig., 1967)
As ama

Tanşm
P&G yoneticileri yeni bir u ru nu n lansmanşnş

1. Problemin tanşnmasş

desteklemesi amacşyla hşzlş paketleme
ekipmanşna ihtiyac duyarlar
U retim departmanş yoneticileri yeni

2. Ihtiyacşn genel tanşmşnşn yapşlmasş

paketleme sisteminin karakteristik
ozelliklerini belirlemek amacşyla satşn alma
yoneticisi ile beraber c alşsşrlar
Ihtiyac bulunan ekipmanşn detaylşve kesin

3. U ru n ozelliklerinin belirlenmesi

tanşmşnşn yapşlmasş su recinde satşn alma
yoneticisine deneyimli bir u retim yoneticisi
destek verir
Satşn alma yoneticisi u retim yoneticileriyle

4. Tedarikc i arastşrmasş

mu zakere ettikten sonra, P&GÇnin
gereksinimlerini karsşlayabilecek alternatif
tedarikc ileri belirler
Alternatif teklifler satşn alma yoneticisiyle

5. Tekliflerin alşnmasş ve analizi

beraber u retim departmanşndan yetkililer
tarafşndan degerlendirilir

6. Tedarikc i sec imi

7. Siparis programşnşn belirlenmesi

En iyi iki teklif sahibi ile yapşlan pazarlşklar
sonucunda, uygun bir tedarikc i sec ilir
U retim ekipmanş ic in teslimat tarihi
belirlenir
Ekipman kurulduktan sonra, satşnalma ve

8. Performansşn gozden gec irilmesi

u retim yoneticileri ekipmanşn performansşnş
ve tedarikc i tarafşndan sunulan destek
hizmetini degerlendirirler

O rgu t, ihtiyacşnş karsşlayacak u ru nu tanşmladşktan sonra uygun tedarikc ileri
arastşrmaya baslar. O nerilen u ru nu n orgu t performasş u zerindeki etkisi onem
kazandşkc a, orgu t tedarikc i arastşrmasşna daha fazla zaman ve enerji yatşrşr. O rgu tu n
satşnalma ile ilgili bilgi ihtiyacş azaldşkc a, ozellikle standart kalemlerin
satşnalmalarşnda oldugu gibi 4. ve 5. asamalar simultane meydana gelebilir. Bu
durumda, satşn alma yoneticisi ic in sadece bir katalogu incelemek yada internet
u zerinden gu ncel fiyat bilgilerini almak yeterli olabilecektir. 5. asama genelde
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orgu tu n satşn alma ile ilgili bilgi ihtiyacşnşn yu ksek oldugu durumlarda ortaya c şkan
bir asama olmaktadşr. Bu asamada, tekliflerin alşnmasş ve analizi su recine satşnalma
yoneticisi ile beraber mu hendisler, kullanşcşlar ve diger orgu tsel u yeler dahil olabilir.
Sec ilmis tedarikc i (6. asama) olarak satşcş, satşn alma sozlesmesine gore (7. asama)
dogru miktarlarda ve zamanşnda teslimat gibi kriterlere uyup uymamakla test edilir.
Satşn alma su recindeki son asama ise performansşn gozden gec irilmesidir.
Performansşn degerlemesi satşn alma yoneticisini mevcut tedarikc i ile devam etme,
kosullarş iyilestirme yada anlasmayş iptal etme konusunda yonlendirecektir. U ru n
kullanşlacak departmanlarşn ihtiyacşnş karsşlayamayacak performansta ise daha
uygun tedarikc ilerinde degerlendirmeye dahil olabilmesi amacşyla karar vericiler
satşn alma su recinin tedarikc i arastşrma asamasşna daha fazla onem verebilirler.
Satşcş ise yeni mu steriyi elinde tutabilmek amacşyla, mu sterisinin ihtiyacşnş tam
olarak karsşlayabildiginden emin olmalşdşr. Ihtiyacş anlama konusunda yetersiz kalan
satşcş, performans degerlemeleri asamasşnda da zayşf kalacaktşr.
Bu satşn alma su reci modelinde yer alan asamalar her zaman ardşsşk olarak
ilerlemeyebilir; satşn alma probleminin karmasşklşgşna baglş olarak degiskenlik
gosterebilir. O rnegin, orgu tlerin rutin satşn alma kararlarşnda bazş asamalar araya
sşkşstşrşlabilir veya atlanabilir. Ancak, model orgu tsel satşn alma su recinin
kavranmasş konusunda onemlidir. Belli asamalar es zamanlş olarak tamamlanşrken,
u st yonetimin fikir degisikligi yada dşssal faktorlerin etkisi ile su recin ilerleyisi
durabilir. O rgu tsel satşnalma su reci, ekonomik etkiler veya rekabet kosullarş gibi
dşssal faktorler veya orgu tsel onceliklerin degismesi gibi ic sel faktorlerden de
etkilenebilmektedir.
Satşn alma su reci asamalara gore asagşda detaylşca anlatşlmşstşr.
4.3.1 Problemin tanşnmasş
Su rec , orgu tu n bir u yesinin bir ihtiyacşn farkşna varmasşyla baslar (Morris ve dig.,
2001). Bu ihtiyac , henu z tanşmlanmamşs ic sel bir problemden kaynaklandşgş gibi,
daha yeni, daha farklş veya daha iyi birseyler yapmak ic in bir fşrsatş da karsşlşyor
olabilir (Goc ener, 2001). O rgu tsel satşn alma karar su recini baslatabilecek ornek
durumlar asagşda gosterilmistir:

45

•

Otomatik siparis yenileme sinyali gonderen bilgisayar destekli envanter

goru ntu leme sistemi,
•

U retim hattşndan tutarsşz sayşda hatalş u ru n c şkmasşnşn u retim personeli

tarafşndan fark edilmesi,
•

Stratejik bir tedarikc inin artan ihtiyac larş karsşlayamamasş veya bir rakip

tarafşndan satşn alşnma olasşlşgş durumlarşnşn satşn alma departmanş tarafşndan
gozlemlenmesi,
•

Satşlan u ru nlerin ozellikle belirli bir parc asş ic in satşs departmanşna c ok sayşda

mu steri sikayeti bildirilmesi,
•

Yeni du zenlemeler ile halihazşrda u retimde kullanşlan bazş malzemelerin

yasaklanacagşnşn u st yonetim tarafşndan ongoru lmesi.
Ihtiyacş tanşmlayarak satşn alma su recini baslatan kisinin aynş zamanda satşn alma
kararşnş verecek kisi olmasş beklenmeyebilir. Bu durumlarda satşcşnşn satşn alma
su recini ve karar durumlarşnş daha iyi anlamak ic in karar vericiler kadar ihtiyac
sahiplerini de belirlemesi onemli olacaktşr.
Satşcşnşn da su reci baslatan oldugu durumlar olabilir. Bu durumlarda satşcş,
portfoyu ndeki u ru nlerin c ozu m sunabilecegi bir problemin farkşna varmasş ic in
mu steri orgu te yardşmcş olabilir. Satşcş, bu vesile ile daha kapasiteli, daha yenilikc i,
maliyet tasarrufu saglayan veya daha yu ksek kalite olan u ru nler ic in talep yaratabilir.
4.3.2 I htiyacşn genel tanşmşnşn yapşlmasş
Ikinci asamada ise alşcş orgu tu n ilgili u yeleri birinci asamada tanşmlanan problem
veya karsşlanacak ihtiyac ic in potansiyel c ozu mler gelistirirler. Bu sebeple, problemi
c ozebilecek yada ihtiyacş karsşlayabilecek

u ru n ve hizmet tipleri belirlenir.

C ozu mler ic in ozellikle daha onceden basarşlş bulunmus alternatifleri de belirlemek
u zere orgu t ic i veya orgu t dşsş kaynaklar incelenir (Morris ve dig, 2001). Alşsşlmşsşn
dşsşnda problemler ile karsşlasşldşgşnda tek referans noktasş benzer bir problemi daha
once c ozebilmis bir rakibin tecru besi olamaktadşr (Morris ve dig, 2001). Satşcş ise bu
asamada alşcş orgu tu n farkşna varamadşgş c ozu mleri sunarak su rec te etkin rol
u stlenebilir.

46

4.3.3 U run ozelliklerinin belirlenmesi
Problemin c ozu mu ne yonelik veya ihtiyacş karsşlayabilecek genel bir c ozu m
belirlendikten sonra, problemin c ozu mu olacak u ru n veya hizmet ozellikleri ve
miktarş konusunda daha ac şk ve detaylş tanşmlamalar yapşlşr. U ru n nitelikleri
detaylşca tanşmlandşktan sonra satşn alma su recinden etkilenecek diger orgu t
u yelerine ve potansiyel tedarikc ilere satşn alma ile ilgili bilgi verilir. Satşcş, satşn
alma su recinin bu asamasşnda etkili olan kisiler ile direk iletisime gec ip su reci dahil
olma sansşna sahiptir (Goc ener, 2001).
4.3.4 Aras tşrma sureci
O rgu t, ihtiyacşnşn ic erigini netlestirdikten sonra, tedarik kaynaklarşnş belirlemelidir.
Buna gore orgu t aslşnda 2 temel karar ile karsş karsşya kalşr; bu kararlar belirli bir
u ru nu alma kararş ve belirli bir satşcşdan bu u ru nu tedarik etme kararşdşr (Morris ve
dig, 2001).
Dordu ncu asama, kabul edilebilir satşcşlarşn arastşrşlmasş ve degerlendirilmesi ile
ilgili aktiviteleri ic erir. C esitli bilgi kaynaklarş kullanşlarak, alşcş orgu t mevcut
tedarikc ileri belirleyecek ve daha sonra bu tedarikc ilerden nitelik ve nicelik olarak
ihtiyacşkarsşlayabilecek potansiyel tedarikc ileri sec ecektir.
Potansiyel satşcş ku mesini degerlendirirken, orgu t genellikle ic sel kaynaklarşn
kullanşlmasşna oncelik verir. Satşn alma departmanşnşn referans alabilecegi benzer
satşn alma durumlarş ic in kaydş tutulan satşcş, siparis, fiyat ve sozlesme ornekleri
temel ic sel kaynaklarş olusturur. Bir c ok firma, tedarikc i sec erken onaylanmşs
tedarikc i listelerini referans alşr (Goc ener, 2001). Tedarikc i hakkşnda bilgi
toplanabilecek dşs kaynaklar ise satşs goru smeleri, kataloglar, endu stri rehberleri,
fuarlar, su reli yayşnlarda reklamlar ve diger kilit kaynaklar olmaktadşr. Bu su rec te
satşcşnşn aksiyonu, mu sterinin aradşgş c ozu mu

kendi portfoyu

ile saglayşp

saglayamayacagşnş tespit etmek ve sec im kriterlerini karsşladşgşnş teyit etmek
olmalşdşr.
Bir c ok satşn alma kararş orgu tler ic in kritik onem tasşdşgşndan dolayş, tedarikc i
sec iminde ve tedarik yonetiminde alşcş ve satşcş orgu tler arasşnda stratejik iliskiler
soz konusu olmaktadşr (Sarkis ve Talluri, 2002). Bu sebeple alşcş orgu tler, satşn
almanşn ve satşcş ile iliskinin onemine gore tedarikc ilerin u retim tesislerini, kalite
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gu vence sistemlerini, finansal pozisyonlarşnş, hizmet ve teslimat kayştlarşnş, hatta
yonetim kalitesini denetlemektedirler.
4.3.5 Tekliflerin alşnmasş ve analizi
Satşn alma su recinin besinci asamasşnda ise potansiyel tedarikc ilerden satşn alşnacak
hizmet veya u ru n ic in teklifler alşnşr. Bu teklifler resmi bir ihale yoluyla, satşs
temsilcisinden fiyat alşnmasş, katalog veya rehberlerden fiyat ve odeme sartlarş ile
ilgili bilgiler edinilmesi gibi c esitli bic imlerde alşnabilir. Ayrşca bu asamada
potansiyel tedarikc ilerle fiyat pazarlşklarş dşsşnda envanter yonetimi, sozlesme
tarihleri, teslimat gereksinimleri, garanti kosullarş, ticari sartlar ve benzeri konulara
da odaklanşlşr. Bir c ok rutin satşn alma veya orgu tu n daha deneyimli oldugu satşn
alma durumlarşnda dordu ncu ve besinci asamalar aynş anda gerc ekleserek su rec
ic inde tek bir asama olarak yer alşrlar (Hutt ve Speh, 2007). Bu tu r satşn almalarda,
alşcş orgu t pek fazla yeni bilgiye ihtiyac duymaz.
4.3.6 Tedarikci secimi
Alşcş orgu t potansiyel tedarikc ilerden gelen teklifleri degerlendirir, fiyat ve sartlar
konusunda pazarlşk eder, gerekirse yeniden teklif ister ve sonunda bir tedarikc iyi
sec er. Karar su recinde yer alşcş orgu t u yeleri tedarikc iyi kendi gereksinimlerini ve
uzmanlşk alanlarşnş kapsayacak sekilde farklş kriterlere gore degerlendirirler. Sec ilen
tedarikc i genelde karar paydaslarşna en c ok ortak faydayş saglayacak tedarikc i adayş
olacaktşr (Morris, 2001).
Alşcş orgu t, sec im kararşnda potansiyel tedarikc ileri degerlendirmek ic in niceliksel
metodlarş ve resmi kurallarş da takip edebilir. O rnek olarak, karar vericiler her bir
tedarikc iyi onceden belirlenmis niteliklere gore degerlendirebilir ve bu niteliklere
gore en yu ksek performansş saglayan satşcşyştedarikc i olarak sec ebilirler.
4.3.7 Siparis programşnşn belirlenmesi
Yedinci asama ile ihtiyacş karsşlamak veya karsşlasşlan problemi c ozmek ic in ne tu r
bir hizmet veya u ru n satşn alşnacagşna ve kimden tedarik edilecegine karar verdikten
sonra, alşcş orgu t siparisinin miktarşnş ve teslimat programşnş belirleyecektir. Bu
asama siparis verme prosedu rleri, teslimat sekli, iade kosullarş, su reci izleme ve
yu ru tme gibi alşsverisin mekanik detaylarşnş ic erir.
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4.3.8 Performansşn gozden gecirilmesi
Sekizinci asamada satşn alma kararş sonuc larş ve tedarikc i ile devam eden alşsveris
su recine ait geri beslemeler ve bu geri bildirimlerin degerlendirmesi yapşlşr. Bu
degerlendirmeler ozellikle ilk kez satşn alma veya yeni tedarikc iyle c alşsma
durumlarşnda daha fazla onem kazanabilir. Bu noktada, alşcş orgu t satşn almanşn
yatşrşm degeri, satşs cirolarşna etkisi, kullanşcş departmanlarşn memnuniyeti, satşs
sonrasş hizmetler gibi bir c ok detayşgozden gec irecektir.
Tedarikc inin yada satşn alşnan u ru nden beklenen performansşn alşnamamasş
durumlarş orgu tu n veya orgu tu n ilgili u yelerinin performansşnş olumsuz yonde
etkileyecektir. Bu durumlarda satşn alma karar su recinde yer alan u yeler tedarikc iye
olumsuz performansş konusunda geri bildirimde bulunacaklardşr. Tedarikc inin
olumsuz geri bildirimler karsşsşnda performansşnş beklenen du zeye yu kseltmedigi
durumlarda, satşn alma su recinin yeni bir tedarikc i sec imi ic in tekrarlanmasş
beklenir.
4.4 O rgutsel Satşn Alma Sureci : Temel O geler
O rgu tsel satşn alma davranşsş c evresel, orgu tsel, grupsal ve bireysel faktorlerden
etkilenmektedir. Bu etki kaynaklarşnşn orgu tsel satşn almanşn ic erigini nasşl
etkileyeceginin yorumlanmasş ve pazarlama stratejisi planşna nasşl dagştşlacagş
onceki bolu mlerde tartşsşlmşstşr. S ekil 4.2 ile bir orgu tsel satşn alma su reci
betimlenmistir (Choffray ve Lilien, 1978).
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Akla Gelen
Alternatifler
C evresel
Kşsştlar
(Fiziksel,
Teknolojik,
Ekonomik,
Sosyal)

Satşn Alma Merkezini Kapsayan
Bireysel Sorumluluklar

O rgu tsel
Gereklilikler
(Teknik,
Finansal)

Bilgi
Kaynaklarş

Degerlendirme
Kriterleri

Karsşlşklş
Etkilesim
Yapşsş

Uygun
Alternatifler

Kisisel
Tercihlerin
Olusmasş

O rgu tsel
Tercihlerin
Olusmasş

O rgu tsel
Sec im

Sekil 4.2: O rgu tsel satşn alma su recinde temel ogeler (Choffray ve Lilien, 1978)
Bu taslak, orgu tu n satşn alma merkezi ile bireysel satşn alma karar su recinin 3
asamasşile iliskisine odaklanmşstşr.
1.

O rgu tsel ihtiyac larşkarsşlayamayan alternatiflerin taranmasş

2.

Karara katşlanlarşn tercihlerinin olusmasş

3.

O rgu tsel tercihlerin olusmasş

Satşn alma su recinde satşn alma merkezinin bireysel u yeleri bir c ok degerlendirme
kriteri kullanmakta ve c esitli bilgi kaynaklarşna maruz kalmaktadşr. Bu durum satşn
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almacşnşn aklşnda kalacak olan alternatif (ihtiyac halinde akla gelen ve var olan bir
c ok markayş temsil eden alternatif markalar) endu striyel markalarş belirleyecektir
(Howard ve Sheth, 1969).
C evresel kşsştlar ve orgu tsel gereklilikler, orgu tu n ihtiyacşnş karsşlayacak u ru n
alternatiflerini sşnşrlayarak satşn alma su recini etkileyecektir. Mesela, belirli bir
maliyeti asan makine yatşrşm alternatifleri (satşn alma maliyeti veya operasyon
maliyeti gibi) ileri asamadaki degerlendirmelere ulasamadan elenecektir. Geriye
kalan markalar uygun alternatileri olusturacaktşr. Bu alternatiflere gore kisisel
tercihler tanşmlanacaktşr. Farklş kriterlere ve sorumluluklara sahip satşn alma
merkezi u yeleri arasşndaki karsşlşklş etkilesimler ile orgu tsel tercihler ve en sonunda
orgu tu n sec imi belirlenecektir.
O rgu tsel satşn alma su recini anlama, pazara verilecek tepkiyi olusturmak ic in satşcşya
gerekli canlşlşgş verecektir. Satşcş, orgu tu n tedarikc ilerde aradşgş gereklilikleri ve
satşn

alma

merkezindeki

bireysel

u yelerin

salt

degerlendirme

kriterlerini

tanşmlayabilirse, u ru n dizaynş, fiyatlandşrma ve promosyon konularşnda daha dogru
karar verebilecektir.
4.5 O rgutsel Satşn Alma Surecine Katşlşm
Gu nu mu zde, orgu tler daha karmasşk ve degisken is c evreleri ile karsş karsşyadşr. Bu
sebeple, satşn alma su recine dahil olan katşlşmcşlar arasşnda iletisim, koordinasyon ve
kontrole daha fazla ihtiyac duyulmaktadşr. Cyert ve dig. (1956) satşn alma su recinde
bir c ok bireyin etkili oldugunu ilk tanşmlayanlar olmuslardşr (Buckles ve Ronchetto
Jr., 1996). Webster ve Wind (1972) ise satşn alma is akşsşnşn neredeyse sadece
kullanşcşlar arasşnda yatayda meydana geldigini ve sşkc a orgu tsel u yelere farklş
degisken roller atadşgş, teknik veya idari karmasşklşk ic erdigi ve tekrarlş problem
c ozme faaliyetlerinden olustugunu olc mu stu r. Katz ve Kahn (1978) ise satşn alma
yoneticileri ve diger fonksiyonlardaki personel arasşndaki etkilesimi Şac şk sosyal
faaliyet sistemiÇ olarak tanşmlamşstşr.
Bir c ok orgu tsel satşn almada, karar su recinin farklş asamalarşnda farklş bireylerin
katşlşmş, etkisi veya otoritesi soz konusudur. Satşn alma su recine katşlanlarşn satşn
alma problemini, firma ihtiyac larşnş, tedarikc i becerilerini anlamada c ok farklş
algşlarş olabilir. Bu bireylere ulasmada kullanşlacak mesajlar ve verilecek bilgilerin
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ic erikleri de birbirinden farklş olacaktşr. O rgu tsel satşcşlar ic in satşn alma
merkezlerinin zaman ic indeki degisimi ve bu degisimlerin satşn alma kararş
u zerindeki etkileri, kşsaca dinamik yapşsşbu yu k onem tasşmaktadşr.
O rgu tsel pazarlama arastşrmacşlarş satşn alma merkezi profillerini c şkarmaya, gu cu n
konumunu ve karar verici otoriteleri, merkezi ve satşn alma kararşnş etkileyen
orgu tsel ve c evresel faktorleri tanşmlamaya c alşsmşslardşr. Bu arastşrmalar orgu tsel
satşn almanşn c ok bireyli dogasşnş dogrulamşstşr. Bu sebeple, satşn alma merkezi
su rec leri boyunca c esitli etkiler ve gu c dengesi degisimi ile meydana gelen resmi
olmayan iletisim aglarş gelisimi gozlemlenmistir (Ghingold ve Wilson, 1998). Satşn
alma merkezine katşlşmşn dinamik yapşda oldugu, bazş bireylerin bazş alt kararlara
katşldşgş, satşn alma su recinin her asamasşnda otoriter bireylerin degistigi
gozlemlenmistir. Genel olarak, satşn alma su recinin ilk asamalarşnda (ihtiyacşn
belirlenmesi, satşn almanşn tanşmşnşn ve spesifikasyonunun yapşlmasş) sonraki
su recin ilerleyen asamalarşna gore daha fazla katşlşm olmasş beklenmektedir
(Ghingold ve Wilson, 1998). Bu durumda, satşn alma su rec leri boyunca satşn alma
merkezi

bu yu klu gu nu n

(katşlşmcş

sayşsş)

ve

kompozisyonunun

(farklş

fonksiyonlardan katşlşmcşlar) dinamik olarak degismesi beklenecektir. Johnston ve
Bonoma (1981) satşn alma merkezi yapşsş ile ilgili temel kavramlarş ac şklamşslardşr.
Bu kavramlar satşn alma su reci boyunca degiskenlik gosterecek olan satşn alma
merkezi katşlşmcş sayşsş (yaygşnlşk), satşn alma merkezinde temsil edilen
departmanlar veya fonksiyonlarşn sayşsş(yanal katşlşm) ve satşn alma su recinde farklş
hiyerarsik seviyelerde yer alan katşlşmcşsayşsş(dikey katşlşm) olarak sunulmustur.
Kauffman (1996), Webster ve Wind (1972) satşn alma modelinin bir uzantşsş olarak
satşn alma etki kategorilerini belirlemistir (C izelge 4.6). Bu model ile satşn alma
kararlarşnda ve sec im su rec lerinde etkili olan kaynaklar bireysel ozelliklerin, grupsal
faktorlerin, c evresel ve orgu tsel faktorlerin bir fonksiyonu olarak gosterilmistir.
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Cizelge 4.6: O rgu tsel sec im su recine etki eden faktorlerin
sşnşflandşrşlmasş (Kauffmann, 1996)
Satşn Alma Davranşs ş Kaynagş
Bireyler

Kategoriler /Surec Boyunca Etkiler
Bireysel etkiler
Algşlanan risk
Satşn alma merkezi kavramş

Gruplar

Satşn alma merkezi yapşsş
Grup u yeligi / etkililik
Iletisim

O rgu tler
C evre

Sec im Su recleri

O rgu tsel yapş ve bu yu klu k
O rgu tsel roller
C evresel durumlar
C evresel belirsizlik
Su rec tipi
Tu ketim / orgu tsellik
U ru n ozellikleri

Pazarlar ve U ru nler

U ru n tipi ve uygulama bic imi
Pazar bolu mlendirme

Samaniego ve Cillan (2004) onerdikleri durumsal modelde satşn alma durumlarşna
gore orgu tsel yapşnşn karar verme biriminin direk ve dolaylşbilesenlerini belirlemeye
c alşsmşstşr (S ekil 4.3). Modelde 3 tipteki degiskenin satşn alma merkezine katşlşmşve
etkileri incelenmis ve degiskenleri olusturan birimler asagşdaki gibi ac şklanmşstşr:
Orjinallik: Bireylerin, orgu tu n karsşlastşgş benzer satşn alma durumlarş konusundaki
tecru besizligi. O rgu tsel satşn alma kararlarşnda, satşn alma merkezini olusturan
bireylerin tecru beleri degiskenlik gosterebilir. Bireylerin satşn alma ile ilgili
tecru beleri azaldşkc a, satşn alma durumu onlar ic in daha orjinal bir yapş olmaktadşr.
Tecru besizlik sebebiyle belirsizligin yu ksek oldugu durumlarda satşn alma merkezi
bireyleri, belirsiz du zeyini du su rmek ic in bilgi edinmeye c alşsacak, bu durum onlarşn
karara katşlşmşnşve etki dereceleri arttşracaktşr.
Karmasğklğ
k: Karmasşklşgşn yapşsş ve satşn almaya etkileri, satşn alma durumunun
karmasşklşgş ve u ru nu n karmasşklşgş olarak ikiye ayrşlmşstşr.
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O rgu tu n Yapşsal
Karakteristikleri

Satşn Alma Durumu
Kosullarş
•
•
•
•
•

Orjinallik
Karmasşklşk
O nem
Algşlanan Risk
Zaman Baskşsş

•
•
•
•
•
•

Katşlşm

Etki

Bu yu klu k
Uzmanlşk
Merkezilesme
Resmiyet
Standartlasma
Bic im

Bireylerin Kisisel Karakteristikleri
•
•

Bireysel Pay
Tecru be

Sekil 4.3: Satşn alma merkezine katşlşm ve etki modeli
(Samaniego ve Cillan, 2004)
O nem: Satşn almanşn onemi, satşn almanşn orgu tsel u retkenlik ve karlşlşk u zerinde
algşlanan etkisi olarak tanşmlanmşstşr. Ayrşca satşn alma su recine katşlşmş ve
katşlanlarşn etki du zeyini etkilemektedir.
Algğlanan Risk: Algşlanan risk satşn alma durumundaki belirsizlik du zeyine ve
potansiyel olumsuz sonuc larşn siddetine ve geri donu lemezligine baglşdşr. Bu
sebeple, karara katşlşmcş birey satşn alma durumunu ne kadar riskli olarak algşlarsa,
riski azaltmak amacşyla karara katşlşm seviyesini ve etkisini arttşrmaya c alşsmasş
beklenecektir.
Zaman Baskğ
sğ
: Zaman baskşsş ile satşn alma merkezi katşlşmcşlarşnşn kşsştlşzamanda
karar vermeleri beklendiginde ne olc u de baskş hissedecekleri ifade edilmektedir.
Zaman

baskşsşnşn

bireylerin

karara

katşlşm

ve

etki

du zeyini

du su rmesi

beklenmektedir.
Bireysel Pay: Bireyin, kararşn c şktşsşndan ne olc u de etkilenecegi, bireyin satşn alma
kararşna katşlşm du zeyinin belirleyicilerinden biri olarak goru lmektedir. Bireyin
sonuc tan etkilenme payş ne kadar fazla ise, katşlşm ve etki du zeyinin o kadar yu ksek
olmasşbeklenmektedir.
Bireysel Tecru beler: Bu degisken ile kisinin benzer satşn alma tecru belerinin seviyesi
ile karar su recine olan asinalşgş ifade edilmektedir. Kisisel tecu be ne kadar fazla
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olursa bireyin karara katşlşm du zeyi ve etkisinin o kadar fazla olacagş
beklenmektedir.
Uzmanlğ
k: O rgu t ic inde uzmanlşgşn artmasşyla, satşn alma kararş su rec lerine
bireylerin daha etkin ve etkili katşlmasş beklenmektedir.
Standartlasma: Bu degisken, prosedu rler, normlar ve du zenlemeler gibi orgu tsel
aktivitelerin du zeyini ve orgu tsel rutinleri kapsamaktadşr. Standartlasma derecesi ne
kadar yu ksek ise, satşn alma merkezlerinde daha oturmus yapşlarşn olusmasşnş ve
u yelerinin katşlşm ve etki du zeyinin artmasşbeklenmektedir.
Merkezilesme: O rgu tsel satşn alma davranşsşna gore, dagşnşk merkezli satşn alma
birimlerinin artmasşyla beraber satşn alma kararşna yanal katşlşm (bir farklş
departmanşn karara aktif katşlşmş) du zeyinin ve etkilerinin artmasşbeklenmektedir.
Resmiyet: Bu degisken ile satşn alma merkezi faaliyetlerinin ne olc u de kurallar,
politikalar ve prosedu rler ile tanşmlandşgş ac şklanmaktadşr. Satşn alma merkezinde
resmiyetin artmasşyla karara ortak katşlşmlarşn da artmasş beklenmektedir.
Bic im: Bireyin orgu t ic indeki resmi konumu satşn alma bilgisi edinmesi ve bu
bilgiden faydalanmasş ile baglantşlşdşr.
Bu yu klu k: O rgu tsel bu yu klu gu n satşn alma merkezi yapşsşna onemli etkileri vardşr.
O rgu t bu yu du kc e, satşn alma kararşna katşlşmcş sayşsşnda ve ortak karar alşmlarşnda
artşs beklenmektedir.
Samaniego ve Cillan (2004), yukarşdaki modeli sermaye techizatş ve ofis sarf
malzemeleri satşn alma karar su rec lerinde test ettiklerinde satşn alma su rec lerine
katşlşm ve etkinin genel olarak asagşdaki faktorlerden etkilendigini ozetlemislerdir:
•

U ru n kullanşcşlarşnşn satşn alma su rec lerindeki rollerinin satşn alma su recine
katşlşmda etkisi olmaktadşr. Sermaye techizatş satşn almasşnda kullanşcşlar,
imalat ve mu hendislik birimleri olurken ofis sarf malzemelerinde idari isler
birimi kullanşcşgrubu olarak gozlemlenmistir.

•

Satşn almaya yapşlacak yatşrşm tutarşnşn ve firma ic in stratejik oneminin
artmasşyla beraber u st yonetimin karara katşlşmş ve etkisi artmaktadşr. Satşn
almalar ne kadar rutin ise tam tersi gec erlidir.
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•

Yatşrşmşn degeri ve stratejik onemiyle beraber satşn alma merkezine katşlşm ve
etki artmaktadşr.

•

Orjinallik, karmasşklşk du zeyi ve satşn almanşn onemi arttşkc a algşlanan risk ve
bilgi ihtiyacşartmaktadşr.

•

Bireysel pay arttşkc a, bilgi edinimi ic in iletisim gereksinimi ve katşlşmcşnşn

sosyallesme du zeyi artacaktşr.
4.6 O rgutsel Satşn Almada Tedarikci Secimini Etkileyen Faktorler
Geleneksel satşn alma yaklasşmlarşnda potansiyel tedarikc ilerin degerlendirilmesi ve
tedarikc i sec imi formal yada mu sterinin tecru be ve bilgisine dayalş informal
faktorlerin degerlendirilmesine baglşdşr (Vokurka ve dig., 1996). Gu nu mu zde,
tedarikc i sec imi orgu tu n en temel ve onemli kararlarşndan olmakla beraber aynş
zamanda en zor ve kritik kararlardan biri de olabilmektedir. Bu durum temel olarak
farklş tedarikc ilerin performanslarşnş ve iliskisel faktorlerini degerlendirirken
karsşlasşlan artan karmasşklşk du zeyine baglş olmaktadşr (Sarkis ve Talluri, 2002).
O rgu tler tedarikc ilere daha fazla bagşmlş olmaya basladşkc a verimsiz karar vermenin
yaratacagş sonuc lar da daha hazin olmaktadşr. O rnegin, endu stri firmalarşnda toplam
ciroda satşn almalarşn payş %50 ile %90 arasşnda olmaktadşr (Telgen, 1994). Bu
analize gore, satşn alma stratejileri ve operasyonlarş karlşlşgş etkileyen ana faktorleri
olusturmaktadşr. Ticaretin ku resellesmesi ve Internet kullanşmşnşn yaygşnlasmasş da
bir yandan mu sterilerin sec enek setini arttşrmaktadşr. Bu sebeple, su rekli degisen
mu steri ihtiyac larş ve talepleri ile daha hşzlş hareket edebilen tedarikc ilere ihtiyac
duyulmaktadşr (De Boder ve dig., 2001). Bu gelismeler dogrultusunda arastşrmalar
tedarikc i sec iminin dinamik yapşsşnş anlamaya ve mu sterinin bakşs ac şsşyla tedarik
kaynagş sec imini etkileyen faktorleri belirlemeye odaklanmaktadşr (Katsikeas ve dig,
2004). Buna gore, tedarikc i firmalar, mu steri firmalarşn kendilerini tedarik kaynagş
olarak nasşl degerlendirdigini anlayabildikleri olc u de etkili pazarlama stratejileri
gelistirip uygulayabileceklerdir. Bu gelismelerin satşn alma kararlarşnşn karmasşklşgş
ve onemi u zerindeki etkileri S ekil 4.4Çde gosterilmistir.
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Satşn alma
fonksiyonunun
yayşlmşslşgş

Dşskaynak
kullanşmşnda artşs

Internet
Ticaretin
ku resellesmesi
Daha fazla
sec enek

Daha fazla
ilgili kisi

Artan seffaflşk
gerekliligi

Hukuki
du zenlemeler

Satşn alma
kararlarşnşn
artan onemi ve
karmasşklşgş
Verimsiz kararlarşn
daha hazin sonuc lar
dogurmasş

C evresel
etkiler

Daha fazla
degerlendirme
kriteri

Daha hşzlş olma
gerekliligi

Degisen mu steri
tercihleri

Sekil 4.4: Ku resel kalkşnma su recinde ilk defa satşn alma kararlarşnşn
karmasşklşgşnşetkileyen faktorler (De Boer, 1998)
Gu nu mu zde firmalarda u st yonetimlerin karsşlastşgş en bu yu k sorunlardan biri etkili
satşn alma stratejileri gelistirip uygulamaktşr (Moharty, 1993). Bu asamada, satşn
alma

ile

ilgili

kriterler

gelistirilmeli

ve

potansiyel

tedarik

kaynaklarşnş

karsşlastşrmada kullanşlmalşdşr. (Katsikeas, 2004). Tedarikc i sec im kriterlerinin
olusturulmasş 1960Çlara dayanmaktadşr. Dickson (1966) satşn alma literatu ru nu n
incelendiginde satşn alma kararşna etki edebilecek tedarikc i performans karakteristigi
olarak 50Çden fazla ayrş faktoru n oldugunu belirtmis; 1966 yşlşnda 273 satşn alma
yoneticisinin dahil oldugu bir arastşrma ile tedarikc i sec imi ic in 23 kriter
belirlemistir. Dickson (1966) analizleri ile kalitenin en onemli kriter oldugunu,
teslimat hizmeti du zeyinin ve gec mis performansşn kalite kriterini izledigi
gostermistir

(S ekil

4.5).

Tedarikc i

degerlendirme

arastşrmalarşnda

gec mis

c alşsmalarda, maliyet faktorleri on plana c şkarken, Weber ve digerleri (1991)
yaptşklarş bir

c alşsma

ile

74

arastşrma

makalesinin

47Çsinde

tedarikc i

degerlendirmelerinde 1Çden fazla faktoru n etkili oldugunu ortaya koymustur
Chapman ve Carter (1989) ise fiyat, u ru n kalitesi ve teslimatş da ic eren c oklu sec im
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faktorlerinin artan oneminden bahsetmistir. Weber ve digerleri (1991) yaptşklarş
c alşsmada tedarikc i sec iminde en c ok kullanşlan degerlendirme metodlarşnşn kalite,
sertifikasyon, tesisler, su rekli gelisim, fiziksel dagştşm ve kanal iliskileri faktorlerini
ic erdigini saptamşstşr. Stratejik oneme sahip tedarikc ilerde ise finansal, kantitatif
(somut) ve kalitatif (soyut) c oklu kriterler degerlendirmeye alşnmaktadşr (Meade ve
dig., 1997).
1. Kalite
2. Teslimat
3. Gec mis Performans
4. Garanti ve S ikayet Politikasş
5. U retim Yontemleri ve Kapasitesi
6. Fiyat
7. Teknik Kapasite
8. Finansal Pozisyon
9. Prosedu rlere Uyum
10. Iletisim Sistemi
11. Tanşnmşslşk ve Endu strideki Konumu
12. Is Ic in Isteklilik
13. Yonetim ve Organizasyon
14. Islem Kontrolleri
15. Tamir Servis
16. Davranşs
17. Etki
18. Paketleme Yetenegi
19. Isc i Iliskileri Kayştlarş
20. Cografi Konumu
21. Gec mis Islerin Miktarş
22. Egitim Olanaklarş
23. Karsşlşklş Anlasma
Sekil 4.5: O nem sşrasşna gore Dickson kriteleri (Dickson, 1966)
Kannan ve TanÇşn (2003) ise farklş satşn alma ve u ru n senoryalarşna gore onerdikleri
sec im kriteleri ise S ekil 4.6Çda gosterilmistir.
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•

Firma bu yu klu gu

•

Etik standartlar

•

Test etme imkanlarş

•

Kaynaklarşnşn kapsamş

•

Teknik uzmanlşk

•

Endu stri bilgisi

•

Kaliteye olan baglşlşgş

•

Denetime ac şk olmasş

•

Isleme kapasitesi

•

Sigorta ve hukuki gec mis

•

Referans ve reputasyon

•

Termin su relerini karsşlama becerisi

•

Fiyat

•

Finansal durum

•

Israfş onleme c alşsmalarş

•

Du ru st ve du zenli iletisim

•

Esnek sozlesme sartlarş

•

Cografi uygunluk veya yakşnlşk

•

Firmalar arasşku ltu rel uyum

•

Tedarikc i ile gec mis ve mevcut iliskiler

•

JIT prensiplerini uygulama becerisi

•

Tedarikc inin stratejik onemi olmasş

•

O nemli bilgilerin paylasşmşkonusunda isteklilik

•

Tasere edilen isin tedarikc inin kapasitesine oranş

•

Tedarikc inin elektronik veri alşsverisini de ic eren siparis isleme
ve faturalama sistemi

•

Tedarikc inin kazancşnşn olc u lu olmasş

•

Tedarik zinciri yonetimi iliskilerini bu tu nlestirme istekliligi

•

U ru n ve su rec lerde su rekli gelisime olan baglşlşk

•

Kapasite rezerv edebilmesi veya beklenmedik talep
degiskenliklerine yanşt verebilme yetenegi

Sekil 4.6: Tedarikc i sec iminde kullanşlan faktorler (Kannan ve Tan, 2004)
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Katsikeas ve digerleri (2004) ise tedarikc i sec im kriterlerini su 4 ana baslşk altşnda
toplamşstşr: Fiyat Rekabeti, Gu venilirlik, Teknolojik Gu c ve Hizmet Seviyesi.
Fiyat Rekabeti
Geleneksel satşn alma yaklasşmlarşnda kullanşlan sec im kriterlerinde, diger kriterlere
gore birim fiyata daha fazla oncelik verilmektedir. ŞEn du su k fiyatÇ, satşn alma
stratejisi olusturulmasşnda on plana c şkan ogelerden biri olmaktadşr (Gustin, 1997).
Evans (1994), rutin u ru nlerin satşn alma stratejilerinin uygulamasşnda fiyatşn en fazla
oncelik verilen ve en etkili faktor oldugunu belirtmistir (Hutt ve Speh, 2007). Fakat,
gu ncel yaklasşmlar fiyatlandşrma konusunda geleneksel satşn alma yaklasşmlarşndan
farklşlasarak, u ru nu n fiyatş ile beraber toplam maliyetin yapşsşna etki eden diger
faktorleri de goz onu ne almaya baslamşslardşr (Piercy ve dig., 1997). Tedarik zinciri
yonetiminde inovatif yaklasşmlarş benimseyen veya kritik malzeme satşn almasş
yapan firmalarşn ise tedarikc ileri ile sadece fiyat bazlş iliskiler kurmalarş artşk pek
kabul gormemektedir (Sarkis ve Talluri, 2002).
Gu venilirlik
Gu venilirlik ile tedarikc inin u ru n veya hizmet ic in anlasşlmşs termin su resine ve
ozelliklere ne olc u de uygun olarak teslim edilebilecegi degerlendirilmektedir. Farklş
sektorlerde ve u ru n tiplerinde tekli ve c oklu kaynak kullanşmlarşnş arastşran bir
c alşsmada, zamanşnda teslimatşn c oklu kaynak kullanşmlarşnda degerlendirilen en
onemli unsur oldugunu ortaya koymaktadşr (Katsikeas ve dig., 2004). Tekli kaynak
kullanşmlarşnda ise u ru n gu venilirliginin satşn alma karar su recini etkileyen en etkili
faktor oldugu goru lmektedir. Piercy ve digeleri (1997) ise tedarikc ilerin
du ru stlu gu nu n ve du zenli iletisim kurma gu cu nu n mu sterileri etkileyen unsurlar
olduklarşnşgostermektedir.
Teknolojik Gu c
Satşn alma karar bileseni olarak tedarikc inin teknolojik gu cu de fiyat ve kalite gibi
onemli bir faktor olmaktadşr (Piercy ve dig., 1997). Modern satşn alma su rec lerine
potansiyel tedarikc ilerin stratejik gu c leri denetlenmekte ve yeni u ru n gelistirme
faaliyetlerine katkşda bulunabilirlikleri degerlendirilmektedir. Aynş zamanda
tedarikc inin verimliligi de onem verilen bir degerlendirme kriteri olmaktadşr (Gustin
ve dig., 1997). Mu steriler, tedarikc ileri ile uzun su reli ve karsşlşklş etkilesim
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kurulabilecekleri iliskilere ihtiyac duymakta ve bu ihtiyacş karsşlayabilen tedarikc iler
ise rekabette one c şkmaktadşr.
Hizmet Seviyesi
Hizmet seviyesi giderek artan bir onemle baslşca degerlendirme kriterlerinden biri
olmaktadşr (Gustin ve dig., 1997).
Firmalarşn satşn alma stratejilerini etkileyen faktorler, firmalarşn ic inde yer aldşgş
pazarlarşn rekabet kosullarşna, pazarda veya pazar bolu mlendirmede farklşlasarak
su rdu ru lebilir bu yu me hedeflerine gore degisecektir (Katsikeas ve dig., 2004).
Rekabet baskşsş ile maliyetleri du su rmeye c alşsşrken aynş zamanda teslimat
performansşnş, kaliteyi ve tepkiselligi arttşrmaya c alşsmanşn onemi ise bir c ok orgu tu
stratejik onceliklerini yeniden degerlendirmeye yoneltmektedir. Bu sebeple orgu tler
oz becerilerine yeniden odaklanma ihtiyacş hissederken, yan faaliyetler ic in dşs
kaynak kullanşmşnş tercih etmeye baslamşslardşr (Kannan ve Tan, 2003). Satşn alma
yoneticilerinin karsş karsşya kaldşgş kritik durumlardan bir tanesi de rekabette
firmalarşnş one tasşyacak ve kritik oneme sahip u ru n, malzeme ve parc alarş
zamanşnda ve verimli olarak tedarik edecekleri stratejik is ortaklarşnş sec mektir
(Sarkis ve Talluri, 2002).
Sarkis ve Talluri (2002) ise stratejik tedarikc i sec iminin operasyonel kararlarda
kullanşlan kriterlerin otesinde faktorlere baglş oldugunu belirtmektedir. Stratejik
tedarikc i sec iminde alternatif tedarikc ilerin degerlendirilmesi amacşyla Sarkis ve
Talluri (2002) onerdigi model C izelge 4.7Çde ac şklanmşstşr. Stratejik faktorler
maliyet, kalite, su re ve esneklik olc u tlerine odaklanşrken, orgu tsel faktorler
operasyonel olc u tlere dayanan rekabetc i faktorlerden daha c ok ku ltu r, teknoloji ve
iliski faktorleri olarak ortaklşk kurulacak tedarikc inin kabiliyetlerine ve orgu tsel
karakteristiklerini ic ermektedir.
Stratejik ortaklşk tipi bir iliski ile tedarikc i ve mu steri gonu llu olarak karsşlşklş
du ru stlu ge, u retkenlige, mu sterinin mu sterisini bile kapsayan kalite seviyesine
baglşlşk konusunda anlasşrlar. Bu iliski, bilginin, risklerin ve odu llerin paylasşmşnşda
ic ermektedir. Firmalar aynş zamanda c evik tedarikc iler ile c alşsmanşn faydalarşnş da
kesfetmektedirler (Sarkis ve Talluri, 2001). Bu anlamda iyi bir tedarikc i iliskisi ile
du su k satşn alma fiyatlarş saglanabilirken, mu kemmel kalite, zamanşnda teslimat,
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tepkisellik ve yardşmseverlik, teknik olc u de inovatiflik ve gu ven konularşnda da fiyat
kadar basarşlş olunabilmektedir.
Mu sterinin tekrar satşn alma niyeti ise sadakatşn en belirgin ozelliklerinden biri
olmaktadşr (Soderlund, 2001). O rgu tsel pazarlar ve tu ketici pazarlarş u zerine bir c ok
c alşsma, performans degerlendirmeleri (mu steri mennuniyeti, vb.) ile tekrar satşn
alma niyeti arasşnda gu c lu

pozitif kolerasyon oldugunu ortaya koymustur

(Soderlund, 2001). Aynş zamanda, c alşsmalar belirli bir andaki davranşsşn gec misteki
farklş anlardaki davranşs modelinden etkilendigini gostermektedir. (Soderlund,
2001).
Cizelge 4.7: Stratejik performans olc u tleri ve orgu tsel faktor ku melerine ait
faktorlerin ve bilesenlerin ozeti (Sarkis ve Talluri, 2002)
Stratejik Performans O lculeri

O rgutsel Faktorler

Maliyet

Kultur

En du su k fiyat
Maliyet analiz sisteminin
uygunlugu
Maliyet du su ru cu c alşsmalar
Sektorel fiyat davranşsşna uygunluk

Gu ven duygusu
Yonetimin bakşs ac şsş/gelecek
ongoru su
Stratejik uygunluk
U st yonetimin uyumu
Departmanlar arasşuyum
Tedarikc inin orgu tsel yapşsş ve
personeli

Kalite
Kalite uygunlugu
Tutarlş teslimat
Kalite felsefesi
Hşzlş tepki verme

Teknoloji
Teknolojik uyum
Gelecekteki u retim yeterliliginin
degerlendirilmesi
Tedarikc inin kalkşnma hşzş
Tedarikc inin tasarşm kabiliyeti
Teknik kabiliyetler
Mevcut u retim tesisleri ve
kabiliyetleri

Sure
Teslimat hşzş
U ru n gelistirme su resi
Ortaklşk gelisim su resi
Esneklik

I lis ki
Talep degisikliklerini karsşlama
Kşsa kurulum su resi
Anlasmazlşk yonetimi
Hizmet kapasitesi

Uzun su reli iliski
Iliskide yakşnlşk
Iletisime ac şk olma
Entegrasyonda soz sahibi olma
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Tedarikc i sec iminde kullanşlan faktorler aynş zamanda satşn alşnacak u ru n tipine de
baglş olmaktadşr (Vokurka ve dig., 1996). Lehmann ve OÇshaughnessy (1982) farklş
u ru n gruplarş ic in kullanşlan satşn alma karar kriterlerini de incelemislerdir. C ok
sayşda faktoru performans kriterleri, ekonomik kriterler, bu tu nlestirici (integrative)
kriterler (isbirligi istekliligi) ve uyumluluk kriterleri (mu steri firmanşn planlarşnş
tedarikc isinin yeteneklerine ne olc u de uyumlastşrabilecegi) olarak gruplandşrmşsdşr.
C alşsmalarşnda kullandşklarş u ru nleri ise standardizasyon (standart veya standart
olmayan u ru nler), ozyapş (u ru n kompozisyonun ve konfigu rasyonunun basit veya
karmasşk olmasş), uygulama (uygulamanşn standart veya orjinal olmasş) ve maliyet
(du su k veya yu ksek maliyetli u ru nler) boyutlarşna gore kategorize edilmislerdir
(C izelge 4.8).
Cizelge 4.8: U ru n kategorilerine gore tedarikc i sec im kriterlerinin
onem derecesi (Lehmann ve OÇshaughnessy, 1982)
U run

Kriterin onem derecesi (1-en yukek)

U run

O zyapş

Uygulama

Maliyet

Ekonomik

Performans

Butunles me

Uyum

Standart

Basit

Standart

Du su k

1

2

3

4

Standart

Karmasşk

Orjinal

Yu ksek

2

4

1

3

Basit

Orjinal

Yu ksek

2

1

4

3

Karmasşk

Standart

Du su k

2

1

4

3

Standart

Basit

Standart

Yu ksek

1

2

4

3

Standart

Karmasşk

Orjinal

Du su k

2

1

4

3

Basit

Orjinal

Du su k

2

1

4

3

Karmasşk

Standart

Yu ksek

2

1

4

3

Standart
Olmayan
Standart
Olmayan

Standart
Olmayan
Standart
Olmayan

Karmasşklşgşn farklş boyutlarşnş kapsayan faydalş bir model ise KraljicÇin (1983)
portfolyo yaklasşmş olacaktşr (De Boer ve dig., 2001). Bu portfolyoda, satşn alma
durumunun algşlanan onemi ve karmasşklşgş, kar etkisi ve tedarik riski olarak iki
faktor tarafşndan tanşmlanmaktadşr. De Boer ve dig. (2001), Kraljic (1983)Çin satşn
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alma portfolyosu yaklasşmş ile orgu tsel pazarlama literatu ru nu birlestirilerek satşn
almanşn karmasşklşgş ve onemini ic eren satşn alma portfolyo matrisini onermislerdir.
Kar etkisi, satşn alşnan u ru n ve hizmetlerin parasal hacmi ve u ru n kalitesine etkisi
olmaktadşr. Tedarik riski ise satşn alşnmasş planlanan u ru nlerin veya hizmetlerin
piyasada bulunabilirligi ve potansiyel tedarikc ilerin sayşsş olmaktadşr. Bu faktorlerin
degerlerine baglş olarak, satşn alma (diger bir deyisle tedarikc i sec im kararş)
KraljicÇin sşnşflandşrmasşna gore stratejik, darbogaz, kaldşrac ve rutin satşn alma
durumlarşolarak gruplandşrşlabilir (De Boer ve dig., 2001) (C izelge 4.9).
Cizelge 4.9: Satşn alma portfolyo matrisi (De Boer ve dig., 1983)

Dus uk Kar Etkisi

Yuksek Kar Etkisi

Dus uk Tedarik Riski

Yuksek Tedarik Riski

Rutin U ru nler

Darbog az U ru nler

C ok tedarikc i

Tekelci pazar yapşsş

Prosedu rlerinde rasyonellik

Uzun su reli anlasmalar

Sistemsel sozlesmeler

Alternatiflerin gelistirilmesi

Otomasyon ve delegasyon

Olasşlşklarşn planlanmasş

Kaldğrac U ru nler

Stratejik U ru nler

C ok tedarikc i

Az (degistirilmesi zor) tedarikc i

Rekabetc i ihaleler

Orta-uzun su reli anlasmalar

Kşsa su reli anlasmalar

Tedarikc i gelistirme, is ortaklşgş

Aktif kaynak kullanşmş

Su rekli gozden gec irme
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5. O RGU TSEL SATIN ALMA SU RECI NE KATILIM VE TEDARI KCI
SECI MI NI ETKI LEYEN FAKTO RLERE I LI SKI N BI R MODEL
O NERI SI : I NSAAT SEKTO RU NDE YALITIM MALZEMELERI
PAZARINDA BI R UYGULAMA
O rgu tler gu nu mu zde satşn alma su recine dahil olan katşlşmcşlar arasşnda iletisim,
koordinasyon ve kontrole daha fazla ihtiyac duyulan daha karmasşk ve degisken is
c evreleri ile karsş karsşyadşr. Bir c ok orgu tsel satşn almada, karar su recinin farklş
asamalarşna orgu tu n ic inden farklş bireyler katşlmaktadşr. Satşn alma su recine katşlan
bu bireylerin satşn alma problemini, firma ihtiyac larşnş ve tedarikc i becerilerini
anlama ve algşlamada c ok farklş motivasyonlarş olabilir. Bu durum, bireylerin dahil
olduklarş asamalardaki etkilerini ve otoritelerini de etkileyecektir. Satşn alma
merkezinin zaman ic indeki degisimi ve bu degisimin satşn alma kararş u zerindeki
etkileri satşcşlar ac şsşndan bu yu k onem tasşmaktadşr. Satşcşlar, bu sebeplerle satşn
alma merkezinin dinamik yapşsşnş anlamaya, satşn alma merkezi profillerini
c şkarmaya, gu cu n konumunu ve karar verici otoriteleri, satşn alma kararşnş etkileyen
orgu tsel faktorleri tanşmlamaya c alşsmalşdşrlar. Tedarikc i sec iminin orgu t ic in en zor
ve kritik kararlardan biri olmasş sebebiyle satşcşlar tedarikc i sec iminin dinamik
yapşsşyla beraber mu sterinin bakşs ac şsşyla tedarik kaynagş sec imini etkileyen
faktorleri belirlemeye de odaklanmalşdşr.
Johnson ve Bonoma (1981), satşn alma su recinde satşn alma merkezine katşlşmcş
bireylerin, satşn alma merkezinde temsil edilen departmanlarşn (yatay katşlşm) ve
su rece farklş hiyerarsik seviyelerden katşlşmcşlarşn (dikey katşlşm) sayşlarşnşn
degiskenlik gosterecegini ac şklamaktadşr. O rgu tsel satşn alma karar su recine yatay ve
dikey katşlşmlarşn du su k veya yu ksek olmasşnşn sebeplerini ve satşn alma kararş
su recinin asamalarşna

orgu tu n

farklş departmanlarşn

katşlşmşnşn dagşlşmşnş

belirlemek amacş ile Tu rk Yapş Sektoru Çnde yalştşm malzemeleri pazarşnda bir saha
c alşsmasş gerc eklestirilmistir. C alşsmada ŞSatşn Alma Su recine Katşlşm ve Tedarikc i
Sec imini Etkileyen FaktorlerÇ modeli onerilmis ve saha c alşsmasş ile model test
edilmistir. C alşsmada, yeni bir model onerilmesi ve modelin test edilmesinin sebebi,
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diger yaklasşmlarda rastlanşlmamşs olan, tedarikc i sec iminde kullanşlan kritelerin
orgu te gore algşlanan onemi ile orgu tu n satşn alma merkezine katşlşm durumlarş
arasşndaki etkilesimin incelenmek istenmesidir. Satşn alma su recine odaklanmşs bu
yaklasşm ile orgu tsel pazarlamacşlara pazarlama stratejileri gelistirirken daha
kapsamlşbir bakşs ac şsşsunmak amac lanmşstşr.
5.1 Aras tşrmanşn Kapsamş
C alşsmada onerilen model ile genel orgu tsel satşn alma davranşsş yerine belirli bir
u ru nu n yada hizmetin satşn alşnmasşnda ortaya konan orgu tsel satşn alma
davranşsşnşn

ac şklanmasş amac ladşgşndan,

yapş malzemesi

olarak

yalştşm

malzemelerinin insaat firmalarş tarafşndan satşn alşnmasş su reci incelenmistir. Bunun
yanşnda Tu rkiyeÇde son yşllarda sosyal, ekonomik ve gu venlik ac şsşndan bir c ok
sebepten dolayş yalştşmşn onemi giderek artmakta, fşrsatlarşnş degerlendirmek isteyen
bir c ok yerli yabancş firma, bir c ok farklş c ozu m ile gelisen yalştşm pazarşna
girmektedir. Yalştşm pazarş da bu sebeple Tu rkiyeÇde yapş sektoru nde en hşzlş
bu yu yen yapş malzemesi pazarş olmaktadşr. C alşsma ile yalştşm malzemesi satşn alma
kritelerinin ve alşcş firmalarşn satşn alma davranşslarşnşn incelenmesi ile yalştşm
pazarşnda faaliyet gosteren firmalara, pazarlama stratejilerinde degerlendirebilecegi
onemli bulgular c şkarşlmasş da amac lanmşstşr.
5.1.1 TurkiyeΣde I ns aat Malzemeleri Sanayi
Bu tu n du nya ekonomilerinde kalkşnmanşn ve su rdu ru lebilen devamlş istihdamşn en
onde gelen arac larşndan biri insaat malzemeleri sanayisidir. Hşzlşreel piyasalarda son
derece etkin, kendini rekabet kosullarşna gore yenileyebilme yetenegine sahip,
ekonominin hemen her alanşnda aktif bir insaat piyasasşnşn varlşgş insaat
malzemeleri sanayisini de dogrudan etkilemektedir.
Tu rkiye'de gşda ve tekstilden sonra gelen en bu yu k sanayi olan insaat malzemeleri
sanayisi, u lke sanayisi ic inde %10, imalat sanayisi ic inde %12-13, nihai u retime
ulasmak ic in kullanşlan yarş islenmis mal ozelligindeki ara mal u retimi ic inde ise
%30 dolayşnda bir paya sahiptir (YapşEndu stri Merkezi, 2007).
Son yşllarda insaat malzemeleri sanayisinde yabancş yatşrşmlarşn ve yabancş
sermayeli firmalarşn onemli bir yer tutmaya basladşgş goru lmektedir. C imento, hazşr
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beton, gazbeton, boya, plastik, alu minyum, yalştşm, c atş kaplama, yapş kimyasallarş
gibi alt sanayi kollarşnda yabancş sermayeli firmalarşn agşrlşklarş bulunmaktadşr. Bu
firmalar insaat malzemeleri sanayisi ic in onemli bir teknoloji kaynagş olmaktadşr.
Yabancş sermaye yatşrşmlarşnşn sanayilere katşlşmlarşnşn yakşn bolge pazarlarşnş da
hedefeyerek giderek genisledigi goru lmektedir (YapşEndu stri Merkezi, 2007).
Insaat malzemeleri sanayisinin 2006 yşlşnda yarattşgş katma deger bu yu klu gu 6,36
milyar USDÇdir. Insaat sektoru nde yaratşlan katma degerin %29,90Çşnş yurtic inde
u retilen insaat malzemeleri sanayisi girdileri olustururken, %7,25Çni ithal edilenler
olusturmaktadşr (YapşEndu stri Merkezi, 2007).
5.1.2 Yalştşm ve yalştşm pazarş
Insaat sektoru ic in yalştşm bir yapş fizigi koludur. Bir yapş elemanşndan su ve şsş
gec isi, su buhar difu zyonu, yangşn ve sesin yalştşmş gibi fiziksel hareketleri kontrol
altşnda tutmak ve du zenlemek ic in alşnmasş gerekli onlemleri inceler. Insaat
sanayinde yalştşm; yapşlar ic inde yasayan kisilere, saglşklş, konforlu, gu venli, enerji
verimli ortamlar saglamak, su ve yangşn gibi zararlş etkenlerden yapşyş korumak ic in
bazşlarş direnc veya dayanşm, bazşlarş gec irimsizlik saglayan malzemeler ve bu
malzemelerin uygulama kurallarşnş ic erir. Yalştşm 4 ana baslşk altşnda ele
alşnmaktadşr: 1) şsş yalştşmş, 2) su yalştşmş, 3) ses yalştşmş ve 4) yangşn yalştşmş.
Yalştşm, binanşn yapşlacagş arsanşn sec iminden baslayan, binanşn tasarşm, yapşm ve
kullanşm asamalarşnş da ic eren bir su rec te gerc eklestirilir. Binanşn karsş karsşya
kalacagş dşs etkenler; cografyaya, iklim kosullarşna, yapşlacak binanşn islevine,
kullanşcşlarşn istek ve beklentilerine baglş olarak degisir. Yapşlarşn yalştşm
gereklilikleri de bu etkenlere gore belirlenmektedir.
Yalştşm sanayisinde

son

yşllarda

ozellikle

var

olan

u ru nlerde

yenilikler

yapşlmaktadşr. Yalştşm malzemeleri yapş teknolojilerine, u lkenin ku ltu rel, mimari ve
fiziksel ozelliklerine gore degisiklik gostermektedir. Bu sebeple son yşllarda
uluslararasş sirketlerin yerel sirketlerle birlesmeleri sşkc a gerc eklesmektedir.
Tu rkiye'de yalştşm sanayisinde faaliyet gosteren IZODER'e u ye 42 u retici, 83 satşcş,
ithalatc ş ve uygulayşcş olmak u zere toplam 125 firma bulunmaktadşr. Sektorde
istihdam edilen kisi sayşsş ise 35.000Çi gec mektedir. Tu rkiye'de yalştşm alanşnda
faaliyet gosteren kuruluslar u c grup halinde ele alşnmaktadşr. Ilk grup şsş ve su
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yalştşm u ru nleri u reticilerini, ikinci grup u retici olmayan bayileri, u c u ncu grup ise alt
bayiler, uygulamacşveya alt yu klenici firmalarş kapsamaktadşr (IZODER,2006).
Yalştşm alanşnda kullanşlan u ru nlerin bu yu k bolu mu yurtic inde u retilmektedir.
O zellikle bitu mlu

ortu ler, su rme esaslş su yalştşm malzemeleri, camyu nu ,

genlestirilmis polistren ve poliu retan u ru nleri, uzun yşllardşr u retilmektedir. Tasyu nu
ve ekstru de polistren malzemelerinin u retimi de yapşlmaktadşr. O zellikle elastomerik
kauc uk kopu gu , polietilen kopu k ve benzeri malzeme gereksinimlerinin hemen
hemen tu mu yerli u retimle karsşlanabilmektedir. Yalştşm sanayisinde artşk şsş yalştşm
levhalarş ile yardşmcş malzemeler de paket halinde u retilmekte ve pazara
sunulmaktadşr (IZODER,2006).
Tu rkiye'de u retimi yapşlan yalştşm malzemelerinin kaliteleri du nya standartlarşndadşr.
Tu rkiye'de u retimi yapşlan yalştşm u ru nleri soyledir; mineral yu nler (camyu nu ,
tasyu nu ), XPS (ekstru de polistren kopu k), EPS (ekspande polistren kopu k), yalştşm
camş, perlit, elastomerik kauc uk, polietilen, poliu retan, akustik su nger (PU), alc ş
panel, polimer bitu mlu ortu , su rme esaslş su yalştşm malzemeleri, yapş yangşn
yalştşmş malzemeleri, yangşna dayanşmlş cam u ru nleri, endu striyel yangşn yalştşm
u ru nleri, yapş ses yalştşm malzemeleri, ses yalştşm cam u ru nleri, vb.. Yalştşm
sanayisinde u retici firmalarşn yanşsşra yalştşmlş sandvic panel, giydirme cephe,
yalştşmlş siding ve dşs cephe şsş yalştşmş (mantolama) gibi yalştşm sistemi u reticisi
firmalar da faaliyet gostermektedir. Yalştşm alanşndaki bu yu me oranş son yşllarda
ortalama %15-20 du zeyindedir (IZODER, 2006).
5.2 Aras tşrmanşn Amacş ve Hedefleri
Yalştşm malzemesi satşn alşrken orgu tsel satşn alma karar su recine orgu tsel
fonksiyonlarşn katşlşm du zeylerini olc ebilmek amacşyla S ekil 5.1Çdeki model
onerilmistir.
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O RGU TSEL O ZELLI KLER

TEDARI KCI SECI MI
KRI TERLERI

•

Genel karakteristik ozellikler

Tedarikc i Sec im

•

Satşn almada durumsal faktorler

•

Satşn alma kararştemelli

Kritelerinin
Algşlanan O nemi

faktorler

Tedarikc i Sec im Su recine Katşlşm
•

Yanal Katşlşm

•

Dikey Katşlşm

SATIN ALMA MERKEZI NE
KATILIM
Sekil 5.1: Satşn alma su recine katşlşm ve tedarikc i sec imini
etkileyen faktorlere iliskin model
5.2.1 Satşn alma surecine katşlşm ve tedarikci secimini etkileyen faktorlere
ilis kin bir model onerisi
Modele gore orgu tsel ozellikler ve tedarikc i sec iminde kullanşlan kritelerin orgu te
gore algşlanan onemi satşn alma merkezinin yapşsşnş etkilemektedir (Johnston ve
Bonoma, 1981; Laczniank,1979; Ghingold ve Wilson, 1998, Samaniego ve Cillan,
2004). Modelde, satşn alma merkezi katşlşmlarş Johnston ve Bonomo (1981)
c alşsmasş baz alşnarak 2 du zeyde incelenmistir: Satşn alma merkezinde temsil edilen
departmanlar veya fonksiyonlarşn sayşsş(yatay katşlşm) ve satşn alma su recinde farklş
hiyerarsik seviyelerde yer alan katşlşmcş sayşsş (dikey katşlşm) olarak sunulmustur.
Modelde, yatay ve dikey katşlşm du zeylerinin su recin genelinde du su k veya yu ksek
olmasşnşn sebepleri ve satşn alma kararş su recinin asamalarşna orgu tu n farklş
fonksiyonlarşnşn (departman) katşlşmşnşn dagşlşmş arastşrşlmak istenmektedir.
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Modelde, orgu tsel ozellikler asagşdaki degiskenlerden olusmaktadşr. Degiskenler;
Alğcğfirmanğ
n genel karakteristik ozellikleri;
1.

U retim hacmi

2.

Bu yu klu k (c alşsan sayşsş) (Kaufmann, 1996; Samaniego ve Cillan, 2004)

3.

Yas (bulundugu sektorde faaliyet su resi)

4.

Ortaklşk yapşsş(yerli/yabancşortaklşk durumu)

5.

Karar su recindeki satşn almanşn bu yu klu gu (satşn almanşn toplam satşn alma
maliyetlerine yu zdesi) (Samanieo ve Cillan, 2004)

Satğ
n alma ile ilgili durumsal deg iskenler;
6.

Satşn alma durumu (ilk kez satşn alma, dogrudan yeniden satşn alma,
gelistirilmis yeniden satşn alma) (Faris ve dig., 1967)

Satğ
n alma kararğtemelli faktorler;
7.

Algşlanan karmasşklşk (satşn almanşn diger satşn almalara kşyasla karmasşklşk
du zeyi) (Samaniego ve Cillan, 2004)

8.

Algşlanan Risk (satşn almanşn kararşnşn diger satşn alma kararlarşna kşyasla risk
du zeyi) (Johnston ve Lewin, 1996; Kaufmann,1996; Samaniego ve Cillan,
2004)

9.

Zaman (satşn alma su recinin tamamlanma su resi)

10.

Standartlasma (satşn alma su recinde ve kararşnda standart prosedu rlere ne
olc u de uyuldugu) (Samaniego ve Cillan, 2004)

Modele gore tedarikc i sec iminde kullanşlan kriterler (Chapman ve Carter, 1989;
Weber ve dig.,1991; Dickson, 1966; Sarkis ve Talluri, 2002; Kannan ve Tan, 2004)
C izelge 5.1Çde yer almaktadşr.
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Cizelge 5.1: Tedarikc i Sec iminde Kullanşlan Tedarikc i Degerlendirme Kriterleri
1. Yabancş ortaklş veya yabancşfirma olmasş
2. U ru n ve u retim teknolojisi
3. Garanti ve sikayet politikasş
4. O deme kosullarş
5. Teknik destek hizmeti
6. Yalştşm konusunda bu yu k ve tecru beli bir firma olmasş
7. Projeye ozellestirilmis c ozu m sunabilmesi
8. Finansal gu cu
9. Su rekli ve gu venilir iletisim
10. Tanşnmşslşk ve endu strideki konumu
11. U st yonetimin tanşdşgşfirma olmasş
12. Su rekli gelisen ve yenilikc i c ozu mler gelistiren bir firma olmasş
13. Tedarikc i olmaya ne kadar istekli oldugunu
14. Stratejik uygunluk
15. Ku ltu rel uygunluk
16. Referanslar
17. Yalştşm c ozu mleri dşsşnda tedarik edilecek diger u ru n gruplarş ic inde potansiyel
tedarikc i olmasş
18. Fiyat
19. Kalite
20. Teslimat
Satşn alma karar su recinde satşn alma merkezi u yelerinin tedarikc i sec im su reci
asamalarşna yatay katşlşmlarş C izelge 5.2Çde, dikey (hiyerarsik) katşlşmlarş ise
C izelge 5.3Çde incelenmektedir. Yatay ve dikey katşlşm seviyelerinin hangi hallerde
du su k veya yu ksek olarak yorumlanacagş satşn almanşn ic erigine baglş olacaktşr.
Satşn almanşn ic erigi ise De Boer ve dig. (1983) onerdigi satşn alma portfolyo matrisi
bilesenlerinden ve Kauffmann (1996) onerdigi orgu tsel sec im su recine etki eden
faktorlerin kategorizasyonundan etkilenecektir. Bu sebeple, satşn alma merkezinde
yatay ve dikey katşlşmlarş yu ksek veya du su k olarak gruplandşrma kriteri ic in
asagşdaki alt model onerilmektedir:
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Ihtiyacşn

U ru n

Problemin

genel

spesifikas-

Tedarikc i

tanşnmasş

tanşmşnşn

yonlarşnşn

Arastşrmasş

yapşlmasş

belirlenmesi

-

-

¾

Xi1

Tekliflerin
alşnmasşve
analizi

-

Tedarikc inin
sec imi

¾

-

i

Xij
j

Xij= Satşn alma su recinin j. asamasşna i. departmanşn katşlşm skoru (katşlşm varsa
Xij = 1, katşlşm yoksa Xij = 0)
Cizelge 5.2: Satşn alma su recine yatay katşlşm
SATINALMA MERKEZI U YELERI NI N
TEDARI KCI SECI M SU RECI ASAMALARINA YATAY KATILIM DU ZEYI
Satşn Alma
Merkezi
Katşlşmcşlarş

Ihtiyacşn

U ru n

Problemin

genel

spesifikas-

Tedarikc i

tanşnmasş

tanşmşnşn

yonlarşnşn

Arastşrmasş

yapşlmasş

belirlenmesi

A11

-

-

-

-

A1j

A21

-

-

-

-

B2j

-

-

-

-

-

-

X.i1

-

-

-

-

X.ij

Tekliflerin
alşnmasş ve
analizi

Tedarikc inin
sec imi

Departman
X1
Departman
X2
Departman
Xi

Xij = i. departmanşnşn j. satşn alma as amasşna katşlşmş (katşlşm varsa Xij=1, katşlşm yoksa Xij=0)
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Cizelge 5.3: Satşn Alma Su recine Dikey Katşlşm
SATINALMA MERKEZI U YELERI NI N
TEDARI KCI SECI M SU RECI ASAMALARINA DI KEY KATILIM DU ZEYI
Ihtiyacşn

Satşn Alma
Merkezi
Katşlşmcşlarş

Problemin

genel

tanşnmasş

tanşmşnşn

U ru n spesifikas-

yapşlmasş

yonlarşnşn
belirlenmesi

Tedarikc i
Arastşrmasş

Tekliflerin
alşnmasş ve
analizi

Tedarikc in
in sec imi

Hiyerarsi
Y1

A11

-

-

-

-

A1j

A21

-

-

-

-

B2j

-

-

-

-

-

-

X.i1

-

-

-

-

Y.ij

Hiyerarsi
Y2
Hiyerarsi
Yi

Yij = i. departmanşnşn j. satşn alma as amasşna katşlşmş (katşlşm varsa Yij=1, katşlşm yoksa Yij=0)

Insaat firmalarşnşn yalştşm malzemesi satşn alma su reci incelenmesiyle orgu tsel satşn
alma davranşsşnş ac şklamak ic in onerilen model belirli bir durum ic in test edilmistir.
Sonuc lar, onerilen modelin gec erliligini sorgularken aynş zamanda yalştşm
pazarşndaki satşn alma davranşsş ile ilgili bulgular sunacaktşr. Sektorde faaliyet
gosteren

firmalar

ise

pazarlama

stratejileri

gelistirirken

bu

bulgulardan

faydalanabilecektir.
5.3 Aras tşrmanşn Yontemi
Tanşmlayşcş arastşrma tasarşmşna dayanan bu arastşrmada izlenen yonteme iliskin
detaylar bu bolu mde ac şklanmakadşr.
5.3.1 Veri toplama amacş ve yontemi
O ncelikle, literatu rde incelenen tedarikc i sec iminde kullanşlan kriterler derlenerek 76
farklş kritere ulasşlmşstşr (Chapman ve Carter, 1989; Weber ve dig.,1991; Dickson,
1966; Sarkis ve Talluri, 2002, Kannan ve Tan, 2004). 3 farklş insaat firmasşnşn satşn
alma yoneticileriyle yapşlan mu lakatlarda yoneticilerin degerlendirmeleriyle bu 76
kriter yalştşm malzemeleri satşn alma su recine ozellestirilerek 20 kritere
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du su ru lmu stu r (C izelge 5.1). Daha sonra genel veri toplama metodu olarak, internet
u zerinden 20 sorudan olusan tedarikc i sec im kriterleri, bolu m 5.2.1Çde belirtilen
orgu tsel ozellikler ve satşn alma su recine katşlşm c izelgesinden olusan anket internet
u zerinden insaat firmalarşsatşn alma sorumlularşna uygulanmşstşr.
Ankette, yatay katşlşm bilesenleri olarak 6 farklş fonksiyon (departman sec ilmistir).
Bu departmanlar, Eraslan (2005) onerdigi sekilde insaat firmalarşnda genellikle
karsşlasşlan yapşda olan tasarşm/proje, teklif ve satşs, kalite yonetimi, finans ve
muhasebe, satşn alma departmanlarş olup ayrşca lojistik departmanş c alşsmaya dahil
edilmistir.
Dikey katşlşm bilesenlerini ise 3 hiyerarsik seviyede isveren (mevcutsa), u st yonetim,
santiye ve imalat yonetimi olusturmaktadşr. 3 bolu mden olusan anketin
kompozisyonu

EK1Çde yer almaktadşr. C izelge 5.4Çde arastşrma degiskenleri

gosterilmistir.
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Cizelge 5.4: Arastşrma degiskenleri
O lcek

Degis kenler
Firmanşn genel karakteristik ozellikleri
1.1 U retim hacmi

Oran olc egi

1.2 Bu yu klu k (c alşsan sayşsş)

Oran olc egi

1.3 Yas (bulundugu sektorde faaliyet su resi)

Oran olc egi

1.4 Ortaklşk yapşsş(yerli/yabancş ortaklşk durumu)

Kategori olc egi

1.5 Karar su recindeki satşn almanşn bu yu klu gu (satşn almanşn

Oran olc egi

toplam satşn alma maliyetlerine yu zdesi)
Satşn alma ile ilgili durumsal degis kenler
2.1 Satşn alma durumu (ilk kez satşn alma, dogrudan yeniden

Kategori olc egi

satşn alma, gelistirilmis yeniden satşn alma)
Satşn alma kararş temelli faktorler
3.1 Algşlanan karmasşklşk (satşn almanşn diger satşn almalara

Aralşklşolc ek

kşyasla karmasşklşk du zeyi)
3.2 Algşlanan Risk (satşn almanşn kararşnşn diger satşn alma

Aralşklşolc ek

kararlarşna kşyasla risk du zeyi)
3.3 Zaman (satşn alma su recinin tamamlanma su resi)

Kategori olc egi

3.4 Standartlasma (satşn alma su recinde ve kararşnda standart

Kategori olc egi

prosedu rlere ne olc u de uyuldugu)
Satşn alma surecine katşlşmş

Nominal olc ek

Tedarikci secimini etkileyen kriterler

Aralşklşolc ek

5.3.2 O rneklem
Insaat sektoru nde yalştşm malzemesi satşn alma davranşsşnş en iyi temsil edebilecek
ornekleme , insaat sektoru nde faaliyet gosteren mu teahhit ve taseron firmlarda satşn
alma konusunda en yetkili goru len personelin ankete katşlşmşnşn saglanmasş ile
ulasmak hedeflenmistir.

Hedef kitleye, yapş malzemeleri pazarlama ve satşsş

konusunda Tu rkiyeÇde yaygşn olarak faaliyet gosteren firmlardan birinin mu steri
listeleri aracşlşgş ulasşlmşstşr. Hedef kitleye toplu ve bireysel e-posta gonderimleri ve
telefon bilgilendirmeleri ile anket c alşsmalarşna katşlşm konusunda bilgi verilmistir.
Bu yolla, anketin yaklasşk olarak 550 kisiye ulastşgş hesaplanmşstşr. Anketlere gelen
gec erli yanşt sayşsş 86 olup, ankete katşlşm oranş%16Çdşr.
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5.3.3 Veri analizinde kullanşlan yontemler
Veri analizi bir kac adşmda gerc eklestirilmistir (S ekil 5.2). Tedarikc i sec imini
etkileyen kriterlerin sayşsşnşn azaltşlarak tedarikc i sec imini etkileyen temel
faktorlerin bulunmasş ic in veri azaltma yontemi olarak faktor analizi uygulanmşstşr.
Aynş analiz ile orgu tsel ozelliklerin sayşsş az sayşda orgu tsel faktore indirgenmistir.
Ardşndan iki analizden c şkan faktor skorlarş ayrş ayrş, yatay ve dikey katşlşmlar ic in
yu ksek ve du su k katşlşm gruplarşna gore ayşrma analizine sokulmus ve satşn alma
merkezinin yatay ve dikeyde katşlşm du zeyini etkileyen ana faktorler bulunmaya
c alşsşlmşstşr.
TEDARI KCI SECI MI
KRI TERLERI

O RGU TSEL O ZELLI KLER
•

Genel karakteristik ozellikler

•

Satşn almada durumsal faktorler

•

Satşn alma kararştemelli

Tedarikc i Sec im
Kritelerinin
Algşlanan O nemi

faktorler

FAKTO R ANALI ZI
Tedarikc i Sec imini
O rgu tsel Faktorler

Etkileyen
Faktorleri

AYIRMA ANALI ZI

Tedarikc i Sec im Su recine Katşlşmş
Etkileyen Faktorler
•

Yanal Katşlşm

•

Dikey Katşlşm
SATIN ALMA MERKEZI NE
KATILIM

Sekil 5.2: Veri analizi adşmlarş
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Faktor analizinde izlenen asamalar S ekil 5.3Çte verilmistir. Saha arastşrmasş sonucu
analize giren gozlem sayşsş degisken sayşsşnşn yaklasşk 4 katş olc u lerek analizde
yeterli orneklem hacmine ulasşlmşstşr (Nakip, 2003). Faktor analizinde asal bilesenler
(principal component analysis) yontemi ve faktor matrisi analizinde Varimax
yontemi kullanşlmşstşr. Faktorler, yapşlarşnda yer alan degiskenlere bakşlarak
adlandşrşlmşstşr. Ilgisiz degiskenlerin de yer aldşgş faktorlerde, faktor yu ku en fazla
olan degisken esas alşnarak adlandşrma yapşlmşstşr.
Problemin belirlenmesi

Kolerasyon matrisinin kurulmasş

Faktor modelinin kurulmasş

C şkarma yonteminin belirlenmesi

Donu su msu z faktor matrisinin belirlenemesi

Donu su mlu faktor matrisinin belirlenmesi

Faktor skorlarşnşn yorumlanmasş

Sekil 5.3: Faktor analizinin asamalarş(Nakip, 2003)
Ayşrma

analizinin

su reci

S ekil

5.4Çde

verilmistir.

Ayşrma

denkleminin

hesaplanmasşnda kademeli ayşrma analizi yontemi (stepwise method) uygun analiz
olarak sec ilmistir. Ayşrma analizi ile bu c alşsmada asagşdakiler hedeflenmistir:
1. O nceden belirlenen gruplarş (bagşmlş degiskenleri) birbirinden en iyi ayşran
tahmin edici (bagşmsşz) degiskenlerin dogrusal kombinasyonlarşya da ayşrma
fonksiyonlarşnşbelirlemek.
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2. Bagşmsşz degisken ya da degiskenler itibariyle gruplar arasş bir farkşn olup
olmadşgşnştest etmek.
3. Gruplar arasşfarkşen iyi belirleyen bagşmsşz degiskeni tahmin etmek.

Problemin formu lasyonu

Ayşrma katsayşlarşnşn tahmini

Gec erliligin testi

Sonucun yorumu

Analizin degerlendirilmesi

Sekil 5.4: Ayşrma analizinin su reci (Nakip, 2003)
5.3.4 Aras tşrmanşn kşsştlarş
Satşn alma yaklasşmlarş birc ok faktoru n etkisi altşndadşr. Arastşrma kapsamşnda
insaat sektoru nde yalştşm malzemesi satşn alma davranşsş incelenmis olup, su reci
etkileyen 76 farklş kriterler az sayşda uzman goru su yle 20 kritere du su ru lmu stu r. Bu
dogrultuda arastşrma ic eriginde bu faktorler goz onu nde bulundurulmus ve diger
faktorler goz ardşedilmistir. Ancak arastşrma kapsamşna baska degiskenlerin de dahil
edilmesiyle, daha kapsamlş bir bakşs ac şsş yakalamak ve daha genellestirilebilir
sonuc lara ulasmak mu mku ndu r. C alşsmada genel olarak insaat sektoru nde farklş
pazar bolu mlerinde faaliyet gosteren firmalara ulasşlmşs olunmasşna ragmen, gozlem
sayşsş c ok kşsştlş kalmşs ve istatiksel olarak yeterince gu c lu

analizlere

ulasşlamamşstşr.
Dikey katşlşmşn olc u ldu gu analizlere yatay departmanlarşn bir bileskesinin sokulmasş
halinde yatay departmanlarşnda bir hiyerarsi seviyesi oldugu kabul edilebilir. Fakat
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modelde bu tu r bir kabul ve hesaplama yapşlmamşs ve yatay katşlşmcşlarşn hiyersik
katşlşma etkisi degerlendirilmemistir.
5.4 Aras tşrmanşn Bulgularş
5.4.1 Tedarikci secimini etkileyen kriterler ve faktor analizi
Tedarikc i sec imini etkileyen kriterlerin orneklem u zerindeki onemi faktor analizi ile
incelenmistir.
Cizelge 5.5: Tanşmlayşcş istatistikler
Kriter

Ortalama

Std.
Sapma

Analiz N

kalite

8,70

1,71

86

garanti ve sikayet politikasş

8,52

1,23

86

teslimat

8,27

0,87

86

odeme kosullarş

8,16

1,41

86

referanslar

7,95

1,07

86

fiyat

7,80

1,71

86

tanşnmşslşk ve endu strideki konum

7,64

1,69

86

bu yu klu k ve tecru be

7,50

1,34

86

su rekli ve gu venilir iletisim

7,41

1,04

86

teknik destek

7,37

1,70

86

tedarikc i olmaya isteklilik

7,33

1,39

86

u ru n ve u retim teknolojisi

6,88

1,80

86

yabancşortaklşveya yabancşfirma

6,78

1,86

86

gelisim ve yenilikc ilik

6,53

2,03

86

ozellestirilmis c ozu m

6,41

2,68

86

stratejik uygunluk

5,35

2,28

86

diger u ru nler icin potansiyel tedarikc i

5,08

1,91

86

u st yonetimin tanşdşgş firma

4,85

1,97

86

finansal gu c

4,83

2,15

86

ku ltu rel uygunluk

4,45

1,68

86
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C izelge 5.5Çdeki verilere gore tedarikc i sec iminde en etkili kriterler sşrasşyla kalite,
garanti ve sikayet politikasş, teslimat, odeme kosullarş ve referanslar olmaktadşr.
Istatisige gore fiyat kriteri yalştşm malzemesi satşn almalarşnda degerlendirmeye
alşnan en onemli kriter olarak goru lmemektedir. Genel olarak kriterler incelendiginde
pazarlanan u ru nu degerlendirmeye yonelik kriterlerin, u ru nu pazarlayan tedarikc i
orgu tu degerlendiren kriterlerden daha onemli oldugu goru lmektedir.
Cizelge 5.6: KMO ve Bartlett testleri
Kaiser-Meyer-Olkin

0,848

2

Bartlett Ku resellik
Testi

1.464,721

Sd.

190

Anlamlşlşk

0,000

Yukarşdaki c izelge, KMO test sonuc larşnş vermektedir. KMOÇnun %60Çşn u stu nde
olmasş sartş saglanmşstşr (Nakip, 2003). Barlett testinin gec erli olmasş, degiskenler
arasş kolerasyonlarş nispeten gu c lu ve analizlerin anlamlşoldugunu gostermektedir.
Asagşdaki c izelge, donu su mden onceki ve sonraki eskokenlilik degerlerini
vermektedir.

Yukarşdaki

c izelge

analiz

sonucunun

4

faktorlu

olacagşnş

gostermektedir. C u nku , ozdegeri 1Çden fazla olan ilk 4 faktor gozu kmektetir. Bu 4
faktor, toplam varyansşn %73,48Çini ac şklamaktadşr (1. faktor %43,56, 2. faktor
%15,64, 3. faktor %8,26, 4. faktor %6,02).
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Cizelge 5.7: Ac şklanan toplam varyans

Bilesen

Baslangşc O zdegerler
Toplam

% Var.

C şkarşlmşs Yu kler

Rotasyonlu Yu kler

Kareleri Toplamş

Kareleri Toplamş

Ku m.

Top-

%

lam

% Var.

Ku m.

Top-

%

lam

% Var.

Ku m.
%

1

8,71

43,56

43,56

8,71

43,56

43,56

7,66

38,30

38,30

2

3,13

15,64

59,20

3,13

15,64

59,20

3,31

16,55

54,85

3

1,65

8,26

67,46

1,65

8,26

67,46

2,11

10,56

65,41

4

1,20

6,02

73,48

1,20

6,02

73,48

1,61

8,07

73,48

5

0,97

4,84

78,32

6

0,75

3,77

82,08

7

0,68

3,39

85,47

8

0,51

2,53

88,00

9

0,46

2,29

90,29

10

0,34

1,68

91,97

11

0,28

1,39

93,36

12

0,25

1,27

94,63

13

0,25

1,25

95,88

14

0,18

0,92

96,80

15

0,16

0,82

97,62

16

0,13

0,67

98,29

17

0,12

0,61

98,91

18

0,10

0,48

99,39

19

0,08

0,38

99,77

20

0,05

0,23

100,00

C şkarma metodu: Asal Bilsenler Yontemi
Degiskenlerin faktorlere atanmasş agşrlşk sşrasşna gore yapşlacaktşr. Asagşdaki
c izelge donu su mlu faktor yu klerini gostermektedir.
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Cizelge 5.8: Rotasyonlu bilesen matrisi(a)
Bilesen

Kriter

1

2

3

4

ozellestirilmis c ozu m

0,946

0,085

0,019

-0,146

teknik destek

0,861

-0,119

0,212

0,078

gelisim ve yenilikc ilik

0,841

-0,102

0,201

-0,070

kalite

0,795

-0,316

0,227

-0,034

u ru n ve u retim teknolojisi

0,791

-0,285

0,309

0,007

stratejik uygunluk

0,767

0,198

0,322

-0,065

tanşnmşslşk ve endu strideki konum

0,745

-0,149

0,101

0,054

finansal gu c

0,738

0,318

-0,149

0,329

su rekli ve gu venilir iletisim

0,679

0,056

0,018

0,357

yabancşortaklşveya yabancşfirma

0,677

-0,119

0,517

-0,174

garanti ve sikayet politikasş

0,654

-0,188

0,348

0,216

bu yu klu k ve tecru be

0,589

-0,320

0,139

0,433

ku ltu rel uygunluk

-0,039

0,834

0,026

0,201

diger u ru nler icin potansiyel tedarikc i

0,202

0,804

0,118

0,018

u st yonetimin tanşdşgşfirma

-0,246

0,795

-0,220

-0,207

fiyat

-0,564

0,647

0,177

0,119

tedarikc i olmaya isteklilik

0,191

0,279

0,800

0,083

referanslar

0,242

-0,236

0,706

0,319

teslimat

0,073

0,060

0,266

0,731

odeme kosullarş

-0,392

0,500

-0,176

0,576

C şkarma Metodu: Asal Bilesenler Yontemi
Rotasyon Metodu: Kaiser Standartlastşrmasş ile Varimax .
Yukarşdaki c izelgeye gore;
1. Faktor = (ozellestirilmis c ozu m) + (teknik destek) + (gelisim ve yenilikc ilik)
+ (kalite) + (u ru n ve u retim teknolojisi) + (stratejik uygunluk) + (tanşnmşslşk
ve endu strideki konum) + (finansal gu c ) + (su rekli ve gu venilir iletisim) +
(yabancş ortaklş veya yabancş firma) + (garanti ve sikayet politikasş) +
(bu yu klu k ve tecru be)
=> Teknik Kapasite (FAC_1_2)
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2. Faktor = (ku ltu rel uygunluk) + (diger u ru nler ic in potansiyel tedarikc i) + (u st
yonetime tanşdşk firma) + (fiyat)
=> Kulturel Uyum ve As inalşk (FAC_2_1)
3. Faktor = (tedarikc i olmaya isteklilik) + (referanslar)
=> Ataklşk (FAC_3_1)
4. Faktor = (teslimat) + (odeme kosullarş)
=> Guvenilirlik (FAC_4_1)
faktorleri ile ac şklanmaktadşr.
5.4.2 Tedarikci secim surecini etkileyen orgutsel ozellikler ve faktor analizi
Tedarikc i sec im su recini etkileyen orgu tsel ozelliklerin orneklem u zerindeki onemi
faktor analizi ile incelenmistir.
Asagşdaki c izelgede yer alan analizlere gore yalştşm malzemesi maliyetleri toplam
insaat maliyetlerinin ortalama %4,95Çi olmaktadşr. Genelde satşn alma davranşsş yeni
tedarikc ilerden alşm olarak goru lmektedir. Firmalarşn c alşsan sayşsş ortalama 28,95
kisi, faaliyet su releri ise 20,07 yşl olmaktadşr. Ortaklşk durumlarşnşn ise genelde tek
veya c ift yerli ortaklş olarak ac şklanmşstşr. Firmalarda satşn alma durumu diger yapş
malzemeleri satşn alma durumlarşna gore c ok karmasşk goru lmese de, satşn almanşn
algşlanan riski diger yapş malzemelerine gore daha fazla olmaktadşr. Bunun sebebi
yalştşm malzemesinin c ok karmasşk yapşda olmamasşna ragmen fonksiyonlarşnşn
yapşlar ic in hayati derecede onem tasşmasş olarak yorumlanabilir.
Satşn alma su resi firmalarda genellikle 1-3 ay arasşnda su rmekte ve bu su re 6 aya
kadar uzayabilmektedir. Firmalarşn satşn alma su recinde izledikleri standart bir
prosedu re ise genellikle uyduklarş gozlemlenmektedir. Satşn alma prosedu ru
degerinin du su k olmasş prosedu rlere uyum derecesini arttşrmaktadşr.

83

Cizelge 5.9: Tanşmlayşcş istatistikler
Kriter

Ortalama

yşllşk ortalama insaat alanş

Std. Sapma

Analiz N

128.994,19

211.152,32

86

firmada c alşsan sayşsş

28,95

19,37

86

firmanşn faaliyet su resi

20,07

13,05

86

firmanşn ortaklşk yapşsş

1,65

0,88

86

toplam maliyetlerin yu zdesi

4,95

1,25

86

satşn alma davranşsş durumu

4,00

0,93

86

satşn alma durumu karmasşklşgş

5,65

1,23

86

satşn almanşn riski

7,49

1,17

86

satşn alma su resi

2,50

0,65

86

satşn alma prosedu ru uygulama sşklşgş

1,91

1,05

86

Cizelge 5.10: KMO ve Bartlett testleri
Kaiser-Meyer-Olkin

0,642
2

Bartlett Ku resellik

327,097

Sd.

Testi

45

Anlamlşlşk

0,000

Yukarşdaki c izelge, KMO test sonuc larşnş vermektedir. KMOÇnun %60Çşn u stu nde
olmasş sartş limit degerlerle saglanmşstşr (Nakip, 2003). Barlett testinin gec erli
olmasş, degiskenler arasş kolerasyonlarş nispeten gu c lu ve analizlerin anlamlş
oldugunu gostermektedir.
Asagşdaki c izelgede donu su mden onceki ve sonraki eskokenlilik degerleri
verilmektedir.

Yukarşdaki

c izelge

analiz

sonucunun

2

faktorlu

olacagşnş

gostermektedir. C u nku , ozdegeri 1Çden fazla olan ilk 2 faktor gozu kmektedir. Bu 2
faktor, toplam varyansşn %55,56Çsşnş ac şklamaktadşr (1. faktor %30,39, 2. faktor
%55,56).
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Cizelge 5.11: Ac şklanan toplam varyans

Bilesen

Baslangşc O zdegerler
Toplam

% Var.

C şkarşlmşs Yu kler

Rotasyonlu Yu kler

Kareleri Toplamş

Kareleri Toplamş

Ku m.

Top-

%

lam

% Var.

Ku m.

Top-

%

lam

% Var.

Ku m.
%

1

3,04

30,39

30,39

3,04

30,39

30,39

3,01

30,11

30,11

2

2,52

25,17

55,56

2,52

25,17

55,56

2,55

25,46

55,56

3

1,00

10,00

65,56

4

0,94

9,43

74,99

5

0,64

6,43

81,42

6

0,56

5,57

86,98

7

0,54

5,40

92,38

8

0,40

3,99

96,38

9

0,22

2,18

98,56

10

0,14

1,44

100,00

C şkarma metodu: Asal Bilsenler Yontemi
Cizelge 5.12: Rotasyonlu bilesen matrisi (a)
Bilesen

Kriter

1

2

firmada c alşsan sayşsş

0,876

-0,141

satşn alma prosedu ru uygulama sşklşgş

-0,757

-0,106

firmanşn ortaklşk yapşsş

0,701

0,021

yşllşk ortalama insaat alanş

0,663

-0,005

satşn alma davranşsş durumu

0,555

0,525

satşn alma su resi

0,387

0,036

satşn alma durumu karmasşklşgş

-0,187

0,866

toplam maliyetlerin yu zdesi

0,198

0,784

satin almanşn riski

0,108

0,771

firmanşn faaliyet su resi

0,442

-0,526

C şkarma Metodu: Asal Bilesenler Yontemi
Rotasyon Metodu: Kaiser Standartlastşrmasş ile Varimax .
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Degiskenlerin faktorlere atanmasş agşrlşk sşrasşna gore yapşlacaktşr. Yukarşdaki
c izelge ise donu su mlu faktor yu klerini gostermektedir. C izelgeye gore;
1. Faktor = (firmada c alşsan sayşsş) + (satşn alma prosedu ru uygulama sşklşgş) +
(firmanşn ortaklşk yapşsş) + (yşllşk ortalama insaat alanş) + (satşn alma
davranşsş durumu) + (satşn alma su resi)
=> Kurumsallşk (FAC_1_1)
2. Faktor = (satşn alma durumu karmasşklşgş) + (toplam maliyetlerin yu zdesi) +
(satşn almanşn algşlanan riski) + (firmanşn faaliyet su resi)
=> Risk (FAC_2_1)
degiskenleri ile ac şklanmaktadşr.
5.4.3 Satşn alma surecine katşlşm
Satşn alma asamalarşna gore insaat firmalarşnda karar su recinde yer alan birimlerin
karara katşlşm oranlarşasagşdaki c izelgede gosterilmistir.
Cizelge 5.13: Satşn alma su recine katşlşm

Karar genel

teknik

verme tanşm ozellikler

teklif toplama
aras tşrma

&

secim

degerlendirme

tasarşm/proje

69%

66%

43%

19%

10%

29%

kalite yonetimi

1%

5%

3%

3%

10%

50%

satşn alma

21%

79%

84%

94%

94%

90%

lojistik

2%

1%

1%

1%

13%

34%

teklif ve satşs

43%

9%

2%

1%

5%

37%

finans ve muhasebe

13%

0%

0%

0%

3%

58%

ust yonetim

72%

16%

7%

8%

22%

95%

ins aat ve s antiye yon

55%

79%

88%

66%

80%

88%

is veren

27%

26%

26%

8%

8%

22%

Satşn alma asamalarşna gore yatay katşlşm sonuc larş asagşdaki c izelge ile
ac şklanmşstşr. Yatay katşlşmş olc ebilmek amacşyla yatay birimlerden satşn alma
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asamasşna dahil olduklarş her bir hu cre ic in Xij=1 puanş verilmistir. O rnekleme
katşlan XijÇlerin aritmetik ortalamasş %20Çden bu yu k ise su rece etkisi oldugu kabul
edilmistir. Bu bilgiye gore, yu zdesel agşrlşklara gore olc u len c izelge asagşdaki gibi
degerlendirilebilir:
Cizelge 5.14: Satşn alma su recine yatay katşlşm

karar genel

teknik

verme tanşm ozellikler

teklif toplama
aras tşrma

&

secim

degerlendirme

tasarşm/proje

1

1

1

0

0

1

kalite yonetimi

0

0

0

0

0

1

satşn alma

1

1

1

1

1

1

lojistik

0

0

0

0

0

1

teklif ve satşs

1

0

0

0

0

1

finans ve muhasebe

0

0

0

0

0

1

(Satşn alma su recinde etkinligi olc ebilmek amacşyla, satşn alma su reci asamalarşna
katşlşm derecesi %20Çyi gec meyen birimler degerlendirmeye alşnmamşstşr.)
Yatay katşlşm du zeyini olc ebilmek amacşyla 6 birimin her bir satşn alma asamasşna
katşlşmşnşn ku mu latif degerleri alşnmşstşr (S ekil 5.5).
6

yatay birim sayşsş

5
4
3
2
1
0
karar verme

genel tanşm

teknik
ozellikler

arastşrma

teklif toplama
&
degerlendirme

sec im

satşn alma as amalarş

Sekil 5.5: Satşn alma su recine yatay katşlşm
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Satşn alma asamalarşna gore dikey (hiyerarsik) katşlşm sonuc larş asagşdaki c izelge ile
ac şklanmşstşr.
Cizelge 5.15: Satşn alma su recine dikey katşlşm

karar genel

teknik

verme tanşm ozellikler

teklif toplama
&

aras tşrma

secim

degerlendirme

ust yonetim

1

0

0

0

1

1

ins aat ve s antiye yon.

1

1

1

1

1

1

is veren

1

1

1

0

0

1

Yatay katşlşm du zeyini olc ebilmek amacşyla 6 birimin her bir satşn alma asamasşna
katşlşmşnşn ku mu latif degerleri alşnmşstşr (S ekil 5.6).

dikey birim sayşsş

4
3
2
1
0
karar verme

genel tanşm

teknik
ozellikler

arastşrma

teklif toplama
&
degerlendirme

sec im

satşn alma as amalarş

Sekil 5.6: Satşn alma su recine yatay katşlşm
5.4.4 Yatay katşlşm duzeyini etkileyen faktorler
Yatay katşlşm iki grupta incelenmistir: Yatayda du su k katşlşm ve yatayda yu ksek
katşlşm. Yatay katşlşm du zeyinin orgu tsel ozelliklerden ve tedarikc i sec imini
etkileyen kriterlerden etkilenip etkilenmediginin belirlenmesi amacşyla ayşrma
(diskriminant) analizi yapşlacaktşr. Analize girecek olan bagşmsşz degiskenler onceki
bolu mde faktor analizi sonucunda elde edilen tedarikc i sec imini etkileyen faktorler
ve orgu tsel ozelliklere ait faktorler olacaktşr. Bu faktor gruplarş ayrş ayrş
incelenecektir. Amac lar; hangi orgu tsel ozelliklerin yatay katşlşm du zeyini ne olc u de
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etkilediginin ve yatay katşlşm du zeyinden etkilenen tedarikc i sec im kriterlerinin
bulunmasşdşr.
5.4.4.1. Tedarikci secimini etkileyen faktorlerin degerlendirilmesi
Tedarikc i sec imini etkileyen faktorlerin yatay katşlşm du zeyindeki etkisini arastşrmak
ic in bolu m 5.4.2Çde faktor analizi ile elde edilen 4 faktor ayşrma analizine
sokulmustur.
Cizelge 5.16: Analiz ozeti
Agşrlşksşz gozlemler
Gec erli
Dşsarda bşrakşlmşs
Toplam

N

%

86

100,0

0

,0

86

100,0

Yukardaki c izelgeye gore bu tu n degiskenler ayşrma analizine girmistir.
Cizelge 5.17: Grup istatistikleri
Yatay Katşlşm Du zeyi

N

Gec erli
N

Du su k

47

47,0

Yu ksek

39

39,0

Toplam

86

86,0

Analizden once hesaplanmşs gruplara gore dagşlşm sşklşgş yukarşdaki c izelgede
verilmistir.
Asagşdaki iki c izelge, iki grubu birbirinden en c ok ayşran degiskenlerden ilkini
ŞFACT_1_2Ç ve ikincisini de ŞFACT_2_2Ç olarak gostermektedir. Diger degiskenler
ise ayşrma gu c leri yetersiz oldugu ic in analize dahil edilmemistir. Buna gore yatay
katşlşm du zeyini etkileyen faktorler Teknik Kapasite ve Kulturel Uyum ve
As inalşk olarak belirlenmistir.
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Cizelge 5.18: Giren/c şkan degiskenler (a,b,c,d)
Wilk Lambdasş
Basa-

Giren

mak

Istatistik sd1

F
sd2

sd3

Istatistik sd1

sd2

Anlam.

1

FACT_1_2

0,916

1

1

84,000

7,676

1

84,000

0,007

2

FACT_2_2

0,854

2

1

84,000

7,105

2

83,000

0,001

Her basamakta, Wilk Lamdasşdegerini minimize eden degisken analize girmistir.
a maksimum basamak sayşsş 8.
b girecek minimum kşsmi F 3,84.
c c şkacak maksimum kşsmi F 2,71.
d F du zeyi, tolerans, veya VIN daha fazla islem ic in yetersiz.
Cizelge 5.19: Analize giren degiskenler
C şkarşlacak

Wilk

F

Lambda

Basamak

Tolerans

1

FACT_1_2

1,000

7,676

2

FACT_1_2

0,994

8,140

0,938

FACT_2_2

0,994

6,070

0,916

Asagşdaki iki c izelge her adşmşn anlamlşlşk du zeylerlerini vermektedir. 0,007 ve
0,001 anlamlşlşk du zeyleri ile analizin anlamlşoldugu sonucuna varşlmaktadşr.
Cizelge 5.20: Wilk lambdasş
Basa- Degisken

F
Lambda

sd1

sd2

mak

sayşsş

1

1

0,916

1

1

2

2

0,854

2

1

sd3
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Istatistik

sd1

sd2

Anlam.

84

7,676

1

84,000

0,007

84

7,105

2

83,000

0,001

Cizelge 5.21: Ikili grup karlşlastşrmalarş(a,b)
Basa
-mak

du su k
1

yu ksek
du su k

2

Du su k

Yatay Katşlşm Du zeyi

yu ksek

Yu ksek

F

7,676

Anl.

,007

F

7,676

Anl.

,007

F

7,105

Anl.

,001

F

7,105

Anl.

,001

a 1. basamak ic in serbestlik derecesi 1,84.
b 2. basamak ic in serbestlik derecesi 2,83.
Cizelge 5.22: O zdegerler
Fonksiyon

O zdeger

% Varyans

Birikimli %

1

0,171

100,0

100,0

Kanonik
Kolerasyon
0,382

a Analizde sadece 1. kanonik ayşrma fonksiyonu kullanşlmşstşr.
Yukardaki c izelge ayşrma fonksiyonunun ozdegerini, ac şkladşgş varyansş ve setler
arasş kolerasyonu verir. Iki ayşrma grubu oldugundan, sadece bir fonsiyon (denklem)
c şkmşstşr. Bu fonksiyonun ozdegeri 0,382 olup, toplam varyansşn %100Çu nu
ac şklamaktadşr. Kanonik kolerasyon ise %38Çdu r. Bu katsayşnşn karesi bize, bagşmlş
(yatay katşlşm du zeyi) degiskenindeki varyansşn yu zde kac şnşn bu modelce
ac şklandşgşnş gosterir. Yani, bagşmlş degiskendeki varyansşn % 15Çi bu model
tarafşndan ac şklanmaktadşr.
Cizelge 5.23: Wilk lambdasş
Fonksiyonlarşn

Wilks'

testi

Lambda

1

0,854
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2

sd

Anlam.

13,117

2

0,001

Yukarşdaki c izelgeye gore ayşrma fonksiyonunun Wilk lambdasş ve Ki-kare testi
sonuc larş verilmistir. Verilen sonuc lara gore ayşrma modeli 0,001 anlamlşlşk
du zeyinde gec erlidir.
Cizelge 5.24: Standartlastşrşlmşs kanonik ayşrma fonksiyonu katsayşlarş
Degiskenler

Fonksiyon
1

FACT_1_2

0,784

FACT_2_2

-0,685

Yukarşdaki c izelge standartlastşrşlmşs ayşrma fonksiyonu katsayşlarşnş vermektedir.
Katsayşlar artşk sadece iki degiskenden olusmaktadşr. Bu durumda birinci derecede
FACT_1_2 (Teknik Kapasite), ikinci derecede FACT_2_1 (Ku ltu rel Uyum ve
Asinalşk) faktorleri onemlidir.
C ok sayşda degisken soz konusu oldugunda, hangi sşnşra kadar degiskenlerin
ayşrmada

onemli oldugunu belirlemek giderek zorlasacaktşr. Bu amac la matris

yapşsşna basvurulmaktadşr. Ayşrma yu kleri olarak da bilinen bu matris, aslşnda
degiskenlerin

fonksiyondaki

kolerasyonlarşnşn

mutlak

degerleri

itibariyle

sşralanşsşdşr. Kolerasyon, ayşrma degiskenleri ile standartlastşrşlmşs kanonik ayşrma
fonksiyonlarş arasşndaki iliskiyi gostermektedir. Matris yapşsş, degiskenleri ayşrma
gu c lerine gore gu c lu den zayşfa dogru sşralamakta ve ac şklama gu cu %30Çun u stu nde
olan degiskenleri gec erli ve altşnda olanlarşgec ersiz saymaktadşr.
Cizelge 5.25: Matris yapşsş
Degiskenler

Fonksiyon
1

FACT_1_2

0,731

FACT_2_2

-0,624

FACT_4_2

-0,068

FACT_3_2

0,014
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Yukarşdaki katsayşlar yapş matrisini gostermektedir. Yukarşdaki c izelge ile 2 grubu
birbirinden en iyi ayşran degiskenler onem sşrasşna gore verilmistir. Buna gore de
sadece ŞFACT_1_2Ç ve ŞFACT_2_2Ç iki grubu, degerleri %30Çdan fazla oldugu ic in
anlamlş sekilde ayşrmaktadşr.
Ayşrma analizinin en onemli c şktşlarşndan biri olan kanonik ayşrma fonksiyonuna
standartlastşrşlmamşs katsayşlar da denir. Bu denklemden hangi degiskenin, iki grubu
ne olc u de ayşrdşgşnş ogrenebiliriz.

Fonksiyon, mevcut gozlemlerin bagşmsşz

degiskenlerine ait verilerini kullanarak yeniden gruplara atanmalarşnş saglamaktadşr.
Ayrşca fonksiyon, dşsarşdan alşnan bir gozlemin verilerini denklemdeki yerine
koyarak, hangi gruba dahil oldugunu belirler.
Cizelge 5.26: Kanonik ayşrma fonksiyonu katsayşlarş
Degiskenler

Fonksiyon
1

FACT_1_2

,814

FACT_2_2

-,703

(Sabit Katsayş)

,000

Standartlastşrşlmamşs Katsayşlar
Yukarşdaki c izelgede yer alan katsayşlar, herhangi bir gozlemin hangi gruba
du stu gu nu gosteren sşnşflandşrma katsayşlarşdşr. Bir gozlemin hangi gruba du stu gu nu
gormek ic in c izelgeden tu retilmis asagşdaki ayşrma fonksiyonunda yerine
konmasşyla bir Y, yani tahmin degeri elde edilir.
Y = 0,814 x FACT_1_2 χ 0,703 x FACT_2_2 + 0,000
Cizelge 5.27: Grup merkezleri
Yatay Katşlşm

Fonksiyon

Du zeyi

1

Du su k

-0,373

Yu ksek

0,449

Yukarşdaki c izelgede yer alan iki deger, iki grubu birbirinden ayşran Şayşrma
noktasşnşÇ bulmak ic in kullanşlşr. Ayşrma noktasş iki degerin aritmetik ortalamasş
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olarak 0,038 degeridir. Kanonik ayşrma fonksiyonuna gore bir gozlemin degeri
0,038Çden ku c u kse Şdu su kÇ grubuna, 0,038Çden yu ksekse Şyu ksekÇ grubuna
girecektir. Bir gozlem ayşrma noktasşndan ne kadar uzakta bulunursa o kadar iyi
ayrşsmşstşr.

Ancak,

bu

gozlemin

bagşmsşz

degiskenlerine

ait

verilerinin,

orneklemdeki gozlemlerin minimum ve maksimum degerlerinin altşnda ve/veya
u stu nde olmamasşnda yarar vardşr.
Cizelge 5.28: Gruplar ic in ilk olasşlşklar
Yatay Katşlşm
Du zeyi

analizde kullanşlan
Ilk

gozlem sayşsş
agşrlşksşz

agşrlşklş

Du su k

0,5

47

47

Yu ksek

0,5

39

39

Toplam

1

86

86

Cizelge 5.29: Sşnşflandşrma sonuc larş(a)
Yatay Katşlşm
Du zeyi

Orjinal
%
Sayşm

Tahmin edilen grup
u yeligi

toplam

du su k

yu ksek

Du su k

33

14

47

Yu ksek

11

28

39

Du su k

70,2

29,8

100,0

Yu ksek

28,2

71,8

100,0

a Orjinal grup gozlemlerinin %70,9Çsşdogru sşnşflandşrşlmşstşr.
Yukarşdaki c izelgede ayşrma fonsiyonuna gore dogru sşnşflandşrma sonuc larşnş
vermektedir. Buna gore mevcut gozlemlerin %70,9Çu dogru sşnşflandşrşlmşstşr. Bu
deger sşnşflandşrma mantşgşnşn bu yu k olasşlşkla dogru oldugunu gostermektedir.
5.4.4.2 O rgutsel ozelliklerin degerlendirilmesi
Tedarikc i sec imini etkileyen faktorlerin yatay katşlşm du zeyindeki etkisini arastşrmak
ic in bolu m 5.4.2Çde faktor analizi ile elde edilen 4 faktor ayşrma analizine
sokulmustur.
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Cizelge 5.30: Analiz ozeti
Agşrlşksşz gozlemler

N

%

Gec erli

86

100,0

Dşsarda bşrakşlmşs

0

,0

Toplam

86

100,0

Yukardaki c izelgeye gore bu tu n degiskenler ayşrma analizine girmistir.
Cizelge 5.31: Grup istatistikleri
Gec erli

Yatay Katşlşm Du zeyi

N

Du su k

47

47,0

Yu ksek

39

39,0

Toplam

86

86,0

N

Analizden once hesaplanmşs gruplara gore dagşlşm sşklşgş yukarşdaki c izelgede
verilmistir.
Cizelge 5.32: Giren/c şkan degiskenler (a,b,c,d)
Wilk Lambdasş
Basa-

Giren

mak
1

F

Istatistik sd1 sd2

FACT_1_1

0,808

1

sd3

1 84,000

Istatistik sd1
20,009

sd2

Anlam.

1 84,000

0,000

Her basamakta, Wilk Lamdasş degerini minimize eden degisken analize girmistir.
a maksimum basamak sayşsş 4.
b girecek minimum kşsmi F 3,84.
c c şkacak maksimum kşsmi F 2,71.
d F du zeyi, tolerans, veya VIN daha fazla islem ic in yetersiz.
Cizelge 5.33: Analize giren degiskenler
Basamak
1

FACT_1_1

Tolerans
1,000
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C şkarşlacak

Wilk

F

Lambda

20,009

0,808

Yukarşdaki iki c izelge iki grubu birbirinden en c ok ayşran tek degisken olarak
ŞFACT_1_2Ç faktoru nu gostermektedir. Diger degiskenler ise ayşrma gu c leri yetersiz
oldugu ic in analize dahil edilmemistir. Buna gore yatay katşlşm du zeyini etkileyen
faktor Kurumsallşk olarak belirlenmistir.
Cizelge 5.34: Wilk lambdasş
Basa- Degisken
mak

sayşsş

1

1

F
Lambda
,808

sd1

sd2

1

sd3

1

84

Istatistik

sd1

sd2

Anlam.

20,009

1

84,000

,000

Cizelge 5.35: Ikili grup karlşlastşrmalarş(a,b)
Basa Yatay Katşlşm Du zeyi
du su k

mak

yu ksek

F

Du su k

20,009

Anl.

1

F

Yu ksek

,000
20,009

Anl.

,000

a 1. basamak ic in serbestlik derecesi 1,84
Yukarşdaki iki c izelge her adşmşn anlamlşlşk du zeyini vermektedir. 0,000 ile analizin
anlamlşoldugu sonucu goru lmektedir.
Cizelge 5.36: O zdegerler
Fonksiyon

O zdeger

% Varyans

Birikimli %

1

,238(a)

100,0

100,0

Kanonik
Kolerasyon
,439

a. Analizde sadece 1 kanonik ayşrma fonksiyonu kullanşlmşstşr.
Yukardaki c izelge ayşrma fonksiyonunun ozdegerini, ac şkladşgş varyansş ve
setlerararasş kolerasyonu verir. Iki grup oldugundan, sadece bir fonsiyon (denklem)
c şkmşstşr. Bu fonksiyonun ozdegeri 0,439 olup, toplam varyansşn %100Çu nu
ac şklamaktadşr. Kanonik kolerasyon ise %44Çdu r. Bu katsayşnşn karesi bize, bagşmlş
(yatay katşlşm du zeyi) degiskenindeki varyansşn yu zde kac şnşn bu model ile
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ac şklandşgşnş gosterir. Yani, bagşmlş degiskendeki varyansşn % 19Çu bu model
tarafşndan ac şklanmaktadşr.
Cizelge 5.37: Wilk lambdasş
Fonksiyonlarşn

Wilks'

testi

Lambda

1

,808

2

sd

Anlam.

17,841

1

,000

Yukarşdaki c izelgeye gore ayşrma fonksiyonunun Wilk lambdasş ve Ki-kare testi
sonuc larş verilmistir. Verilen sonuc lara gore ayşrma modeli 0.00 anlamlşlşk
du zeyinde gec erlidir.
Cizelge 5.38: Standartlastşrşlmşs kanonik ayşrma fonksiyonu katsayşlarş
Fonksiyon
Degiskenler

1

FACT_1_1

1,000

Yukarşdaki c izelge standartlastşrşlmşs ayşrma fonksiyonu katsayşlarşnş vermektedir.
Katsayşlar sadece bir degiskenden olusmaktadşr.

Bu durumda birinci derecede

FACT_1_1 (Kurumsallşk) faktoru onemlidir.
C ok sayşda degisken soz konusu oldugunda , hangi sşnşra kadar degiskenlerin
ayşrmada

onemli oldugunu belirlemek giderek zorlasacaktşr. Bu amac la matris

yapşsşna basvurulmaktadşr. Ayşrma yu kleri olarak da bilinen bu matris, aslşnda
degiskenlerin

fonksiyondaki

kolerasyonlarşnşn

mutlak

degerleri

itibariyle

sşralanşsşdşr. Kolerasyon da, ayşrma degiskenleri ile standartlastşrşlmşs kanonik
ayşrma fonksiyonlarş arasşndaki iliskiyi gosterir. Matris yapşsş, degiskenleri ayşrma
gu c lerine gore gu c lu den zayşfa dogru sşralamakta ve ac şklama gu cu %30Çun u stu nde
olan degiskenleri gec erli ve altşnda olanlarşgec ersiz saymaktadşr.
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Cizelge 5.39: Matris yapşsş
Degiskenler

Fonksiyon
1

FACT_1_1

1,000

FACT_2_1

-,061

Yukarşdaki katsayşlar yapş matrisini gostermektedir. Yukarşdaki c izelge ile 2 grubu
birbirinden en iyi ayşran degiskenler onem sşrasşna gore verilmistir. Buna gore de
sadece ŞFACT_1_1Ç iki grubu, degeri %30Çdan fazla oldugu ic in anlamlş sekilde
ayşrmaktadşr.
Ayşrma analizinin en onemli c şktşlarşndan biri olan kanonik ayşrma fonksiyonuna
standartlastşrşlmamşs katsayşlar da denir. Bu denklemden hangi degiskenin, iki grubu
ne olc u de ayşrdşgşnş ogrenebiliriz.

Fonksiyon ile mevcut gozlemlerin, bagşmsşz

degiskenlerine ait verilerini kullanarak, yeniden gruplara atanmalarşnş saglamaktadşr.
Ayrşca fonksiyon, dşsarşdan alşnan bir gozlemin verilerini denklemdeki yerine
koyarak, hangi gruba dahil oldugunu belirler.
Cizelge 5.40: Kanonik ayşrma fonksiyonu katsayşlarş
Degiskenler

Fonksiyon

FACT_1_1

1
1,106

(Sabit Katsayş)

,000

Standartlastşrşlmamşs Katsayşlar
Yukarşdaki c izelgede yer alan katsayşlar, herhangi bir gozlemin hangi gruba
du stu gu nu gosteren sşnşflandşrma katsayşlarşdşr. Bir gozlemin hangi gruba du stu gu nu
gormek ic in c izelgeden tu retilmis asagşdaki ayşrma fonksiyonunda yerine
konmasşyla bir Y, yani tahmin degeri elde edilir.
Y= 1,106 x FACT_1_1 + 0,000
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Cizelge 5.41: Grup merkezleri
Yatay Katşlşm

Fonksiyon

Du zeyi

1

Du su k

-,439

Yu ksek

,530

Yukarşdaki c izelgede yer alan iki deger, iki grubu birbirinden ayşran Şayşrma
noktasşnşÇ bulmak ic in kullanşlşr. Ayşrma noktasş iki degerin aritmetik ortalamasş
olarak 0,0455 degeridir. Kanonik ayşrma fonksiyonuna gore bir gozlemin degeri
0,0455Çden ku c u kse Şdu su kÇ grubuna, 0,0455Çden yu ksekse Şyu ksekÇ grubuna
girecektir. Bir gozlem ayşrma noktasşndan ne kadar uzakta bulunursa o kadar iyi
ayrşsmşstşr.

Ancak,

bu

gozlemin

bagşmsşz

degiskenlerine

ait

verilerinin,

orneklemdeki gozlemlerin minimum ve maksimum degerlerinin altşnda ve/veya
u stu nde olmamasşnda yarar vardşr.
Cizelge 5.42: Gruplar ic in ilk olasşlşklar
Yatay Katşlşm
Du zeyi

Analizde Kullanşlan
Ilk

Gozlem Sayşsş
agşrlşksşz

agşrlşklş

Du su k

0,5

47

47

Yu ksek

0,5

39

39

Toplam

1

86

86

Cizelge 5.43: Sşnşflandşrma sonuc larş(a)
Yatay Katşlşm
Du zeyi

Orjinal
%
Sayşm

Tahmin Edilen Grup
U yeligi

Toplam

du su k

yu ksek

Du su k

31

16

47

Yu ksek

18

21

39

Du su k

66,0

34,0

100,0

Yu ksek

46,2

53,8

100,0

a Orjinal grup gozlemlerinin %60,5Çsş dogru sşnşflandşrşlmşstşr.
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Yukarşdaki c izelgede ayşrma fonsiyonuna gore dogru sşnşflandşrma sonuc larşnş
vermektedir. Buna gore mevcut gozlemlerin %60,5Çi dogru sşnşflandşrşlmşstşr. Bu
deger sşnşflandşrma mantşgşnşn bu yu k olasşlşkla dogru oldugunu gostermektedir.
5.4.5 Dikey katşlşmş etkileyen faktorler
Dikey katşlşm iki grupta incelenmistir; dikeyde du su k katşlşm ve dikeyde yu ksek
katşlşm. Dikey katşlşm du zeyinin orgu tsel ozelliklerden ve tedarikc i sec imini
etkileyen kriterlerden etkilenip etkilenmediginin belirlenmesi amacşyla ayşrma
analizi yapşlacaktşr. Analize girecek olan bagşmsşz degiskenler onceki bolu mde
faktor analizi sonucunda elde edilen tedarikc i sec imini etkileyen faktorler ve orgu tsel
ozelliklere ait faktorler olacaktşr.
5.4.5.1 O rgutsel ozelliklerin degerlendirilmesi
Cizelge 5.44: Analiz ozeti
Agşrlşksşz gozlemler

N

%

Gec erli

86

100,0

Dşsarda bşrakşlmşs

0

,0

Toplam

86

100,0

Yukardaki c izelgeye gore bu tu n degiskenler ayşrma analizine girmistir.
Cizelge 5.45: Grup istatiktikleri
Dikey
Katşlşm

Gozlem Sayşsş
Faktor

Ort.

St. Sap.

Du zeyi

agşrlşksşz

agşrlşklş

FACT_1_1

0,0032

1,0383

34

34,000

FACT_2_1

0,0770

1,1808

34

34,000

FACT_1_1

-0,0021

0,9844

52

52,000

FACT_2_1

-0,0504

0,8706

52

52,000

FACT_1_1

0,0000

1,0000

86

86,000

FACT_2_1

0,0000

1,0000

86

86,000

1,00

2,00

Toplam

100

Yukarşdaki c izelge incelendiginde dikey katşlşm derecesini etkileyen degiskenlerin
aritmteik ortalamalarş arasşnda pek fark bulunmadşgş ve standart sapmalarşnşn c ok
du su k oldugu goru lmektedir.
Cizelge 5.46: Gruplarşn istatistiksel ortalamalarşnşn esitligi (a,b,c,d)
Faktorler

Wilk
Lambda

F

sd1

sd2

Anlam.

FACT_1_1

1,000

,001

1

84

,981

FACT_2_1

,996

,331

1

84

,567

Her basamakta Wilk Lamdasşnşmaksimum yapan degisken analize girmistir.
a Maksimum basamak sayşsş 4.
b Girecek minimum kşsmi F 3,84.
c C şkacak minimum kşsmi F 2,71.
d F du zeyi, tolerans, veya VIN daha fazla islem ic in yetersiz.
Yukarşdaki c izelgeye gore analizden c şkan bir degisken olmamşstşr. Gruplarş
ayşracak anlamlş degiskenler olmadşgşndan dikey katşlşm du zeyinin du su k veya
yu ksek olmasşndan soz edilmemektedir.
5.4.5.2 Tedarikci secimini etkileyen faktorlerin degerlendirilmesi
Cizelge 5.47: Analiz ozeti
Agşrlşksşz gozlemler

N

%

Gec erli

86

100,0

Dşsarda bşrakşlmşs

0

,0

Toplam

86

100,0

Yukardaki c izelgeye gore bu tu n degiskenler ayşrma analizine girmistir.
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Cizelge 5.48: Grup istatiktikleri
Gozlem Sayşsş

Dikey
Katşlşm

Faktor

Ort.

St. Sap.

Du zeyi

1,00

2,00

Toplam

agşrlşksşz

agşrlşklş

FACT_1_2

-0,1127474 1,06450421

34

34,000

FACT_2_2

0,0777311 1,05622339

34

34,000

FACT_3_2

0,0216403 0,80165320

34

34,000

FACT_4_2

-0,1709630 0,99646209

34

34,000

FACT_1_2

0,0737195 0,95886587

52

52,000

FACT_2_2

-0,0508242 0,96857676

52

52,000

FACT_3_2

-0,0141494 1,11817681

52

52,000

FACT_4_2

0,1117835 0,99596792

52

52,000

FACT_1_2

0,0000000 1,00000000

86

86,000

FACT_2_2

0,0000000 1,00000000

86

86,000

FACT_3_2

0,0000000 1,00000000

86

86,000

FACT_4_2

0,0000000 1,00000000

86

86,000

Yukarşdaki c izelge incelendiginde dikey katşlşm derecesini etkileyen degiskenlerin
aritmetik ortalamalarş arasşnda pek fark bulunmadşgş ve standart sapmalarşnşn c ok
du su k oldugu goru lmektedir.
Cizelge 5.49: Gruplarşn istatistiksel ortalamalarşnşn esitligi (a,b,c,d)
Faktorler

Wilk
Lambda

F

sd1

sd2

Anlam.

FACT_1_2

0,992

0,712

1

84

0,401

FACT_2_2

0,996

0,337

1

84

0,563

FACT_3_2

1,000

0,026

1

84

0,872

FACT_4_2

0,981

1,656

1

84

0,202

Her basamakta Wilk Lamdasşnşmaksimum yapan degisken analize girmistir.
a Maksimum basamak sayşsş 8.
b Girecek minimum kşsmi F 3,84.
c C şkacak minimum kşsmi F 2,71.
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Yukarşdaki c izelgeye gore analizden c şkan bir degisken olmamşstşr. Gruplarş
ayşracak anlamlş degiskenler olmadşgşndan dikey katşlşm du zeyinin du su k veya
yu ksek olmasşndan soz edilmemektedir.
5.5 Aras tşrma Sonuclarş
C izelge 5.6Çdaki verilere gore tedarikc i sec iminde en etkili kriterler sşrasşyla kalite,
garanti ve sikayet politikasş, teslimat, odeme kosullarş ve referanslar olmaktadşr.
Istatiklere gore fiyat kriteri yalştşm malzemesi satşn alşmşnda degerlendirmeye alşnan
en onemli kriter olarak goru lmemektedir. Genel olarak kriterler incelendiginde
pazarlanan u ru nu degerlendirmeye yonelik kriterlerin, u ru nu pazarlayan tedarikc i
orgu tu degerlendiren kriterlerden daha onemli oldugu goru lmektedir. Bu sonuc lar,
Goc ener (2001) insaat sektoru nde satşn alma davranşsş u zerine yaptşgş c alşsmadaki
bulgularş dogrular niteliktedir. Goc ener (2001) c alşsmasşnda, insaat sektoru nde
tedarikc i sec iminde teslimat, kalite ve garanti kosullarşnşn fiyattan daha fazla oneme
sahip olabilecegini tespit etmistir.
Tedarikc i sec imini etkileyen degiskenler ile yapşlan faktor analizi sonucunda 4 faktor
ortaya c şkmşstşr; Teknik Kapasite, Ku ltu rel Uyum ve Asinalşk,

Ataklşk ve

Gu venilirlik .
C izelge 5.12Çde yer alan analizlere gore yalştşm malzemesi maliyetleri toplam insaat
maliyetlerinin ortalama %4,95Çi olmaktadşr. Genelde satşn alma davranşsş yeni
tedarikc ilerden alşm olarak goru lmektedir. Firmalarşn c alşsan sayşsş ortalama 29 kisi,
faaliyet su releri ise 20 yşl olmaktadşr. Ortaklşk durumlarşnşn ise genelde tek veya c ift
yerli ortaklş olarak ac şklanmşstşr. Firmlarda satşn alma durumu diger yapş
malzemeleri satşn alma durumlarşna gore c ok karmasşk goru lmese de, satşn almanşn
algşlanan riski diger yapş malzemelerine gore daha fazla olmaktadşr. Bunun sebebi
yalştşm malzemesinin c ok karmasşk yapşda olmamasşna ragmen fonksiyonlarşnşn
yapşlar ic in hayati derecede onem tasşmasş olarak yorumlanabilir. Satşn alma su resi
firmalarda genellikle 1-3 ay arasşnda su rmekte ve bu su re 6 aya kadar
uzayabilmektedir. Firmalarşn satşn alma su recinde izledikleri standart bir prosedu re
ise genellikle uyduklarşgozlemlenmektedir.
Orgu tsel ozellikleleri etkileyen degiskenler ile yapşlan faktor analzi sonucunda 2
faktor ortaya c şkmşstşr; Kurumsallşk ve Risk. Bu bulgular Johnston ve Lewin (1996),
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Kaufmann (1996) ve Samaniego ve Cillan (2004) arastşrma sonuc larşnş dogrular
niteliktedir.
Genel olarak satşn alma su rec leri incelendiginde satşn alma departmanşnşn ve santiye
yonetiminin, satşn almanşn genel olarak bu tu n asamalarşnda etkin oldugu
goru lmektedir (C izelge 5.18). Bu u ru nu n teknik ac şdan karnasşk olmasş ve riskli
bulunmasşndan dolayş imalatş yapan santiyenin de, uygulama kosullarşna gore teknik
onay vermesinin gerekliliginden kaynaklandşgş du su nu lebilir. Ayrşca, insaatlarda
kullanşlan diger yapş malzemelerine oranla yalştşm malzemeleri daha bu yu k
tutarlarda alşmlara sebep oldugundan maliyet kontrolu adşna u st yonetim de karar
asamasşnda oldukc a etkin olmaktadşr. Satşn alma asamalarşna ait S ekil 5.5 ve S ekil
5.6 incelendiginde, satşn alma su rec lerine yatay ve dikey katşlşm U formunu izlemesi
Ghingold ve Wilson (1998) bulgularşna benzemektedir.
Tedarikc i sec im faktorleri ve orgu tsel faktorlerle yapşlan ayşrma analizlerinde ise
satşn alma merkezine katşlşmşn yatayda, du su k veya yu ksek olacagşnş belirleyen
baslşca faktorlerin Teknik Kapasite, Ku ltu rel Uyum ve Asinalşk, Kurumsallşk oldugu
belirlenmistir. Istatiksel olarak anlamlş olmasşna ragmen tanşdşk olma faktoru nu n
yatayda yu ksek katşlşm ic in anlamlş bir sonuc yaratmadşgş du su nu lmektedir. Aksine,
yatayda katşlşm artmasşnşn ise kurumsallşkla ile gu c lu iliski ic inde oldugu
soylenebilir. Du seyde katşlşm du zeyini ise anlamlş olarak ac şklayabilen bir faktor
analizlerden c şkmamşstşr. Gozlem sayşsşnşn ku c u k olmasş sebebiyle istatiksel olarak
yeterince gu c lu
artmasşyla

daha

analizler yapşlmadşgş du su nu lmektedir. O rneklem hacminin
anlamlş sonuc lar

ve

du su nu lmektedir.
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daha

gu c lu

ayşrmalar

goru lecegi

6. SONUCLAR VE O NERI LER
O rgu tlerin satşn alma kararlarş verirken izledikleri su rec konusunda bilgi sahibi
olmak tepkisel pazarlama stratejisi olusturmak ic in temeldir. Satşn alşcş orgu t, satşn
alma ihtiyacşnşn ortaya c şktşgş asamadan baslayarak tedarkic ilerin degerlendirilip
sec ildigi ileri asamalara kadar bu tu n su recin ic inde satşcş aktif rol u stlenebilir.
Aslşnda, basarşlş bir pazarlamacş problemin ihtiyacşnşn ortaya c şkmasşnştetikleyebilir
ve orgu tu n problemi c ozmesinde etkli bic imde yardşmcş olabilir. Satşn alma su recinin
her asamasşnda verilen kararlar, asamalar ilerledikc e kabul edilebilir tedarikc i alanşnş
daraltmakta ve nihai kararşetkilemektedir.
O rgu tsel satşn alma su recini c evrelemis karmasşk faktorleri c ozmek zor bir
faaliyettir. Pazarlamacş, dogru sorularş sorarak bu faktorleri belirlemeye c alşsmalşdşr.
Asagşdaki maddeler etkili ve verimli pazarlama stratejisi olusturmaya yardşmcş
olacaktşr:
1.

O rgu tsel alşcşlarşn farklşlasan satşn alma durumlarş ile karsş karsşya kaldşklarş
durumlarda izledikleri karar su reci,

2.

O nemli etkileyenleri ic eren bir orgu tsel satşn alma davranşs modeli,

3.

O rgu tsel

satşn

alma

karakteristiklerinin

pazarlamacşnşn

u ru n

tasarşmş,

fiyatlandşrma ve promosyon konularşnda daha bilgili karar verebilmesinde nasşl
etkili oldugu.
Pazarlama alanşnda, orgu tsel satşn alma davranşslarş konusunda bir c ok arastşrma
yapşlmşstşr. Bu tez dahilinde yapşlan c alşsmada orgu tsel satşn alma davranşsşna
yonelik bir model onerilmistir. C alşsmada onerilen model ile genel orgu tsel satşn
alma davranşsşnş degil belirli bir u ru nu n yada hizmetin satşn alşnmasşnda ortaya
konan orgu tsel satşn alma davranşsşnşn ac şklanmasşnş amac ladşgşndan, yapş
malzemesi olarak yalştşm malzemelerinin insaat firmalarş tarafşndan satşn alşnmasş
su reci incelenmistir.
O rgu tsel satşn alma karar su recine yanal ve dikey katşlşm du zeylerinin su recin
genelinde du su k veya yu ksek olmasşnşn sebeplerini ve satşn alma kararş su recinin
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asamalarşna orgu tu n farklş fonksiyonlarşnşn (departman) katşlşmşnşn dagşlşmşnş
belirlemeye yonelik yapşlan arastşrma Tu rk yapş sektoru nde yalştşm malzemeleri
pazarşnda gerc eklestirilmistir. Arastşrmada, daha once incelenen orgu tsel satşn alma
yaklasşmlarş ve karar su rec lerine katşlşm ile ilgili sşnşflandşrma yaklasşmlarş baz
alşnarak onerilmis ŞSatşn Alma Su recine Katşlşm ve Tedarikc i Sec imini Etkileyen
FaktorlerÇ modeli test edilmistir. C alşsmada, yeni bir model onerilmesi ve modelin
test edilmesinin sebebi, diger yaklasşmlarda rastlanşlmamşs olan, tedarikc i sec iminde
kullanşlan kritelerin orgu te gore algşlanan onemi ile orgu tu n satşn alma merkezine
katşlşm durumlarşetkilesiminin incelenmek istenmesidir.
Bu yaklasşm ile, satşn alma su recine odaklş olmasş sebebiyle orgu tsel pazarlamacşlara
pazarlama stratejileri gelistirirken daha kapsamlş bir bakşs ac şsş sunmak
amac lanmşstşr. C alşsmada yalştşm malzemesi sec imini etkileyen baslşca faktorler
olarak Teknik Kapasite, Ku ltu rel Uyum ve Asinalşk, Kurumsallşk faktorleri
bulunmustur.
O neriler
C alşsma c esitli ac şlardan gelistirilmeye ac şktşr. Uygulama alanşnş genisletmek, soz
konusu modelin daha genel bir uygulamada ortaya koyacagş sonuc larş gormek
ac şsşndan fayda saglayacaktşr. Boylelikle, farklş alanlarda genel satşn alma
yaklasşmlarşnş gormek mu mku n olacak ve gelistirilen metodun tu m sektorlerde
gec erli olup olmadşgş sorgulanabilecektir. Buradan elde edilecek sonuc lar insaat
sektoru dahil bir c ok farklş sektorde faaliyet gosteren firmalarşn bu c alşsmadan
faydalanma oranşnş yu kseltecektir. Bu c alşsmada internete baglş kalşnmasş ve limitli
bir orneklem olusturulmasş, c alşsmanşn gelistirilmeye ac şk yonu du r.
Tu m bunlara ek olarak, anket kapsamşna yeni ifadelerin eklenmesi soz konusu
olabilir. Degisen ve gelisen pazarda, farklş satşn alma yaklasşmlarşnşn ortaya c şkmşs
olmasş muhtemeldir. Bu dogrultuda, genel egilimler gozlenerek, var olan tedarikc i
degerlendirme kriterleri ve dolayşsşyla tedarikc i degerlendirme modeli gelistirilebilir.
Gec erlilik ve gu venilirlik analizlerinin olumlu sonuc vermesi durumunda, gu nu mu ze
daha yakşn, yeni egilimleri de yansştan bir modelin daha sonraki c alşsmalarda
kullanşlmasşmu mku n olacaktşr.
Diger yandan, anketin uygulandşgş orneklemde Şteknik kapasiteÇ kisilerin satşn alma
yaklasşmlarşnş etkileyen onemli bir faktor olmasşna ragmen, gruplama analizlerinde
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bu faktor goz onu nde bulundurulmamşstşr ki, bu durum c alşsmanşn en bu yu k
zaaflarşndan birini olusturmaktadşr.
Bu tez kapsamşndaki saha c alşsmasş ile yalştşm malzemesi satşn alma kriteleri ve
mu steri firmalarşn satşn alma davranşslarş incelenis ve yalştşm pazarşnda faaliyet
gosteren firmalara ya da bu pazara yeni girecek firmalara, pazarlama stratejilerinde
degerlendirebilecegi onemli bulgular da c şkarşlmşstşr.
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