Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
e-ISSN: 2147-6152
Yıl 10, Sayı 26, Nisan 2021
Makale Adı /Article Name

Tedarikçi Geliştirme ve Verimlilik

Supplier Development and
Productivity

Yazar/Author

Mehmet Fatih ACAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
İİBF, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
mehmet.fatih.acar@ikcu.edu.tr ORCID: 0000-0002-7388-8720

Yayın Bilgisi
Yayın Türü: Araştırma Makalesi
Gönderim Tarihi: 24.06.2020
Kabul Tarihi: 31.10.20210
Yayın Tarihi: 30.04.2021
Sayfa Aralığı: 254-267

Kaynak Gösterme
Acar, Mehmet Fatih (2021). “Tedarikçi Geliştirme ve Verimlilik”, Iğdır Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, S 26, s. 254-267.
(Bu makale, yazar beyanına göre, TR DİZİN tarafından öngörülen “ETİK KURUL
ONAYI” gerektirmemektedir.)

Tedarikçi Geliştirme ve Verimlilik

ÖZ

ABSTRACT

Küreselleşme ile birlikte, şirketler için hem iç
performansları hem de tedarikçilerini de
kapsayan değer zincir performansı oldukça
önem kazanmıştır. Firmaların; düzenli, verimli
ve etkin çalışması, tedarikçileri ile olan
uyumuna bağlıdır. Tedarikçileri ile koordine
olamayan bir organizasyon, her ne kadar kurum
içi performansı yüksek olsa bile, değişik
operasyonel problemler yaşayabilir. Tedarikçi
geliştirme kavramı, bu duruma dikkat çekerek,
kurumların daha verimli çalışması adına
tedarikçilere önem verilmesi gerektiğine işaret
eder. Tedarikçi geliştirme, tedarikçilerin
becerilerini geliştirmek için organizasyon ve
tedarikçileri arasında uzun vadeli işbirliği
çabasıdır. Tedarikçi geliştirme, hem reel
sektörde hem de akademik literatürde gün
geçtikçe tartışılan bir konudur. Tedarikçilerin
öneminin artması sonucu, firmalar kendi
performanslarının yanında, tedarikçilerinin
performansını da göz önünde bulundurmaya
başlamışlardır. Bu araştırmada, konu hakkında
genel bir açıklama yapılmış ve literatür taraması
ışığında
tedarikçi
geliştirmenin
önemi
tartışılmıştır.

With globalization, value chain performance,
which includes both internal performances and
suppliers, has gained importance for companies.
The regular, efficient and effective operation of
the companies depends on their compatibility
with their suppliers. An organization that cannot
coordinate with its suppliers may experience
various problems, even though its internal
performance is high. The concept of supplier
development draws attention to this situation
and indicates that organizations should give
importance to their suppliers in order to work
more efficiently. Supplier development is a
long-term collaborative effort between the
organization and its suppliers to improve the
skills of suppliers. Supplier development is a
topic that is being discussed day by day both in
the real sector and in the academic literature. As
a result of the increasing importance of
suppliers, companies have started to consider the
performance of their suppliers as well as their
own performance. In this study, a general
explanation about supplier development is given
and the importance of this subject is highlighted
by making a literature review.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi,
Tedarikçi Geliştirme, Operasyon Yönetimi

Keywords: Supply Chain Management,
Supplier Development, Operations Management

1.GİRİŞ
Tedarik zinciri yönetimi (TZY) kavramı hammadde alımından, müşteriye
kadar olan bütün süreci kapsayan operasyonlar bütünüdür. Firmaların mal ve hizmet
üretiminde en kritik öneme sahip faktörlerden biri tedarikçilerdir. İstenilen ürünlerin,
istenilen zamanda müşteriye sunulması konusunda tedarikçilerin tutum ve
davranışları önemli rol oynamaktadır. Bir şirketin verimliliği kendi iç dinamiklerine
bağlı olmayıp, hizmet veya ürün aldığı tedarikçilerinin performansına da direkt
olarak bağlıdır. Dolayısıyla, tedarikçilerle birlikte uyumlu çalışmak, tedarik zinciri
performansını artırmak için önemli bir husustur. Bu kapsamda tedarikçilerin
performansı, ana (alıcı) firmalar açısından, üzerinde tartışılmaya değer bir konudur.
Rekabetçi iş dünyasında, organizasyonlar, kendi temel yetkinliklerine
konsantre olmak için süreçlerinin önemli bir bölümünü taşerona vermektedirler. Bu
sebeple, dış kaynak kullanımının artması ana firmaların tedarikçilere giderek daha
fazla bağımlı hale gelmesine yol açmaktadır. Otomotiv ve havacılık endüstrisinde
orijinal ekipman üreticileri (OEM) diyebileceğimiz ana (alıcı) firmaların oranı %20
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iken, tedarikçilerin sektördeki büyüklüğü yaklaşık %80 civarındadır (Hohmann,
2014).
Tedarik zinciri, tek bir üreticiden veya tek bir tedarikçiden oluşmayabilir.
Özellikle günümüz iş hayatında firmalar birçok tedarikçi ile çalışmaktadır.
Zincirdeki en ufak bir aksaklık, o zincirde bulunan bütün şirketler açısından problem
oluşturmaktadır. Tedarikçi geliştirme, en basit olarak, sorunsuz bir değer zincirine
sahip olma ve kalite, teslimat hızı, maliyetler gibi önemli operasyonel süreçleri
iyileştirme adına tedarikçilere sağlanan bir tür yardım olarak tanımlanabilir. Bu
yardımlar, tedarikçiler ile ana firma arasındaki bağı güçlendirirken, tedarikçilerin
kendi iç yapılarını ana firmaya daha açık ve müdahale edilebilir bir noktaya getirir.
Aynı zamanda, tedarikçi geliştirme süreçleri sayesinde ana firma tedarikçilerine,
kendileri ile uzun vadeli iş yapabileceği fikrini aşılamış olur.
Tedarikçi geliştirme, genellikle ana firmanın kendi hedeflerine ulaşmak için
izlediği bir stratejinin sonucudur. Yukarıda da bahsedildiği üzere, organizasyonların
dış kaynak kullanarak daha etkin olduklarını görmesi, onları birçok tedarikçi ile
çalışmaya zorlamıştır. Dolayısıyla, alıcı firmalar için sadece kendilerinin değil
tedarikçilerinin performansı da önemlidir Bir tedarik zincirinin verimliliğini, o
halkadaki en düşük verimliliğe sahip şirketin durumu belirler. Kısacası, ana firmanın
etkinliği kendi tedarikçileri arasındaki en düşük etkinliğe sahip tedarikçisinin
performansına bağlıdır. Bu durum, tedarikçi geliştirmenin, ana (alıcı) firmalar
tarafından ne kadar önemli olduğunu gösterir.
Bu bağlamda ortaya çıkan “tedarikçi geliştirme” hem reel sektörde hem de
akademik literatürde gün geçtikçe tartışılan bir konu olmuştur. Özellikle gelişmekte
olan ülkelerde birçok tedarikçi yeterli yönetimsel-teknolojik yeteneklere ve çevre
bilincine sahip değildir (Child ve Tsai 2005; Zhu vd., 2011; Ehrgott vd., 2013). Bu
ülkelerdeki tedarikçiler ile çalışan firmalar tedarik zinciri etkinliği konusunda sıkıntı
yaşamaktadırlar. (Ehrgott ve diğerleri 2013). Dolayısıyla “tedarikçi geliştirme”
kavramı, artık organizasyonların dikkatini çekmeye başlamıştır. Günümüzün
rekabetçi şartları altında şirketlerden ziyade tedarik zincirleri birbirleri ile rekabet
etmektedir (Christopher, 1992). Tedarikçi geliştirme süreçleri ile şirketlerin hem
kendi performanslarını hem de tedarikçilerinin performanslarını artırması daha
kolaydır. Son yıllarda, tedarikçi geliştirme konusunda akademi alanında çok sayıda
araştırma yayınlanmaktadır. (Hines, 1994, Dalvi ve Kant, 2015; Glock vd., 2017).
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Birçok çalışma tedarikçi geliştirmenin tedarik zincir performansına olumlu etkisinin
olduğunu ve rekabet gücünü artırdığını göstermiştir (Humphreys vd., 2004; Routroy
ve Pradhan, 2013; Mohanty vd., 2014; Dalvi ve Kant, 2018; Noshad ve Awasthi,
2018; Wuttke vd., 2018). Literatürde geçen önemli tedarikçi geliştirme aktiviteleri,
eğitim, personel değişimi, performansın düzenli olarak izlenmesi, güven oluşturma,
parasal yardım, bilgi transferi, yönetişim ve firmalar arası sosyal iletişimdir
(Narasimhan vd., 2008; Modi ve Mabert, 2007; Das vd., 2006; Bai ve Sarkis, 2010,
Li vd., 2007; Govindan vd., 2010).
Tedarikçi geliştirme operasyonlarının önemli bir katkısı da firma imajı
konusundadır. Sosyal sorumluluk alanında firmalar tedarikçilerini desteklemekte ve
bu kapsamdaki teşvikler, günümüz reklam dünyası için önemli bir kaynak
olmaktadır. Bu sayede organizasyonlar, kendi tedarikçi geliştirme aktivitelerini
duyurarak, firma imajı ve bilinirliliği konusunda ciddi adımlar atmaktadırlar.
Dolayısıyla, tedarikçilerin geliştirilmesi konusu başta ana (alıcı) firmalar olmak
üzere zincirdeki bütün organizasyonlar için, hatta müşteriler için kritik öneme sahip
bir olgudur.
2. TEDARİKÇİLERLE OLAN İLİŞKİLER
Giderek daha dinamik hale gelen küresel ticaret ortamında, işletmelerin hızla
kendini yenilemesi beklenir. Fakat çok az sayıda işletme hem kendini hem de
tedarikçilerini geliştirmeyi düşünür. Tedarikçi geliştirme, tedarikçilerin yeni yetenek
ve kabiliyetlere sahip olması ile ilgilidir. Tedarikçi geliştirmenin en somut beklentisi
tedarikçilerin operasyonel performanslarının artmasıdır. Tedarikçiler, inovasyon,
sürekli iyileştirme ve operasyonel etkinlik için muazzam ve genellikle de
kullanılmayan bir kaynaktır. Şirketler, bu potansiyeli etkinleştirerek çok önemli
rekabet avantajı kazanabilirler. Bu avantajlar satıştan yeni ürün geliştirmeye kadar
birçok alanda görülebilir (Webb, 2017). Fakat bu konuda, önemli bir problem
bulunmaktadır; tedarikçinin ana firmaya olan güveni. Fikri mülkiyetlerinin kötüye
kullanılacağından ve kendi sahip olduğu bilgi birikiminin (know-how) ortaya
çıkmasından çekinen tedarikçiler, ana firmalar ile ortak projeler geliştirme
konusunda çekingen davranmaktadırlar (Webb, 2017). Bu güven eksikliğini ortadan
kaldırabilmek için ana firmaların üç konuda öncü olmaları gerekir. Bunlar; iyi
iletişim, eğitim ve yerinde yardımdır (Webb, 2017). Tedarikçileri geliştirmenin en
basit yolu onlara tavsiyede bulunmaktır. Bu durum kurum kültürlerine bağlı olmakla
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birlikte, çok da kolay değildir. Birçok işletme kendi iç işleri konusunda yeniliğe açık
değildir ve dışarıdan gelen değişik fikir ve tavsiyelere karşı kapalıdır. Bu duruma,
organizasyonun tam bir aile şirketi gibi yönetilmesi veya baskıcı bir lider (iş yeri
sahibi) tarafından yönetilmesi sebep olabilir.

Günümüzde ana firmalar ile

tedarikçiler arasında eskiye nazaran daha sıkı bir iletişim vardır. Özellikle Kurumsal
Kaynak Planlaması (KKP) ve bulut sistemler sayesinde şirketler daha sık ve hızlı
olarak birbirleri ile bağlantı kurmaktadır. Fakat bu iletişim, tedarikçileri
yönlendirebilmek için tek başına yeterli değildir. Bunun için tedarikçilere ciddi
anlamda hedefler konularak, organizasyonel performansların takip edilmesi ve
tedarikçilere verimlilikleri konusunda geri bildirimlerde bulunulması gerekir. Bu
konuda öne çıkan olgu ise güvendir. Eğer ana firma, tedarikçisine güven
aşılayabilirse birçok tavsiye yerini bulacaktır (Agan, 2016; Webb, 2017). Eğitim ise
diğer önemli bir konudur. Ana firma, tedarikçisini güncel son gelişmeler ışığında
bilgilendirmek ve üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için kendi bilgi
birikimini (know-how) eğitimler aracılığıyla tedarikçisine aktarabilir. Bazı özel
durumlarda, ana firma dışarıdan hizmet alımı ile tedarikçisine farklı eğitimlerde
aldırabilir. Özellikle iş kanunları ile ilgili yasalar, mevzuatlar ve hukuki süreçler
konusunda ana firma ve tedarikçi dışında başka organizasyonların bilgi ve
deneyiminden

faydalanmak gerekebilir.

Bu

süreçler tedarikçinin

kendini

geliştirmesine ve ana firmaya olan bağlılığının artmasına yol açar. Yerinde yardım
ise, tedarikçi geliştirme konusunda bir diğer önemli husustur. Firmalar kendi
personellerini, eğitim amacıyla birlikte çalıştığı şirketlere gönderebilir ve bu durum
tedarikçilerin daha etkin çalışmasına yol açabilir. Örnek olarak, Nissan ve Allied
Signal firmaları, mühendislerini ve uzmanlarını tedarikçilerine belirli aralıklarla
göndererek kendi değer zincirleri içerisinde belirli bir ivme oluşturmak istemişlerdir
(Webb, 2017). Yerinde yardım aslında en önemli tedarikçi geliştirme aktiviteleri
arasında gösterilebilir. Çünkü yönlendirme ve eğitim genelde soyut düzeyde
kalırken, personel değişimi olarak da adlandırabileceğimiz yerinde yardım ile ana
firma kendi bilgi birikimini direkt olarak ve operasyonlarda uygulamalı bir şekilde
göstererek tedarikçisine aktarma fırsatı bulur. Bu şekilde inovasyondan etkinliğe
kadar birçok olumlu çıktı hem tedarikçiye hem de ana firmaya yansır (Webb, 2017).
Aynı zamanda, tedarikçi ile ana firma arasında kurulması istenen güven ve bağlılığın
en önemli öğesi yerinde yardım olarak düşünülebilir. Çünkü tedarikçi, aldığı
personel yardımı ile ana firmanın kendisi ile uzun vadeli ve kazan-kazan yöntemine
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dayanan bir ilişki kuracağını inanır. Bu sayede, tedarikçinin ana firmaya olan
sadakati de üst düzeye çıkar.
3. TEDARİKÇİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Tedarikçi

geliştirme,

tedarikçilerin

becerilerini

geliştirmek

için

organizasyon ve tedarikçileri arasında uzun vadeli işbirliği çabasıdır (Watts ve Hahn,
1993). Diğer bir tabirle, tedarikçi geliştirme, hizmet veya ürün alıcı firma tarafından
tedarikçilerinin performansını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalardır (Wagner,
2010). Tedarikçi geliştirme faaliyetleri direkt ve dolaylı olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Dolaylı faaliyetler izleme, değerlendirme, iletişim, teşvik veya ceza,
sertifikasyon ve amaç gösterme gibi aktiviteleri kapsar iken, direkt faaliyetler eğitim,
finansal veya makine yardımları, karşılıklı ziyaretler, personel değişimi gibi konuları
içerir.
Doğrudan tedarikçi geliştirme aktivitelerine en belirgin örnek olarak finansal
yatırımlar ve tedarikçiye verilen eğitimler gösterilebilir (Krause, 1999; Wagner,
2010). Finansal yatırımlarda tedarikçiye kredi ve hibe gibi olanak sunulurken, eğitim
ve öğretimde ise sektörler ile ilgili olarak firmanın bilgi ve becerileri tedarikçiye
aktarılır (Krause, 1997; Parmigiani vd, 2011; Wagner, 2010, 2011). Literatürdeki
örnekler,

doğrudan

tedarikçi

geliştirme

aktivitelerinin

tedarik

zincirinin

performansını etkilediğini göstermiştir (Bai ve Sarkis, 2010; Lu vd., 2012; Sancha
vd., 2016). Tedarikçilerin bazı konularda eksik ve yetersiz olması, bütün zinciri
etkileyebileceği açıktır. Fakat bu sorunların çözümü için tedarikçinin finansal gücü
zayıf kalabilir. Bu noktada ana (alıcı) firmanın devreye girmesi ve tedarikçisine yol
göstermesi çözümün ana unsurlarından biridir (Klassen ve Vereecke, 2012; Maignan
vd., 2002). Bununla birlikte, dolaylı tedarikçi geliştirme programlarına en iyi örnek
tedarikçi izlemedir (Zimmer vd., 2016). Tedarikçi operasyonlarının belirli bir düzen
içinde değerlendirilmesi ve izlenmesi, tedarikçinin performansına olumlu
yansımaktadır (Boyd vd., 2007; Gualandris vd, 2014).
Daha geniş kapsamda bakıldığı zaman, literatürde bahsedilen direkt
tedarikçi geliştirme faaliyetleri, ürün ve üretimle ilgili tavsiye verme, tedarikçi
çalışanlarını eğitme, tedarikçiye teknisyen, mühendis vb. çalışan gönderme, kalite
ve teknoloji ile ilgili tavsiyelerde bulunma, (örtük) bilgi aktarımı, ürün geliştirmede
erken tedarikçi katılımı, tedarikçilerle beraber MRPI ve MRPII gibi sistemleri
kullanma, tedarikçilerin iç ve dış bilgi sistemine ulaşabilme, tedarikçi performans
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hedeflerini yükseltme, istatiksel proses kontrol eğitimi verme, teknolojik destek
verme, araç, gereç, makine sağlama, yeni yatırımlar için finans sağlama, tedarikçi
tesislerini düzenli ziyaret etme, tedarikçileri alıcı tesislerine davet etme, tedarikçi
süreçlerinde katma değeri olmayan aktiviteleri elimine etme, tedarikçilerin
gelişmelerini ödüllendirme, tek tedarikçi kullanma, tedarikçiyle uzun süreli kontrat
imzalamadır. Dolaylı faaliyetler ise; tedarikçilere hedef belirleme, tedarikçilerin
denetlenmesi, tedarikçilere performansları hakkında geri bildirimde bulunma, çok
ciddi tedarikçi değerlendirmesi, sınırlı sayıda (her parça için 3 yada daha az) kaliteli
ve güvenilir tedarikçi ile ilişkileri sürdürme, satın alınan tüm ürünler için standartları
dikkate alma ve etkin iletişimdir (Wagner, 2009; Ustasüleyman 2009, Humphreys
ve diğerleri, 2011, Ağan, 2014, Agan,, 2018)
4. TEDARİKÇİ GELİŞTİRMEDE YAŞANAN SIKINTILAR
Tedarikçiler ile ilgili yaşanan sıkıntılar, ana firmalar açısından imaj ve yasal
ceza problemlerini gündeme getirebilir (Carter ve Jennings, 2004, Koplin vd., 2007).
Günümüzde, tanınmış çokuluslu şirketler bile ürünlerini müşterilerinden geri
çağırabilmektedir. Dolayısıyla, sürdürülebilir tedarikçi ilişkilerinin, zaman zaman,
büyük ve önemli firmalarda tam anlamıyla olmadığı söylenebilir (Reuter, 2010).
Sürdürülebilir ilişkiler için sadece değerlendirme aktiviteleri değil aynı zamanda
ortak işbirlikleri de gereklidir (Gimenez ve Tachizawa, 2012, Lee ve Klassen, 2008).
Wagner (2010), dolaylı faaliyetlerin ürünün kalitesini ve tedarikçileri olumlu
etkilediğini göstermiştir. Genelde literatürde çalışmalar dolaylı faaliyetlerin direkt
faaliyetlerden önce gelmesi yönündedir. Örnek olarak, Ustasüleyman (2009) dolaylı
faaliyetlerin direkt faaliyetleri tetiklediğini göstermiştir.
Sürdürülebilirlik anlamında, firmaları tedarikçiler ile işbirliği yapmaya iten
etkenler; yasalar, düzenlemeler, imaj beklentisi ve sosyal sorumluluktur. Fakat aynı
zamanda; tedarikçiler ile işbirliği konusunda yüksek maliyet, koordinasyon sıkıntısı,
tedarikçilerle firma arasındaki yetersiz iletişim gibi problemler de vardır (Seuring ve
Muller, 2008). Tedarikçi geliştirme her ne kadar başarılı örnekler ile dolu olsa bile,
başarısız örneklerde mevcuttur. Mohanty ve diğerleri (2014) tedarikçi geliştirme
alanında yaşanan sıkıntıların nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Bu
çalışmaya göre ana (alıcı) firmadan kaynaklanan engeller; stratejik odaklanma
eksikliği, dengesiz satın alma veya yükleme hacimleri, çapraz takımların olmaması,
devamlılığın olmaması, sadece maliyete odaklanma, teknoloji paylaşımını
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istememe, organizasyon kültürü ve erken beklentidir. Tedarikçiden kaynaklanan
engeller ise; stratejik plan eksikliği, yatırım problemleri, yetenekli işgücünün
olmaması, eski teknolojiler, enformasyon paylaşımında tereddütler yaşama, proje
yürütme eksikliği, güven ve bağlanma problemleri ve yapısal ve düzgün olmayan
enformasyondur.
5. TARTIŞMA
Tedarikçi

geliştirme,

tedarikçilerin

finansal

ve

finansal

olmayan

kaynaklarının ana (alıcı) firma tarafından geliştirilmesidir (Krause, 1999; Wagner,
2010). Tedarikçi geliştirme süreçleri firmaların tedarikçilerinin yeteneklerini
geliştirmelerine yol açar ve bu sayede zincirin ekonomik ve operasyonel performansı
artar. Aynı zamanda, zincir olası risklerden olabildiğince korunmuş olur (Gualandris
vd., 2014; Klassen ve Vereecke, 2012; Parmigiani vd, 2011; Sancha vd, 2016).
Tedarikçi geliştirme önemli bir konu olmasına rağmen, bu alan literatürde genellikle
çevresel etki anlamında incelenmiştir (Agan vd., 2016; Bai ve Sarkis, 2010; Kannan
vd., 2010; Large ve Thomsen, 2011). Bununla birlikte, tedarikçi geliştirme konusu
kalkınma, sosyal ve toplumsal sorunların çözümü perspektifinden de incelenmesi
gerekir (Yawar ve Seuring, 2018). Fakat bugüne kadar olan araştırmaların çok azı
tedarikçi geliştirme konusunu bu kapsamda incelemiştir. Bu nedenle tedarikçi
geliştirme konusu insan hakları, işçi hakları, yoksulluğun azaltılması, çocuk işçiliği,
sürdürülebilirlik gibi sosyal sorunları ele alarak daha kapsamlı incelenebilir. Başka
bir açıdan, tedarikçi geliştirmenin özellikle gelişmekte olan ekonomileri nasıl
etkilediği konusu ise incelenmeye değer başka bir alandır. Özellikle küçük ve orta
büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), tedarikçi geliştirme programları ile ekonomiye
nasıl katkı sağladıkları araştırılabilir. Sürdürülebilir bir ekonomik performans ve
gelişmekte olan ülkelerdeki tedarik zincirlerinin gelişmesi için, bu yerlerdeki
KOBİ’lerin daha etkin olması sağlanmalıdır (Busse, 2016; Mani vd., 2016, Meixell
ve Luoma, 2015). Bu nedenle, gelişmekte olan ülkelerde yerel tedarik zincirlerini
incelemek, sürdürülebilir tedarik zincirlerini ve tedarikçi geliştirmenin önemini
anlamak için çok önemlidir. Literatürde bu konu hakkında az sayıda çalışma
olmasına rağmen (Agan vd., 2016; Busse vd., 2016; Lu vd., 2012; Sancha vd, 2015a,
2015b), ilerleyen araştırmalarda bu konu daha kapsamlı bir şekilde ele alınabilir.
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6. SONUÇ
Ürünlerin aşırı derece farklılaşması, şirketlerin giderek uzmanlaşmasına,
dolayısıyla daha fazla tedarikçi ile çalışılmasına neden olmuştur. Bu sebepten dolayı,
büyük firmalar için tedarikçilerden gelen ürünlerin kalitesi ve zamanında teslimat
gibi konularda sıkıntı yaşamamak adına, tedarikçiler ile ortak işbirliği içine girme
durumu oluşmuştur. Tedarikçi geliştirme, bu noktada devreye girmekte ve şirketler
için önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzdeki hızlı rekabet ortamı ile birlikte
firmalar tedarikçileri ile ortak projeler organize etmekte, onların zayıf veya yetersiz
kaldığı noktalarda çeşitli tedarikçi geliştirme aktiviteleri organize etmektedirler.
Bununla birlikte hem yerel hem küresel şirketler ürünlerini daha kaliteli,
çevreci ve ucuz üretmeye çalışmaktadırlar. Günümüz şartlarında, bu hedeflerin
tedarikçilerin katkısı olmadan başarılamayacağı açıktır. Gerek yerli gerek diğer
ülkelerdeki tedarikçilerin yetersizlikleri tedarikçi geliştirme programlarını zorunlu
kılmıştır. Bu araştırma, tedarikçi geliştirmenin literatürdeki yerini incelemiş,
tedarikçi geliştirmenin çeşitleri ve süreci engelleyen faktörlerden bahsetmiştir. Son
tahlilde, hangi tedarikçinin hangi alanda geliştirileceği, projenin detayları ve
yürütülmesi kararları ilgili endüstri, tedarikçi, parça ve zemine göre alınmalıdır ve
bu kararlar için yöneticilere büyük iş düşmektedir.
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Çatışma beyanı: Makalenin yazarı bu çalışma ile ilgili taraf olabilecek herhangi bir
kişi ya da finansal ilişkileri bulunmadığını dolayısıyla herhangi bir çıkar
çatışmasının olmadığını beyan eder.
Destek ve teşekkür: Çalışmada herhangi bir kurum ya da kuruluştan destek
alınmamıştır.
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