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Özet: Tedarikçilerin kategorizasyonu , seçimi ve performans değerlendirmesi şirketler için stratejik bir
öneme sahiptir. Bu nedenle doğru ürün için doğru tedarikçinin seçilmesinde tedarikçinin
performanslarının değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu çalışmada daha önce belirlenen genel ve ürüne
bağlı performans ölçütlerine göre yeterli tedarikçileri sıralamak için bir bulanık seçim algoritması
(Bulanık Tedarikçi Seçim Algoritması, BTSA) kullanılmıştır. Algoritma, yeterli tedarikçi alternatifleri
için bulanık uygunluk indislerinin hesaplanıp en iyi tedarikçi alternatifinin seçilmesi için bulanık
indislerin sıralanmasına dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Tedarik Zinciri Yönetimi, Performans Değerlendirme, Tedarikçi
Seçimi

A FUZZY APPROACH METHOD FOR VENDOR SELECTION
Abstract: Supplier categorization, selection and performance evaluation are decisions of strategic
importance to companies. Thus supplier performance evaluation is very important to choose the right
vendor for the right product. In this paper a Fuzzy Supplier Selection Algorithm (FSSA) is utilized to
rank the technically efficient vendors according to both predetermined performance criteria and additional
product-related performance criteria. The algorithm is based on calculating fuzzy suitability indices for
the efficient vendor alternatives, and then, ranking the fuzzy indices to select the best supplier alternative.
Keywords: Fuzzy Logic, Supply Chain Management, Performance Evaluation, Vendor Selection
1. Giriş
Satın alma fonksiyonunun artan önemi ile birlikte, satınalma kararı daha önemli bir hale gelmiştir.
Organizasyonlar tedarikçilere daha bağımlı hale geldikçe kötü karar vermenin direkt ve indirekt sonuçları
daha ağır bir hale gelmektedir. Örneğin, endüstriyel şirketlerde, toplam ciroda satın almanın payı %50-90
arasındadır (Telgen, 1994). Bu da satınalma stratejileri ve operasyonları ile ilgili karar alma konusunu
karlılığın birinci faktörü haline getirmiştir. Buna ek olarak, birçok gelişme satınalma kararlarını daha da
zorlaştırmıştır. Ticaretin globalleşmesi ve İnternet, alıcıların karar setlerini daha da genişletmiştir. Müşteri
tercihlerinin değişimi artık daha geniş, daha hızlı ve daha etkin tedarikçi seçimini gerektirmektedir.
2. Tedarikçi Seçim Metotları
Tedarikçi seçim süreci 4 kısma ayrılabilir. Bunlar: (1) tedarikçi seçimi amacının belirlenmesi (2)
kriterleri tanımlama (3) uygun tedarikçilerin ön - değerlendirilmesi (4) son seçimin yapılması.
Tedarikçi seçimi ile ilgili literatürü 3 kategoriye ayrılmıştır (Weber ve diğerleri, 1991). (1) seçim
kriterleri (2) satınalma çevresi (3) kullanılan karar metotları. Bu kategorizasyonun ışığı altında tedarikçi
seçiminde karar vericiye bir destek sağlayacak bir karar metodunun seçilmesi çok büyük önem arz eder.
Çalışmada sunacağımız metot uygun tedarikçilerin ön-değerlendirilmesinin yapılması safhasında
kullanılan metotlara ek bir metottur. Bu metottan söz etmeden önce kısaca bu safhadan kullanılan karar
metotlarından bahsedelim.
2.1. Uygun Tedarikçilerin Ön-Elemesinin Yapılması için Karar Metotları
Ön-eleme süreci birden çok adımda gerçekleştirilebilir. Fakat, ilk adım her zaman kabul edilebilir
tedarikçiler kümesinin tanımlanması ve belirlenmesi olaylarından oluşurken bundan sonraki adımlar göz
önünde bulunduracak tedarikçi sayısının azaltılmasında yardımcı olurlar. Temel olarak bu nedenle, ön
eleme sıralama işleminden çok tasnif işlemidir. Fakat literatürde tasnif ve sıralama arasındaki fark açık bir
şekilde yapılmamıştır (L.de Boer ve diğerleri, 2000).
Tedarikçileri ön değerlendirilmesinin yapılmasında kullanılan metotlar şunlardır:

•
•
•
•

Veri Zarf Analizi – VZA (Weber ve Ellram, 1992 ; Weber ve Desai, 1996 ; Weber ve diğerleri,
1998). VZA’yı tedarikçi seçiminde kullanan diğer yayınlar Papagapiou ve diğerleri (1996) ve Liu
ve arkadaşları (2000))
Kümeleme Analizi –KA (Hinkle ve arkadaşları, 1969, Holt, 1998)
Olay Tabanlı Çıkarsama (Case Based Reasoning - CBR) (Ng ve arkadaşları, 1995)
Kategorik Metotlar

Temel olarak, kategorik metotlar kalitatif modellerdir. Geçmiş veriler ve alıcının tecrübelerine
dayanarak, mevcut tedarikçiler “pozitif”, “nötr” ve “negatif” kriter seti üzerinden değerlendirilir.
Tedarikçi bütün kriterler üzerinden puanlandırıldıktan sonra, alıcı yine belirttiğimiz seçenekler üzerinden
bir değerlendirme yapar. Böylelikle tedarikçiler 3 kategori içinde tasnif edilir. Bu metot geniş bir biçimde
satınalma kitaplarında tartışılmaktadır. (örn: Zenz , 1981 ve Timmerman ,1986)
3. Bulanık Tedarikçi Seçimi
Tedarikçilerin gösterdikleri performansların belirlenmesi yapı itibari ile bulanık bir olay olarak
değerlendirilebilir. Çünkü çoğunlukla uygulamada, bu performans değerleri alıcının geçmiş
tecrübelerinden yola çıkarak oluşturduğu değerlendirme sonucu, satınalma sorumlusu tarafından sübjektif
olarak verilir. Özellikle Bölüm 2.1’de belirttiğimiz kategorik metotlar bulanık seçim metotlarına
verilebilecek en güzel örnektir. Bu düşünceden yola çıkarak önereceğimiz bulanık seçim metodu,
tedarikçilerin belirlenen kriterler çerçevesinde ön değerlendirme ve sıralaması için çok daha uygun bir
yöntem olacağı söylenebilir.
3.1. Dilsel Değişkenler Kullanan Tercih Sıralama Sistemi
Bir dilsel değişken değerleri rakam değil kelime yada cümleler olan yapay değişkenlerdir. Bir
dilsel değişkenin değeri bulanık küme teorisi kullanarak ölçülebilir ve matematiksel operasyonlardan
geçirilebilir.
Bulanık tedarikçi seçim metodumuzda
n adet karar verici (satınalma sorumluları)
(K1,K2,K3,…,Kn) önceden belirlenen k adet değerlendirme kriterinin m adet tedarikçi ve bu kriterlerin
nihai sonuç üzerindeki önem ağırlıklarını dilsel değişkenlerle değerlendirir. Bu seçim metodumuzun
birinci safhasında yapılan işlerdir.
Karar vericiler k adet kriterin önem ağırlıklarını w={ÇD, D, O, Y, ÇY} ağırlık setine göre
verirler. Burada ÇD çok düşük, D düşük, O orta, Y yüksek, ÇY çok yüksek anlamına gelmektedir. Bu
ağırlıkların bulanık üyelik değerleri aşağıdaki gibidir (Azzone ve Rangone, 1996):
ÇD: (0, 0, 0, 0.3)
Y: (0.5, 0.7, 0.7, 1)

D: (0, 0.3, 0.3, 0.5)
ÇY: (0.7, 1, 1, 1)

O: (0.2, 0.5, 0.5, 0.8)

Tedarikçilerin sübjektif kriterlere göre performans değerlendirmeleri için kullanılan dilsel
değişkenler A = (ÇZ, ÇZ-Z, Z, Z-O, O, O-İ, İ, İ-Çİ, Çİ) kümesi (Liang ve Wang, 1991) şeklinde
kullanılmıştır. Burada ÇZ çok zayıf, ÇZ-Z zayıf-çok zayıf arası, Z zayıf, Z-O orta-zayıf arası, O orta, O-İ
iyi-orta arası, İ iyi, İ-Çİ çok iyi-iyi arası ve Çİ çok iyi anlamındadır. Bu dilsel değişkenlerin üyelik
değerleri aşağıdaki gibidir (Liang ve Wang, 1991) :
ÇZ: (0, 0, 0, 0.2)
O: (0.3, 0.5, 0.5, 0.7)
Çİ: (0.8, 1, 1, 1)

ÇZ-Z: (0, 0, 0.2, 0.4)
O-İ: (0.3, 0.5, 0.8, 1)

Z: (0, 0.2, 0.2, 0.4)
İ: (0.6, 0.8, 0.8, 1)

Z-O: (0, 0.2, 0.5, 0.7)
İ-Çİ: (0.6, 0.8, 1, 1)

Sistemin değişken tanımları aşağıdaki gibidir:
Wtj = j. karar vericinin t. kriter için verdiği dilsel ağırlık değeri
Wtj = (ctj,, atj, btj, dtj)
t = 1, 2, …, k j = 1, 2, …, n
Ti = i. tedarikçi
Kj = j. karar verici
Ct = t. kriter
Aitj = i. tedarikçiye t. kriter için j. karar vericinin verdiği dilsel değer
Aitj = (qitj, oitj, pitj, ritj)
i = 1, 2, …, m t = 1, 2, …, k j = 1, 2, …, n
Karar vericiler tarafından kriterlere atanan ağırlık ve tedarikçi alternatiflerine verilen dilsel
değerler ortalama operatörü tarafından toparlanarak her Ct (t = 1, 2, …, k) kriteri için bir Wt ve her
tedarikçinin performans değer için Ait değerlerine dönüştürülür. Bu değerlerin formülasyonu şu şekildedir:

Wt = (1/n) ⊗ (Wt1 ⊕ Wt2 ⊕ … ⊕ Wtn) (1), t = 1, 2, … , k
Ait = (1/n) ⊗ (Ait1 ⊕ Ait2 ⊕ … ⊕ Aitn) (2), i = 1, 2, … , m

t = 1, 2, … , k

Wt = (ct,, at, bt, dt)
Aitj = (qit, oit, pit, rit)

ct = ∑ j =1 ctj / n (3), at = ∑ j =1 atj / n (4), bt = ∑ j =1 btj / n (5), dt = ∑ j =1 dtj / n (6),
n

n

n

qit = ∑ j =1 qitj / n (7), oit = ∑ j =1 oitj / n (8),
n

n

n

pit = ∑ j =1 pitj / n (9),
n

t = 1, 2, …, k

rit = ∑ j =1 ritj / n (10),
n

i = 1, 2, …, m
t = 1, 2, …, k
O halde
i = 1, 2, … , m t = 1, 2, … , k
Wt = (ct,, at, bt, dt) t = 1, 2, … , k Aitj = (qit, oit, pit, rit)
olur.
Bundan sonra her Ti tedarikçi alternatifinin her performans kriterinin Ait değerleri, bu kriterlere
ait Wt değerleri ile ağırlıklı ortalamaları alınarak Fi bulanık uygunluk indisleri elde edilir.
Fi = (1/k) ⊗ [(Ai1 ⊗ W1) ⊕ (Ai2 ⊗ W2) ⊕ … ⊕ (Ain ⊗ Wn)]

(11)

Zadeh’in genişletme prensiplerine göre Fi şu üyelik fonksiyonuna sahip bir bulanık sayıdır:

⎧− Hi1 + [ Hi12 + ( x − Yi ) / Ti1]1 / 2 , Yi ≤ x ≤ Qi
⎪
Qi ≤ x ≤ Ri
1,
⎪
µFi( x) = ⎨
(12), i = 1, 2, … , m
2
1/ 2
⎪ Hi 2 + [ Hi 2 + ( x − Zi ) / Ui1] , Ri ≤ x ≤ Zi
⎪
aksihalde
0,
⎩
Fi = ( Yi, Qi, Ri, Zi, Hi1, Hi2, Ui1),

i = 1, 2, … , m

Görüldüğü gibi Fi bir trapeziod bulanık sayı değildir. Bunun elde edilmesi için şöyle bir
yaklaştırma yapabiliriz.
Fi ≈ (Yi, Qi, Ri, Zi)
3.2. Tedarikçilerin Sıralanması
Her bir tedarikçi için elde edilen ve bir trapeziod bulanık sayı olan Fi indislerinin bulanıklılarının
giderilerek gerçek bir değer elde edilmesi ve bunların sıralanması bulanık tedarikçi seçim yaklaşımımızın
son adımıdır.
Trapezoid bulanık sayıların defazifikasyonu işlemi için (Chen, 1985)’in metodu tutarlılık ve
kullanım kolaylığı bakımından en uygun yöntem olarak görülmüştür. Burada Ai = (ci, ai, bi, di) trapeziod
bulanık sayısı için enbüyük küme M ve enküçük küme G için üyelik fonksiyonları şu şekildedir.
⎧[( x − x min) /( x max − x min)] k , x min ≤ x ≤ x max
(13)
aksihalde
0,
⎩

µM ( x ) = ⎨

⎧[( x − x max) /( x min − x max)] k , x min ≤ x ≤ x max
(14)
aksihalde
0,
⎩

µG ( x ) = ⎨

xmax = sup S (15),

xmin = inf S (16),

S=

U

n

Si (17),

i =1

Si = des Ai

(18)

Buradaki k sayısı risk derecesini göstermektedir. k>1 durumunda risk eğilimi fazla 0 < k < 1
durumunda risk eğilimi az olur. Burada nötr bir eğilim almak için k = 1 olarak alırsak Ai ‘nin sıralama
değeri şu formül ile hesaplanır:

UT (i ) =
,

1
× [(di − x min) /(( x max − x min) − (bi − di )) + 1 − ( x max − ci ) /(( x max − x min) + (ai × ci ))]
2

i = 1, 2, … , n

(19)
4. Sonuç ve Öneriler
Tedarikçilerin ön eliminasyonunun yapılması safhasında kullanılmak üzere sunduğumuz bu
yöntem değerlendirme olarak birbirine çok yakın tedarikçilerin daha net sıralanmasında çok etkin olarak

vazife görmektedir. Sonuçta bu algoritma elimizdeki tedarikçilerimizin performanslarını daha gerçekçi bir
şekilde kullanma yolunda bir katkı sağlayacaktır.
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