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Özet 
Artan küresel rekabet koulları, teknoloik gelimeler ve biliim sistemlerinin 

daha yaratıcı kullanımı, firmaların tedarik zinciri yönetimi (TZY) uygulamalarını, 
baarı için kritik öneme sahip bir hale getirmitir. Günümüzdeki rekabet, firma 
bazından çıkıp tedarik zincirleri arasındaki yoğun bir mücadeleye dönümütür. Bu 
çalımada KOBĐ ölçeğindeki firmaların TZY uygulamalarına ilikin faaliyetlerini 
değerlendirme amacıyla bir anket gelitirilmitir. Ankete katılan 156 Türk ve 95 
Bulgar KOBĐ’sinden birincil veri elde edilmitir. Tedarikçilerle ve müterilerle 
yakın ibirliği, tam zamanında tedarik, az sayıda tedarikçi gibi 7 adet TZY 
uygulaması dikkate alınarak, bunların firma operasyonel performansı üzerindeki 
etkileri aratırılmıtır. eri zarflama analiziyle Türk ve Bulgar KOBĐ’lerinin, TZY 
uygulama verimlilikleri karılatırılmı ve sonuçlar irdelenmitir. 

Anahtar kelimeler: Tedarik zinciri yönetimi, veri zarflama analizi, KOBĐ, Türkiye, 
Bulgaristan.  

JEL kodları: D24, L66, M11. 

1. Giri 
Artan küresel rekabet koulları, teknoloik gelimeler ve biliim 

sistemlerinin daha yaratıcı kullanımı, firmaların tedarik zinciri yönetimi 
(TZY) uygulamalarını, kritik öneme sahip bir baarı ölçütü haline 
getirmitir. Günümüzdeki rekabet firma bazından çıkıp tedarik zincirleri 
arasındaki yoğun bir mücadeleye dönümütür. Böylesi bir yoğun rekabet 
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ortamında, firmaların TZY uygulamalarına ilikin girdi ve çıktılar dikkate 
alınarak oluturulmu bağıl verimliliklerini ölçebilecek bir endeksin 
gelitirilmesi önemlidir. Bu endeks, sabit bir çıktı düzeyine ulamak için 
daha fazla girdiye gerek olup olmadığına, firmaların eksikliklerini 
belirlemelerine ve kendilerini ilgili sektörde lider firmalarla 
kıyaslayabilmelerine olanak tanıyacaktır. Veri zarflama analizi (VZA), son 
dönemlerde benzer örgütsel birimlerin  bağıl verimliliklerini karılatırmada 
baarıyla kullanılan, doğrusal programlama esaslı bir yaklaımdır. ok 
sayıda girdi ve çıktıya sahip örgütlere ait verimliliklerin hesaplanmasında, 
her birim için tek bir değer belirleyerek karılatırma yapmayı kolaylatıran 
güçlü bir tekniktir. Ayrıca verimsiz birimlere ait potansiyel iyiletirilme 
olanaklarını da belirlemesi, VZA’nın değiik sektörlerde yaygın kullanımına 
yol açmaktadır. 

Bu çalımada (VZA) kullanılarak, Türkiye ve Bulgaristan’da yiyecek 
ve içecek sektöründe faaliyet gösteren KOBĐ’lerin TZY uygulamaları 
açısından bağıl verimlilikleri hesaplanmı ve bu değerler üzerinden bir 
karılatırma yapılmıtır. Türk KOBĐ’lerine ilikin veriler, Bulgaristan’a 
oldukça yakın sayılabilecek, Đstanbul ve çevresinden toplanmıtır. 
Bulgaristan Avrupa Birliği’nin yeni üyelerinden biri olarak, Türk 
firmalarının ilgisini çeken komu ülkelerden biridir. Halen rekabet gücünü 
artırma ve daha ucuz girdi fiyatlarıyla yeni pazarlara açılma düüncesiyle 
çok sayıda Türk firması, tesislerini Bulgaristan’da konumlandırmı ya da 
konumlandırma çabası içindedir. alımanın sonuçları, TZY uygulamaları 
açısından yatırımcıları yönlendirici olacaktır.  

alımanın takip eden bölümünde TZY uygulamalarını ölçmede 
kullanılabilecek boyutlara ilikin mevcut yazında yer alan çalımalara yer 
verilmitir. çüncü bölümde, aratırma metodoloisi anlatılmı, örneklem ve 
karılatırmada kullanılan VZA modeli tanıtılarak çalımada kullanılan 
değikenlerin ölçümüne ilikin hususlara yer verilmitir. Aratırmaya ilikin 
bulgular, dördüncü bölümde tartıılmı ve çalıma beinci bölümde 
aratırmaya ilikin değerlendirmeler ile sonuçlandırılmıtır.  

2. TZY Uygulamalarının temel boyutları 
TZY, müterilerin müterilerinden tedarikçilerin tedarikçilerine dek 

uzanan bir ağdaki malzeme, bilgi ve para gibi her tür akıın yönetimini ifade 
eder. Tedarik zinciri, malzeme akılarını ve dolayısıyla tedarikçileri etkili bir 
biçimde yönetmek için gereken kaynakları ve bilgileri temin etmeye çalıan 
fonksiyonel birimlerin oluturduğu değer zinciri kavramından  yola çıkarak 
oluturulmutur (Lau ve Lee, 2000). TZY, bir bütün olarak tedarik zincirinin 
tutarlı ve yüksek performanslı bir i modeli oluturabilmesi için 
tedarikçilerin, üreticilerin, dağıtıcıların ve müterilerin etkili bir 
entegrasyonla bireysel performanslarını artıracak bir dizi yaklaım ve 
uygulamaya sahiptir (Chopra ve Meindl, 2001). TZY Profesyonelleri 
Konseyi’nin      (CSCMPCouncil      of      Supply      Chain     Management  
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Tablo 1 
TZY Boyutları 

Tan vd. (2001) Ulusoy  
(2003) 

Chen ve Paulraj 
(2004) 

Min ve Mentzer 
(2004) 

• Tedarik zinciri 
entegrasyonu 

• Bilgi paylaımı  
• Tedarik zinciri 

karakteristikleri 
• üteri hizmetleri 

yönetimi 
• Coğrafi yakınlık 
• Tam zamanında 

üretim 
yapabilirlikleri 

• Lojistik 
• Tedarikçilerle 

ilikiler  
• üterilerle  

ilikiler 
• Üretim  

•Tedarikçilerin 
sayısını azaltma 

•Uzun süreli 
ilikiler kurma 

•letiim 
•Disiplinlerarası 

ekipler 
•Tedarikçilerin 

katılımı 

•Kabul edilen vizyon 
ve hedefler 

•Bilgi paylaımı  
•Risk ve ödül 

paylaımı 
•birliği 
•Süreç entegrasyonu 
•Uzun süreli ilikiler 

gelitirme 
•Kabul edilen tedarik 

zinciri liderliği 
Li vd. (2005) Burgess vd. 

(2006) 
Geary vd. (2006) Zhou ve Benton Jr. 

(2007) 
•Stratejik 

tedarikçilerle 
ibirliktelikleri 

•üteri ilikileri 
•Bilgi paylaımı 
•Bilgi kalitesi 
•Firma içi yalın 

uygulamalar 
•Ürün 

özelletirmeyi 
erteleme 

•Liderlik 
•letme içi ve 

iletmeler arası 
ilikiler 

•Lojistik 
•Süreç 

iyiletirmeye 
yönelim 

•Biliim 
sistemleri 

• sonuçları ve 
çıktıları 

•Basitletirilmi 
malzeme akıları 

•Tedarik zinciri 
ilikileri 

•Biliim sistemleri 
•Çizelgelerin  

tutarlılığı 

•Tedarik zinciri 
planlama 

•Tam zamanında 
üretim 

•Dağıtım uygulamaları 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluturulmutur. 
 
Professionals1) tanımına göre TZY, tedarikçi seçimi, tedarik, üretim ve tüm 
lojistik faaliyetlerin yönetimi ile ağda yer alan diğer kurumlarla  ibirliği ve 
koordinasyonu kapsar. 

TZY yazını, değiik açılardan tanımlanmı çok sayıda tedarik zinciri 
uygulama boyutlarına yer vermektedir. Koh vd. (2007) tarafından derlenen 
çalımaların geliletilmi bir listesi Tablo 1de sunulmutur. Tedarikçilerle 
ibirliği, müteri ilikileri, bilgi paylaımı ve entegrasyon konuları, bunlar 
arasında ortaya çıkan balıca uygulama boyutlarıdır. Li vd. (2005) 
çalımalarında TZY uygulamalarını değerlendirebilmek için bir ölçüm 
sistemi gelitirmi ve istatistiksel olarak geçerliliğini ve güvenilirliğini test 
etmilerdir. Bu çalımada kullanılan altı boyut unlardan olumaktadır: 
Stratejik tedarikçi ilikileri, müteri ilikileri, bilgi paylaımı, bilgi kalitesi, 
yalın üretim uygulamaları ve ürün özelletirmeyi erteleme (postponement).  

                                                
1 http://cscmp.org/ 



274                                          Erkan BAYRAKTAR – Ekrem TATOĞLU – Selim ZAĐM 

TZY yazınında konuyla ilgili yapılan geni aratırmalar ile Koh 
vd.nin (2007) Türk KOBĐlerine ilikin yaptığı değerlendirmeler 
doğrultusunda, bu çalımada KOBĐlerin performansına katkıda 
bulunabilecek yedi TZY boyutu ele alınmıtır. Bunlar sırasıyla: 
Tedarikçilerle yakın iirlii, müterilerle yakın iirlii, tamzamanında 
tedarik, etedarik, 3. Parti Lojistik (3PL), stratejik planlama ve çok sayıda 
tedarikçiyle çalıma. 

Tedarikçilerle yakın iirlii, TZY uygulamalarını gelitirmenin 
hemen hemen ilk adımlarından olup tedarikçi ve alıcı arasındaki 
koordinasyon ve ibirliğini ifade eder. Đ akılarının entegrasyonunu, 
elektronik ortamdan (EDI) ve Internet üzerinden veri  transferi yoluyla bilgi 
paylaımını, ortak planlama ile yalın üretim ve toplam kalite yönetimini 
kolaylatıran her tür mekanizmayı kapsar (Spekman vd., 1998; Mistry, 
2005). Bu tür bir ibirliği üretim termin sürelerinin de dümesine yol 
açacaktır. 

Talep zinciri yönetimi olarak adlandırılan (Frohlich ve Westbrook, 
2002; Hsu, 2005), tedarik zincirinin tüketiciye odaklanan uygulamalarında 
müterilerle yakın iirlii, hayati bir öneme sahiptir. Son dönemlerdeki 
tedarik zinciri yazını müteri ilikilerine tedarikçilerle olan 
ibirlikteliklerinden daha fazla odaklanırken, konunun üzerinde daha fazla 
çalıılmasına ihtiyaç vardır. Müterilerle ibirliği ile müteri ilikileri 
yönetiminin farklı olduğunu da belirtmek gerekir. Müteri ilikileri yönetimi 
iliki yönetimine odaklanırken, ibirliği programları ortaklık ve uzun süreli 
tedarik anlamaları üzerine ina edilir. Amacı, daha iyi bir talep kestirimi 
yaparak kaynak planlamayı ve operasyonel verimliliği arttırmaktır.  

Tam zamanında üretim, en az envanterle yüksek hacimli üretimi 
gerçekletirmek için tasarlanmı bir dizi entegre faaliyet olarak 
tanımlanabilir (Spekman vd., 1998).  Dolayısıyla tam zamanında tedarik, 
tedarikçilerin sürekli ve istikrarlı bir ekilde doğru miktar ve zamanlamayla 
istenen mal ve hizmetleri üreticilere temin etmesini gerektirir (Canel vd., 
2000; Mistry, 2005; Kros vd., 2006). Bu sayede termin süreleri, envanter 
seviyeleri ve envanter taıma maliyetleri düürülebilir.  

Sanal ortamda gerçekletirilen etedarik ylamaları, tedarikçilerle 
yapılan pazarlıkları ve buna ilikin verilerin görünülürlüğünü arttıracaktır. 
Firmanın tedarikçilerini daha yakından takip ederek satınalma maliyetlerini 
düürmesine katkı sağlayacaktır (Rahman, 2004). oğu durumda kurumsal 
kaynak planlama (ERP) yazılımlarıyla entegre olarak satınalma ve 
ödemelere ilikin ilemlerin otomatik olarak yürütülmesini de sağlar (Koh 
vd., 2006; Gunasekaran vd., 2004).   

Stratejik planlama genel anlamda üretim süreçlerine, inovasyonlara, 
finansal rasyolara ve pazar paylarına odaklanır. Firmalar bu alanlardaki 
stratejilerini daha yüksek kalitede üretmek ve daha ucuz fiyatlardan 
satabilmek ya da yenilikçi ürünler gelitirmek üzere birbirleriyle entegre 
ederler. Ancak teknolojik gelimeler dikkate alındığında çoğu zaman 
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rakipler, firmanın rekabet üstünlüğüne kısa sürede son verirler. Dolayısıyla 
firmaların tedarik zincirlerini, daha verimli dağıtım kanalları oluturarak 
(Tan, 2001; Lin ve Tseng, 2006), kaliteyi arttırıp toplam çevrim sürelerini 
düürerek, daha iyi müteri tatmini yaratacak müteri gereksinimlerine hızla 
yanıt verecek satı sonrası hizmetleri gelitirerek (Carter vd., 1997) 
tasarlama konusunda yaratıcı giriimlere gereksinimi vardır.   

enelde tedarikçi seçiminde karılaılan yaygın uygulama, firmaların 
tedarikçilerini kalite, termin ve fiyat beklentilerini karılama becerilerine 
göre çok sayıdaki benzerleri arasından seçmesidir. Bu ise çoğu kez tedarikçi 
ile alıcı arasında rekabete ve sonuçta dümanca ilikilerin olumasına yol 
açar. ok saa tearikile alma ilkesi, tedarikçiler arasında güçlü bir 
rekabet ortamı oluturarak pazarlık gücünü arttırıp en düük fiyatı elde etme 
amacına yöneliktir.  

ünümüzde pek çok  iletme, rekabet önceliklerini gözden geçirmekte 
ve sınırlı kaynaklarını daha sınırlı sayıdaki faaliyetlerine ve süreçlerine 
odaklandırarak rekabet üstünlüğü yaratmaya çalımaktadır. Bu çabalar ise 
iletmeleri giderek daha büyük oranda temel faaliyet alanı dıındaki 
faaliyetlerini dı kaynak kullanarak (outsourcing) gerçekletirmeye 
yöneltmektedir (Sink ve Langley, 1997). Son zamanlarda lojistik faaliyetler 
de yoğun dı kaynak kullanımınının gerçekletirildiği alanlardan biri olarak 
ortaya çıkmıtır (ranceshini vd., 2003). eçmite bu tür uygulamalar daha 
çok depolama ve taıma faaliyetlerine yönelik iken günümüzde daha çok 
uzmanlık ve stratejik bilgiye gereksinim duyan bilgi sistemleri, envanter 
yönetimi ve müteri siparilerinin karılanması gibi alanlara doğru kaymıtır 
(Boyson vd., 1999). 3. parti lojistik (3PL), iletmeler tarafından doğrudan 
yönetilmek istenmeyen dağıtım ve tedarik faaliyetlerinin, iletme dıındaki 
firmalar tarafından  yerine getirildiği hizmet türleridir (Sink vd. 1996). 3PL 
uygulamaları giderek daha yaygın hale gelmekte (Lambert vd., 1999; Coyle 
vd., 1996) ve maliyetleri düürdüğü, hizmet düzeylerini artırdığı, çalıan 
sayılarında azalmalara yol açtığı ve sermaye maliyetlerini düürdüğü ifade 
edilmektedir (Coyle vd., 1996). 

3. Metodoloji 

3.1. Örneklem 
alımada kullanılan veriler e zamanlı olarak Türkiye ve 

Bulgaristanda ayrı ayrı posta yoluyla gerçekletirilen anketler yoluyla elde 
edilmitir. nket T uygulamalarının Blerin operasyonel performansı 
üzerindeki etkisini ortaya koyacak ekilde tasarlanmıtır. er iki ülkenin 
Blere ilikin mevcut firma rehberlerinde yer alan, gıda ve içecek 
sektöründe faaliyet gösteren (C kod 15) iletmeleri arasından tesadüfi 
örneklem yöntemine dayalı olarak 2 ayrı örneklem oluturulmutur. 
nketler, iletmelerin T uygulamalarından sorumlu yöneticileri 
tarafından doldurulmutur. Türkiye içerisinde dağıtılan toplam 500 adet 
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anketten 2. tur sonunda toplam 172 adet firmadan geri dönü sağlanmıtır. 
ok sayıda bo yanıt içeren 16 adet anketin iptal edilmesiyle kullanılabilir 
anket sayısı 156 olarak gerçeklemitir (eri dönü oranı = %31.2). Buna 
karın Bulgaristan içerisinde dağıtımı yapılan 500 anketten ise toplamda 107 
firmadan geri dönü elde edilmitir. Benzer biçimde, çok sayıda 
yanıtlanmamı soru içeren 12 anketin iptaliyle toplamda 95 ankete 
ulaılmıtır (eri dönü oranı = %19).  

3.2. Veri zarflama analiz modeli 
VZA, birimlerin verimliliklerini ölçmede kullanılan geleneksel 

metotlara göre son dönemlerde çok daha ilgi çeken, doğrusal programlama 
esaslı bir tekniktir. Benzer örgütsel birimler arasındaki bağıl verimlilikleri 
ölçme ve karılatırmada kullanılır. VZA, her birim için tek bir değer 
belirleyerek, karılatırma yapmayı kolaylatırır. Ayrıca verimsiz birimlerin, 
potansiyel iyiletirilme olanaklarını da tanımlaması, VZA’nin değiik 
sektörlerde yaygın kullanılmasına yol açmıtır. enel olarak bir birimin 
verimliliği, Verimlilik = (Çıktıların değeri)/(Girdilerin değeri) olarak 
tanımlanır. VZA yaklaımı altında verimlilik değerinin en çok 1’e eit 
olması kısıtı getirilmitir ((Çıktıların değeri)/(Girdilerin değeri) ≤ 1)  

VZA gibi verimliliği ölçmede kullanılan deterministik metotların 
çoğu, matematiksel programlama modellerine dayanır. VZA’nde ayrıca 
girdileri çıktılara dönütüren bir üretim fonksiyonunun tanımlanmasına 
gerek olmadığı gibi, eniyi üretim fonksiyonu da doğrudan deneysel olarak 
girdi ve çıktılardan oluturulur.  VZA, farklı birimlerle ifade edilen ve baka 
türlü karılatırılması olanaklı olmayan çok sayıdaki girdi ve çıktının olduğu 
ortamlarda, iletmelerin verimliliklerini ölçmede kullanılan güçlü ve 
bütünleik bir modeldir. arrell (1957)’in çalımasından yola çıkarak 
verimliliğin ölçülmesinde ilk defa Charnes vd. (1978) tarafından 
kullanılmıtır. Bu modelin amaç fonksiyonu, bir iletmedeki 
ağırlıklandırılmı çıktıların yine ağırlıklandırılmı girdilerine olan oranını en 
çoklamaktır. Buradaki temel kısıtlar, değerlendirmeye dahil edilen tüm 
iletmelere ait verimlilik değerlerinin (ağırlıklandırılmı çıktıların 
ağırlıklandırılmı girdilere olan oranlarının) birden büyük olamamasıdır. 
Ana karar değikenlerinin girdi ve çıktılara ilikin ağırlıklar olduğu standart 
model aağıda (1) gösterilmitir  
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Yukarıda yer alan model (1)’deki doğrusal olmayan formulasyon, 

standart doğrusal forma dönütürülerek aağıdaki model (2)’de yeniden 
düzenlenmitir: 
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odel (1) ve (2) de kullanılan notasyon aağıda sunulmutur: 
Zo   : o firmasının verimlilik değeri 
xih    : h firmasına ait i. girdinin gözlenen değeri 
yjh    : h firmasına ait j. çıktının gözlenen değeri 
aih ,bjh : h firmasının i. girdi ve j. çıktıya ait ağırlıkları  
k : Firma sayısı  
m, n : Sırasıyla çıktı ve girdilerin adedi 
VZA, öncelikle verimli birimleri belirleyip onlardan bir verimlilik 

hattı (efficiency frontier) oluturur. Verimlilik hattının içinde kalan 
(zarflanan) diğer birimler (verimliliği 1’den küçük olanlar) verimlilik 
hattında yer alan verimli birimlerle karılatırılır. Finans alanında sıkça 
kullanılan rasyo analizlerinin aksine, VZA ile farklı ölçme birimlerine göre 
ele alınan çok sayıdaki girdi ve çıktı değerlendirilebilir. Yine çok kullanılan 
regresyon analizlerinden en önemli farkı, birimlere (iletmelere) ilikin 
gözlemlere dayanması ve her birimin performans ölçütlerini optimize etmek 
istemesidir. VZA için girdi ve çıktılara ilikin fiyatların ya da ağırlıkların 
önceden bilinmesine de gerek yoktur. Ancak istenirse yönetimin bu 
konulardaki düünceleri modele eklenebilir.  

VZA’nin yöneticilere ve analistlere cazip gelen bir diğer üstünlüğü de 
verimsiz birimleri verimli hale dönütürmek için gereken potansiyel 
iyiletirme olanaklarını saptayabilmesidir. VZA, verimli birimler tarafından 
zarflanan verimsiz birimleri, sınırda yer alan verimli birimlerin bir konveks 
kombinasyonuyla karılatırır. öylece yöneticilerin her birimde kullanılan 
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girdiler ve çıktılar için verimsizlik düzeylerini ve bunların kaynaklarını 
belirlemesine yardımcı olur. 

33 eğikenlerin lçümü 
Mevcut literatüre dayalı olarak KOBĐ’lere özgü 7 adet TZY 

uygulaması, VZA modelinde “girdi değikenleri olarak belirlenmitir. 
Bunlar sırasıyla: edarikçilerle yakın iirliği, müterilerle yakın iirliği, 
tamzamanında tedarik, etedarik, 3PL, stratejik planlama ve çok sayıda 
tedarikçiyle çalıma. Anketi yanıtlayanlardan, yukarıdaki TZY 
uygulamalarını çalıtıkları kurumda ne ölçüde uyguladıklarını belirlemeleri 
istenmitir. Bu amaçla,  1= ‘hiç kullanılmaz’ seçeneğinden 5= ‘tamamen 
uygulanır’ a dek 5 noktalı bir ölçek kullanılmıtır.  

Đletmelerin performansını ölçebilecek tek bir performans kriterini 
seçmek genelde oldukça zordur. Bu konudaki yazında belli bir dönemdeki 
performansı ölçmeye yönelik hem nitel hem de nicel pek çok ölçüt 
mevcuttur (Hunger ve Wheelen, 1993).  Shrader vd. (1984) çok sayıda 
performans ölçütünü listelemitir: Satılar, kar, verimlilik, gelir, temettü, 
büyüme, hisse senedi fiyatları, sermaye, nakit akıları, varlıklar sermaye, 
özsermaye ve yatırım geri dönü oranları, hisse baı kazançlar ve diğer 
finansal rasyolar. Özellikle nicel ölçütleri elde etmede karılaılan güçlükler 
ve elde edilmesi için geçecek süreler, performans ölçümlerinde nitel 
ölçütlerin kullanılmasını gerektirmektedir (Chakravarthy, 1986). Bu 
maksatla pek çok deneysel çalımada yöneticilerin performansa ait 
algılamalarının kullanılabileceği ifade edilmektedir (Covin vd., 1994; Dess 
ve Robinson, 1984; Hart ve Banbury, 1994; Powell, 1992; Venkatraman ve 
Ramajuman, 1986). Fisher ve McGowan (1983) firma hesaplarındaki nesnel 
ölçütlerin çok da gerçeği yansıtmaması sebebiyle aratırma amacıyla 
kullanılamayacağını, Day ve Wensley (1988) ise bu tür uygun ölçütlerin 
olmadığını ifade etmektedir. Bu sebeple öznel yaklaımlar bu tür 
çalımalarda sıkça kullanılmıtır. Bu çalımada da benzer bir yöntem takip 
edilecektir. 

Yazında KOBĐ’lerde kullanılabilecek çok sayıda operasyonel 
performans kriterine rastlanmakla birlikte mevcut çalımada kullanılmak 
üzere 7 adet operasyonel performans kriteri (OPER), VZA modelinde “çıktı 
değikenleri olarak belirlenmitir. Bunlar sırasıyla: üük üretim termin 
süreleri, talep kestirimlerinin doğruluğu, daha iyi kaynak planlama, daha 
yüksek operasyonel verimlilik, azalan envanter düzeyleri, maliyet tasarruf’ 
ve daha doğru maliyetleme’dir. Anketi yanıtlayanlardan, son 3 yılda 
iletmenin yukarıda belirtilen operasyonel performans ölçütleri açısından 
rakiplerine göre nasıl bir performans gösterdiğini, ‘kesinlikle daha kötü’ ya 
da ‘bilmiyorum’  ile balayan ‘hemen hemen aynı’ ve ‘kesinlikle daha iyi’ 
ye dek uzanan be noktalı bir ölçek üzerinden belirtmeleri istenmitir. 

TZY uygulama boyutlarını ve operasyonel performansı ölçmeye 
yönelik gelitirilen sorular EkA’da sunulmutur. 
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4. Analiz bulguları 
Bu çalımada, hem Türk hem de Bulgar firmaları bir arada ele alınarak 

Model (2)’de değerlendirilmi ve her bir firma için ayrı ayrı verimlilik 
değeri hesaplanmıtır. aha önce de ifade edilmi olduğu gibi VZA 
tekniğinde verimli bir firma için maksimum verimlilik değeri 1’e eit olup, 
verimsiz bir firma için bu değer 1’den daha küçüktür (Charnes vd., 1978). 
TZY uygulamalarına bağlı olarak yapılan verimlilik analizine göre toplam 
65 firmanın verimlilik değeri 1 olarak bulunmutur. Tablo 2’de bu firmaların 
listesi ve referans setinde yer alma sıklıkları görülmektedir. Bir firmaya ait 
referans setini, adı geçen firmanın verimliliğini hesaplamak için kullanılan 
Model (2)’nin çözüm setinde verimliliği %100 olarak bulunan firmalar 
oluturur. Bir baka deyile, firmayı kıyaslayabileceğimiz firmaların bir 
listesidir. Referans setinde çok sık yer alma, firmaların ne ölçüde örnek bir 
firma olarak seçildiklerinin bir göstergesidir. VZA analizine göre 49 Türk 
firmasının verimlilik değerinin 1 olmasına karın sadece 16 Bulgar 
firmasının verimliliği 1’dir. Ayrıca Tablo 2’de görüldüğü gibi referans 
setinde görülme sıklıkları dikkate alındığında Türk firmalarının referans 
setinde yer alma sayısı 554 olmasına karın Bulgar firmalarının referans 
setinde yer alma sayısı ancak 251’dir.  

Norman ve Stoker (1991) firmaları verimlilik ve referans setinde yer 
alma sıklıklarına göre 4 gruba ayırmaktadır:  

• Oldukça verimli firmalar (robustly efficient): Verimlilik değeri 1 
olup referans setinde 2’den fazla yer alan firmalar.  

• Kısmen verimli (marginal efficient) firmalar: Verimlilik değeri 1 
olmakla beraber referans setinde (Kendi referans seti dahil) 2 ve 
2’nin altında referans alan firmalar.  

• Kısmen verimsiz (marginal inefficient) firmalar: Verimlilik 
değerleri 0.9 ile 1 arasında olan firmalar.  

• Oldukça verimsiz (distinctly inefficient) olan firmalar: Verimlilik 
değerleri 0.9 değerinin altında olan ve verimliliklerini arttırmaları 
çok kolay görünmeyen firmalar.  

Tablo 2’de yer alan firmalar, TZY uygulamaları dikkate alınarak 
yukarıda belirtilen kriterlere göre dört farklı sınıfa ayrılmıtır. irmaların bu 
sınıflara göre dağılımı Tablo ’te gösterilmi ve buna göre de çalımanın 
aağıda yer alan birinci hipotezi oluturulmutur: 

Hipotez 1: Firmaların TZY uygulamalarının verimlilikleri ülkelere 
göre farklılık göstermektedir. 

Yapılan uyum testi sonuçlarına göre TZY uygulamalarının 
verimliliğinde ülkelere göre anlamlı bir farklılık vardır (p<0.001). Analiz 
bulguları Hipotez 1’i desteklemekte olup Türk ve Bulgar KOBĐ’lerinin TZY 
uygulama verimliliklerinin farklı olduğu söylenebilir.  
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Tablo 2 
TZY Uygulamalarına Göre Verimli Bulunan Firmaların Referans Setinde 

Yer Alma Sıklıkları 
Türk Firmaları Bulgar Firmaları 

Firma Referans 
Sayısı 

Firma Referans 
Sayısı 

T154 82 B6 114 
T28 60 B56 43 
T72 60 B5 32 
T129 56 B10, B86 14 

T29, T75 50 B28 9 
T62, T89 23 B9 8 

T108, T141 17 B40 7 
T9 16 B50 6 
T17 14 B44 2 
T149 12 B31 1 
T142 7   

T69, T114 6   
T41, T65, T82, T91 5   

T16, T2, T68 4   
T59 3   

T15, T27, T36, T40, T53,  T118, T150 2   
T8, T64, T77, T97, T133,  T147 1   

T25, T48, T49, T61, T86, T90, T95, 
T98, T105, T124, T148, T155 0   

Toplam: 49 Firma 554 Toplam: 16 Firma 251 
Kaynak: Yazarlar tarafından hesalanmıtır. 
 

Tablo 3 
TZY Uygulamalarına Göre Her Verimlilik Sınıfındaki Firma Sayısı ve Yüzdeleri  

 Türk Firmaları Bulgar Firmaları Toplam 
Sayı % Sayı % 

Oldukça verimli firmalar 24 15.38 9 9.47 33 
Kısmi verimli firmalar 25 16.03 2 2.11 27 
Kısmi verimsiz firmalar 14 8.97 6 6.32 20 
Oldukça verimsiz firmalar 93 59.62 78 82.1 171 
Toplam 156 100 95 100 251 
χ2=102.79;  p<0.001. 
Kaynak: Yazarlar tarafından hesalanmıtır. 
 

Tablo 3’te görüldüğü gibi “oldukça verimli” Türk firmalarının yüzdesi 
15.38 iken aynı gruba giren Bulgar firmalarının yüzdesi sadece 9.47’dir. 
Aynı ekilde “kısmen verimli” Türk firmalarının yüzdesi 16.03 iken aynı 
sınıftaki Bulgar firmalarının yüzdesi 2.11’dir. Buna karın, “oldukça 
verimsiz firma” sınıfında Bulgar firmalarının %82’si, Türk firmalarının ise 
%56.62’si yer almaktadır. Bütün bu değerler, Türk KOBĐ’lerinin TZY 
uygulamalarının verimliliğinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 4 
Firmalara Göre Ölçek Getiri Sınıfları 

 Türk Firmaları Bulgar Firmaları 
Toplam Sayı % Sayı % 

Ölçeğe artan getiri (IRS) 52 33.34 74 77.89 126 
Ölçeğe azalan getiri (DRS) 31 19.87 2 2.11 33 
Ölçeğe sabit getiri (CRS) 73 46.79 19 20.00 92 
Toplam 156 100 95 100 251 
χ2=580.51;  p<0.001. 
Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıtır. 
 

VZA hem ölçeğe sabit getiri (CRS), hem de değien getiri (VRS) 
varsayımı altında kullanılabilir. Sabit getiri, ölçekteki girdi değerlerindeki bir 
birimlik artıın bir birimlik bir çıktı artıını doğuracağını ifade etmektedir. 
Ölçeğe değiken getiri ise bir birimlik bir girdi artıının çıktılara etkisinin 
değiken olabileceği anlamındadır. Ayrıca, sabit bir girdi ile en fazla çıktıyı elde 
etme (outputoriented) ve belirli bir çıktıyı en az girdi ile sağlama (input
oriented) yaklaımlarına göre verimlilik ölçümü de yapabilir. Bunlardan ilki, 
girdi düzeylerini değitirmeksizin çıktı düzeylerinin oransal olarak ne kadar 
arttırılabileceği üzerinde dururken, ikincisi çıktı düzeyini azaltmaksızın 
kullanılan girdi miktarlarının oransal olarak ne kadar azaltılabileceğini 
belirlemeye çalıır. Ancak, ölçeğe sabit getiri olduğunda her iki ölçüm aynı 
sonuçları verir. Ancak bazı durumlarda ölçeğe değiken getiri olmaktadır. Bu 
durum ölçeğe azalan getiri (DRS) veya ölçeğe artan getiri (IRS) eklinde 
meydana gelmektedir. Tablo 4’de Türk ve Bulgar KOBĐ’leri her üç ölçek 
gurubuna göre sınıflandırılmıtır. Buna göre çalımanın ikinci hipotezi 
oluturulmutur.  

Hipotez 2: Ölçek getirisi açısından firmaların verimlilikleri ülkelere göre 
farklılık göstermektedir.  

Uyum testinin sonuçlarına göre ölçek getirisi açısından Türk ve Bulgar 
firmaların TZY uygulamalarına ilikin verimlilikleri, ülkeler arasında anlamlı 
bir farklılık göstermektedir (p<0.001). Analiz bulguları Hipotez 2’yi 
desteklemektedir. Ancak bu analiz sonuçlarına göre Türk firmalarının 
verimliliği yüzde olarak Bulgar firmalarına göre daha yüksek olmakla birlikte 
Türk firmalarının büyük bir çoğunluğunun (%46.79) ölçeğe sabit getiri elde 
ettiği görülmektedir. Ayrıca, %19.87 firma sabit miktarda çıktı elde edebilmek 
için oldukça fazla girdi kullanmaktadır. Buna karılık Bulgar firmalarının 
%77.89 gibi oldukça yüksek oranda ölçeğe artan getiri grubunda yer aldığı 
gözükmektedir. Bunun bir nedeni, Bulgar KOBĐ’lerinin firma performansını 
arttırabilmek için TZY uygulamalarının önemini anlamalarıdır. Tanımlanan 
girdi ve çıktılara göre “oldukça verimsiz” sınıfında çok sayıda Bulgar firması 
olmasına karın Bulgar firmalarının yöneticileri bu durumu fark etmi olup 
bunu düzeltebilmek için Türk firmalarına göre TZY uygulamalarına daha fazla 
önem vermektedir. Bu ayrıca Bulgar firmalarının TZY uygulamalarına biraz 
daha fazla önem vermelerinin onların verimliliklerini Türk firmalarından çok 
daha fazla iyiletirebileceği biçiminde de yorumlanabilir.   
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Tablo 5 
Azaltılması Gereken Girdilerin Ortalama Değerleri 

Girdi Faktörleri 

Türk Firmaları Bulgar Firmaları 

Ortalama 
yileme  

Potansiyeli 
Sıralama 

Ortalama 
yileme  

Potansiyeli 
Sıralama tdeeri 

Tedarikçilerle yakın ibirliği 0.3 2 0.18 1 4.4** 
Müterilerle yakın ibirliği 0.350 3 0.63 2 2.81** 
Tamzamanında tedarik 0.35 1 0.1 5 2.46** 
Etedarik  0.248 4 0.254 4 0.0 
3PL  0.185 5 0.151 6 0.44 
Strateik planlama  0.15 6 0.31 3 1.0* 
Çok sayıda tedarikçiyle 
çalıma 

0.026  0.145  3.38** 

Ortalama 5    ** 
*p<0.05; **p<0.01. 
Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıtır. 
 

Analiz bulgularına göre verimsiz Türk ve Bulgar firmalarının oranları 
oldukça yüksektir. Çalımanın bu kısmında firmaların verimsizlikleri 
incelenecektir.  Tablo 5 ve 6’da azaltılması gereken girdilerin ortalama 
değerleri ile arttırılması gereken çıktıların ortalama değerleri görülmektedir. 
Tablo 5’e göre Türk firmaları operasyonel performansı arttırabilmek için en 
fazla aırı çabayı tam zamanında tedarik konusuna ayırmaktadır. 
edarikçilerle yakın iirli” ise bu listenin ikinci sırasında yer almaktadır. 
Türk firmalarının aırı önem verdikleri üçüncü konu ise mterilerle yakın 
iirlii olarak görülmektedir. Buna karılık Bulgar firmaları operasyonel 
performansı arttırabilmek için en fazla çabayı tedarikçilerle yakın iirliine 
sarf etmekte olup bu konudaki ikinci öncelik mterilerle yakın iirlii 
kurmak için kullanmaktadır. Üçüncü olarak ise stratejik planlamaya kaynak 
ayırmaktadır. Ancak bu çabalar yeterince etkili olarak verimliliğe yansıyıp 
firmanın operasyonel performansını arttıramamaktadır. Çok sayıda tedarikçi 
ile çalıma konusu ise her iki ülke firmalarının en az kaynak ayırmakta 
olduğu girdi olarak görülmektedir. Bir baka değile, sarf edilen çabalar 
firma performansına beklentiler düzeyinde bir katkı sağlamaktadır.  

Arttırılması gereken çıktılar dikkate alındığında, Türk firmalarının 
operasyonel performansı açısından en problemli olduğu faktörler sırasıyla 
“maliyet tasarrufu”, “operasyonel verimlilik” ve “düük üretim termin 
süreleridir”. Bu konularda Türk firmaları olması gereken düzeyde 
olmadıklarından bu çıktıları arttırabilmek için uğramaları gerekmektedir. 
te yandan Bulgar firmaları için iyileme potansiyeli olan ilk 3 faktör 
sırasıyla, “düük üretim termin süreleri”, “azalan envanter düzeyleri” ve 
“maliyet tasarrufudur”. Bütün olarak bakıldığında arttırılması gereken 
çıktılar açısından her iki ülke firmaları arasında anlamlı bir farklılık göze 
çarpmamaktadır.   
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Tablo 6 
Arttırılması Gereken Çıktıların Ortalama Değerleri 

 Çıktı Faktörleri 

Türk Firmaları Bulgar Firmaları 
Ortalama 
yileme  

Potansiyeli
Sıralama

Ortalama 
yileme  

Potansiyeli
Sıralama teeri 

Düük üretim termin süreleri 0.494 3 0.483 1 0.10 
Talep kestirimlerinin doğruluğu  0.179 7 0.256 6 1.03 
Daha iyi kaynak planlama 0.426 5 0.264 5 1.61 
Daha yüksek operasyonel 
verimlilik 

0.516 2 0.373 4 1.44 

Azalan envanter düzeyleri 0.484 4 0.392 2 0.83 
Maliyet tasarrufu 0.834 1 0.377 3 3.03** 
Daha doğru maliyetleme 0.230 6 0.165 7 1.02 
Ortalama 0.452  0.330  1.72 

*p<0.05; **p<0.01. 
Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıtır. 
 

Ayrıca, çalımanın yapısından kaynaklanan ve çalımanın bulgularını 
etkileyebilecek “nesnellik” ile ilgili hususların dikkate alınması gereklidir. 
Mevcut çalıma, iki farklı ülkede faaliyet gösteren firmalardan anket yoluyla 
elde edilen öznel verilere dayanmaktadır. Her iki ülkeye özgü kültürel 
algılama, yorumlama ve değerlendirme biçimlerindeki farklılıklar 
sözkonusudur. Özellikle anketin performans ölçümüne ilikin sorularındaki 
öznellik ve firma yöneticilerinin kiisel performans farklılıkları, çalımanın 
bulgularını etkileyebilecek önemli unsurlardır. Karar verme birimlerinin 
farklı coğrafi/demografik ya da diğer özelliklerine göre gruplandırıldığı 
ortamlardaki performans farklılıklarının belirlenmesi için Brockett ve 
Golany (1996) parametrik olmayan bir test yöntemi önermitir. Brockett ve 
Golany (1996) tarafından önerilen yöntemin bu çalımada uygulanması, 
mevcut bulguların sınanması açısından yararlı olacaktır. Söz konusu 
yöntem, her iki ülke firmalarının öncelikle kendi aralarında verimliliklerinin 
saptanmasını, daha sonra her bir grupta yer alan firmaların kendi gruplarına 
ait verimlilik hattına projeksiyonlarının yapılarak girdi ve çıktı değerlerinin 
revize edilmesini önermektedir. Böylelikle yukarıda bahsedilen 
farklılıklardan kaynaklanabilecek verimlilik kayıpları ortadan kaldırılmı 
olacaktır. Bu amaçla, kendi grubu içinde verimlilik hattına taınan tüm 
firmaların (Türk ve Bulgar) bir araya getirilmesiyle oluan yeni veri setine 
ZA uygulanmı ve firmalara ait son verimlilik değerleri hesap edilmitir. 
Sıralanan verimlilik değerleri, MannWhitney sıra testi ile karılatırılarak 
iki grup arasında istatistiki anlamda bir farklılık olup olmadığı saptanmıtır. 
Çalımadaki veriler bu sürece uygun ekilde yeniden düzenlenmi ve Mann
Whitney sıra testi sonucunda her iki ülke firmalarının TZY uygulamaları 
açısından istatistiki anlamda farklı oldukları sonucuna ulaılmıtır 
(p<0.001). 
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5. Sonuçlar 
Bu çalımada ZA kullanılarak TZY uygulamalarının operasyonel 

performans üzerindeki etkileri verimlilik açısından incelenmitir. Türkiye ve 
Bulgaristan gibi iki komu ülkede faaliyet gösteren KOBĐ’lerin TZY 
uygulamalarına ilikin verimlilikleri karılatırmalı bir analize tabi 
tutulmutur. er ne kadar Bulgaristan yakın zamanda Avrupa Birliği’ne üye 
ülkeler arasına katılmısa da Türkiye’nin üyelik bavurusu hala 
değerlendirme aamasında bulunmaktadır. TZY uygulamalarının göreceli 
verimliliğine ilikin analizlerden elde edilen bulgular, Türk firmalarının 
Bulgar firmalarına göre daha iyi düzeyde olduğunu desteklemektedir.  
Ancak ölçeğe artan getiri (IRS) açısından bakıldığında Bulgar firmalarının 
%78 gibi bir kısmı bu grupta yer almaktadır. Oysa bu oran Türk firmaları 
için %33’te kalmaktadır. Bulgar firmalarının sadece %2’sinde (Türk 
firmalarının %20’sinde) ölçeğe azalan getiri (DRS) sözkonusu olduğu da 
dikkate alınırsa, Bulgar firmalarının TZY uygulamalarına biraz daha fazla 
önem vermeleri durumunda, verimliliklerini Türk firmalarına göre çok daha 
fazla arttırabileceklerini söylemek yanlı olmayacaktır. Tedarikçiler ve 
müterilerle yakın ibirliktelikleri açısından her iki ülkede de yoğun çabalar 
olmasına karın ya yeterince etkili bir çalıma yürütülememesi ya da 
kaynakların etkili kullanılamaması sonucu bu çabalar verimliliklerine 
yeterince katkıda bulunamamaktadır. 

alımada ankete dayalı veriler üzerinden bir değerlendirme yapıldığı 
dikkate alınırsa, bulguları bu tür verilere özgü bir nesnellik problemi 
ıığında değerlendirmekte yarar vardır. Anket sorularını yanıtlayanların 
algılama ve değerlendirmelerindeki öznellik, anketlerin firmalardaki tedarik 
zinciri uygulamaları konusunda yetkin ve deneyimli olduğu düünülen 
kiiler tarafından doldurulmasının istenmesiyle büyük ölçüde aılmaya 
çalıılmıtır.   

Bu çalıma ileriye dönük olarak farklı ülkelerden ve farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren firmaların katılımıyla geniletilebilir. Firmalar ölçek 
getirilerine göre sınıflandırılabilir. Böylelikle, girdilerdeki bir artıın (TZY 
uygulamaları) çıktılar (operasyonel performans) üzerindeki etkisi ortaya 
konmu olacaktır. Ayrıca firmalara ait verimsizlik sebepleri belirlenebildiği 
gibi azaltılması gereken girdiler ve artırılması gerekli çıktılar da 
hesaplanabilir.  
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TZY Uygulama Boyutları  
ağıdaki tedarik ziniri uygulamalarının iletmenizde ne ölçüde 
uygulandığını belirtiniz? (1= ‘Hiç kullanılmaz’ seçeneğinden 5= ‘Tamamen 
uygulanır’ a dek giden 5nktalı ölçek 

oru  eenler Ölçüt 
1 Tedarikilerle yakn iirliği 1 – 5 
2 Müterilerle yakn iirliği 1 – 5 
3 Tamzamannda tedarik 1 – 5 
4 tedarik  1 – 5 
5 3PL  1 – 5 
6 Stratejik planlama  1 – 5 
7 ok sayda tedarikiyle alma 1 – 5 

Operasyonel Performans 
n  yılda iletmeniz önemli rakilerinize göre aağıda belirtilen 
errmans kriterleri açısından nasıl bir baarı gösterdi? (1= ‘kesinlikle 
daha kötü’ ya da 1= ‘bilmiyrum’ dan balayı 5= ’ kesinlikle daha iyi’ye 
dek giden 5nktalı ölçek 

oru eenler Ölçüt 
1 Düük üretim termin süreleri 1 to 5 
2 Talep kestirimlerinin doğruluğu  1 to 5 
3 Daha iyi kaynak planlama 1 to 5 
4 Daha yüksek operasyonel verimlilik 1 to 5 
5 Azalan envanter düzeyleri 1 to 5 
6 Maliyet tasarrufu 1 to 5 
7 Daha doğru maliyetleme 1 to 5 

Kaynak: azarlar tarafndan oluturulmutur 
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Extended Summary 

A relative efficiency comparison of 
supply chain management practices: A 
study of Turkish and Bulgarian SMEs 

Abstract 

Based on data envelopment analysis (DEA) this study attempts to compare the relative efficiency of 
supply chain management (SCM) practices of the SMEs in two neighboring South East European 
countries, Turkey and Bulgaria. Some significant differences were found between the efficiency level 
of SCM practices and the country of origin of the sample firms. Turkish SMEs tend to achieve higher 
efficiency level with respect to the implementation of SCM practices. There are also significant 
differences in returns to scale for each group of input variables with respect to the country of origin of 
the SMEs. The analysis of the improvement potential of inputs indicates that Bulgarian SMEs place 
more emphasis on managing most of the SCM practices to enhance their SCM efficiency.  

Key words: Supply chain management, data envelopment analysis, SMEs, Turkey, Bulgaria. 

JEL codes: D24, L66, M11. 

 
Increasing worldwide competition and proliferation of consumer 

requirements have been posing significant challenges for firms to remain 
competitive in global markets. It is now becoming imperative for most firms 
to promote effective and efficient management of their supply chains. While 
implementation of supply chain management (SCM) practices in large size 
firms provide immense business opportunities in terms of achieving cost 
efficiency and gaining competitive advantage, there is less evidence of 
small and mediumsized enterprises (SMEs) investing in SCM to capture 
similar benefits. The question then remains open how well SCM fits with the 
SMEs, which form the largest group of manufacturing firms in both 
developed and emerging market economies. SMEs essentially provide 
specialty manufacturing and support services to large firms. Unlike large 
size companies, SMEs differ in terms of their approach to SCM applications. 
They view SCM as the exertion of power by the larger customers which are 
managed at arm’s length and are also considered as dispensable part of a 
supply chain. Then, the efficiency of SMEs with respect to the 
implementation of SCM practices becomes vital for better operational 
performance. This conspicuously makes it critical to derive a composite 
index to measure their relative efficiency. Based on input and output 
activities of each firm, relative efficiency index provides invaluable 
information about the implementation of SCM practices suggesting whether 
more input is required to achieve a given output or more output with a given 
input. Knowledge of the relative efficiency of SCM practices could also help 
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SMEs understand their deficiencies and identify industry leaders to 
benchmark.  

Based on data envelopment analysis (DEA) this study attempts to 
compare the relative efficiency of SCM practices of the SMEs in two 
neighboring South East European countries, Turkey and Bulgaria. Relying 
on qualitative data obtained from the executives of SMEs from both 
countries, this study provides a timely account of the potential efficiency 
differences between Turkish and Bulgarian SMEs operating in food products 
and beverages industry. Some significant differences were found between 
the efficiency level of SCM practices and the country of origin of the sample 
firms. Turkish SMEs tend to achieve higher efficiency level with respect to 
the implementation of SCM practices. In terms of returns to scale, there are 
also significant differences between each group of input variables and the 
country of origin of the sample firms. In general, it would not be 
unreasonable to argue that Bulgarian SMEs have better potential to improve 
their operational performance by exerting relatively less effort through 
incrementing their implementation level of SCM practices. The analysis of 
the improvement potential of inputs indicates that Bulgarian SMEs place 
more emphasis on managing most of the SCM practices to enhance their 
SCM efficiency as compared to Turkish SMEs. In terms of the overall 
average of output deficits, Turkish SMEs were found to have significantly 
higher output deficits than Bulgarian SMEs with respect to all three groups 
of input variables. In other words, the capability of Turkish SMEs to 
transform input variables into operational performance is far lower than that 
of Bulgarian SMEs. 

 


