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Özet 
 Tedarikçi seçim problemi günümüz işletmelerinin en fazla üzerinde durduğu 
konuların başında gelmektedir. Özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin tedarik zinciri yönetimi faaliyetleri içerisinde tedarikçi seçim probleminin 
önemli bir yeri vardır. Bu nedenle, çalışmada perakende sektöründe faaliyet gösteren bir 
gıda işletmesinin enerji içeceği tedarik eden tedarikçileri arasında önem sırasına göre 
seçim problemi ele alınmıştır. Tedarikçilerin seçiminde maliyet, teslimat, kalite ve 
esneklik değişkenleri kullanılmış ve tedarikçilerin belirtilen değişkenlere göre 
sıralanmasında çoklu karar verme yöntemlerinden birisi olan ELECTRE (The 
Elimination and Choice Translating Reality) I yöntemi kullanılmıştır. Yöntem ile 
tedarikçiler net en üst değer ve net en alt değerlere göre sıralanarak, tedarikçilerden 
hangisinin perakendeci işletme açısından daha iyi durumda olduğu belirlenmiştir. Elde 
edilen sonuçlar tablolar halinde belirli aşamaları izleyerek ayrıntısıyla anlatılmıştır.     
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Abstract 
 Supplier selection problem is one of the main topic for the today’s businesses. The 
supplier selection problem within the supply chain management activities is very 
important for the businesses, particularly operating in the retail sector. Thus, in this 
study, the supplier selection problem was discussed in order of importance between 
energy drinks suppliers of food business in the retail sector. Costs, delivery, quality and 
flexibility variables were used to select suppliers, and ELECTRE I Method, one of the 
multiple decision methods, was used to ranking suppliers according to this variables. 
Which suppliers are more important for the food company was determined by ranking 
suppliers according to computing net superior values and net inferior values. Results 
obtained were presented in tables and certain steps.  
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