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Yedek Parça Tedarikçinizin Değeri Nasıl Ölçülür 

Başarılı birçok üretici, sermayenin başarılarındaki en önemli faktör olduğunun son derece farkındadır. Bu sebeple üreticiler, satın alma 
kararları verilen süreçte oldukça özenli davranır ve tedarikçilerini dikkatle seçer. Fakat, ekipman için gereken bileşenlerin destek ve 
bakım hizmetlerine yeteri kadar önem vermemeleri de ortak bir yanılgıdır. Rulmanlar, yağlar, hatlar, manşonlar ve benzeri yedek 
parçalar genellikle önemsiz parçalarla bir tutularak depolanır. Satın almada öncelikle fiyatlara bakılır ve de en düşük teklifi veren 
tedarikçi tercih edilir. 

Günümüzün yalın üretim ortamında  her işlem, bir diğer işlemin düzgün ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır. 

Bir çelik fabrikasında döküm makinesinde gerçekleşen zamansız bir rulman arızası sonucu tüm hattın durdurulması gerekir. Eğer 
endüstriyel hava kompresörünün beslenme hattında bir sızıntı varsa veya bir motor rulmanında sorun varsa, havayla çalışan tüm 
 üretim süreçleri durdurulur. Hepimizin de bildiği üzere, endüstri ortamında vakit tam anlamıyla nakittir. Sistemin duraksaması, 
 arızanın  araştırılıp analiz edilmesi, giderilmesi ve sistemin yeniden başlatılması zaman (para) gerektiren süreçlerdir. Hem de  fazlasıyla 
zaman (para)...

Tedarikçi Seçimi Ürünlerden Çok Daha Fazlasıdır
Beklenmeyen ve planlanmamış bir kesinti, her üretim işlemi için bir felakettir. Akıllı üreticiler bu tür arızaları en aza indirebilmek 
adına, iyi ürünlere sahip olmanın yanı sıra teknik bilgisi ve alanında uzmanlığı olan, bu sayede olası üretim arızalarının önüne 
 geçebilecek tedarikçileri tercih etmektedir. Böylece, söz konusu tedarikçilerin kendi ürünlerine ve sizin üretim ortamınıza dair engin 
bilgisi sayesinde bakım ve onarım gereksinimleri önceden organize edilecek ve etkili bir şekilde gerçekleştirilecektir. Tüm bunlar 
sayesinde üründen daha fazlasını sunan bir yedek parça tedarikçisinin değeri de anlaşılmış olacaktır.  

Doğru tedarikçi nasıl seçilir
Tedarik zinciri boyunca sürecin en iyi şekilde yürütülebilmesi için yedek parça tedarikçisi seçiminde aşağıdaki hususlar göz önünde 
bulundurulmalıdır:

 › Müşteri başarısının taahhüdü: Şeklin, uyumun, işlevin ve fiyatın da ötesinde bir hizmet ve ürün teknolojisi sunar

 › Küresel ve çok endüstrili bir profil: Küresel kaynakları vardır ve küresel müşterilere tedarik kapasitesine sahiptir, çeşitli 
 endüstrilere dair uzmanlık bilgisi vardır ve deneyimsiz tedarikçilerin aksine, sürece yönelik öngörülerde bulunur 

 › Kapsamlı ve değiştirilebilir bir teknik ara yüz: Basit teknik veriler, erişilebilir içerik ve değiştirilebilir tasarım araçları mevcuttur. 
Ayrıca süreç tasarımını iyileştirmeye, proje yönetimine ve yerinde bakım desteğine yönelik olarak müşteri ile teknik ortaklık sağlar

 › Güçlü ilişkiler: Ana üreticiler ve distribütörler arasında güvenilir bir iş, envanter ve lojistik yapısı oluşmasına yardımcı olur
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Üstün Bir Tedarikçi Süreçleri Nasıl Etkiler 
Bir bileşenin satın alma fiyatının, o bileşenin tüm işletim maliyetinin yalnızca %15‘i olduğu önermesinden yola çıkılırsa, kalan %85‘lik 
kısma katkı sağlayabilecek tedarikçiler seçmemiz gerektiği sonucuna ulaşırız. İşte tedarikçinin önemi:

 › Ürünleri daha kalitelidir: Üstün tasarıma ve kaliteye sahip, dayanıklı ürünler sunar

 › Kendi işinin ehlidir: Daha uzun ömre ve daha yüksek enerji verimliliğine sahip alternatif çözümler geliştirerek tavsiyelerde bulunur

 › Sizin işinizin ehlidir: Makinelerin yeniden tasarımına veya değişimine yönelik, makine verimliliğini arttırabilecek kapsamlı 
mühendislik bilgisine sahiptir

 › Ürünün arkasında durur: Bakım çalışmalarının iyileştirilmesine dair incelemeler yaparak tavsiyelerde bulunur. Böylece ürünün 
hizmet ömrü ve bakım aralığı uzar, makine verimliliği artar

 › İşe kendisi el atar: Montaj, arıza giderme ve makine performansını takip etme süreçlerinin tümünde bizzat yer alır

 › Tutumlu davranır: Üretici ve distribütör arasında ambar ve lojistik yönetimini sağlayarak envantere yönelik sermaye yatırımını 
azaltır

 › Kıymetli bir danışmandır: Sizinle paylaşabileceği birçok bilgiye sahiptir. Bu uzmanlık, son kullanıcı için de oldukça değerlidir

İyi Bir Rulman Tedarikçisine Sahip Olmanın Avantajları 
İşini özenle yapan bir yedek parça tedarikçisini operasyon sürecinize dâhil ettiğinizde beraberinde getirdiği birçok avantaj olduğunu 
görebilirsiniz. Öncelikle, şeffaf ve hedef odaklı iletişim kurmayı sağlar. İş birliğini, gelişime yönelik uyum içinde olmayı ve kazanma 
kültürünü teşvik eder. Gönül rahatlığıyla işinizin üstesinden gelmenize yardımcı olur. Aidiyet ve sorumluluk duygusuyla birlikte 
 süreçlerin bütünlük içinde olmasına da katkıda bulunur. Ayrıca, teorik olarak hesaplanmış bileşen ömrüyle gerçek performans arasındaki 
farkın kapanmasını sağlar. 

Rekabet Avantajları
İşine kendini adamış, çalışkan bir tedarikçinin sürece olan etkisi sayesinde üreticinin profilinde de önemli ve kalıcı avantajlar görülür. 
Böylece üretici, rakiplerinin arasından sıyrılarak öne çıkar. Bu avantajlar dönüşümseldir. Bir diğer deyişle; başarı başarıyı getirir: 

 › Rekabetçi unsurlar ve satış avantajları için tedarikçi tarafından yönetilen maliyet ve süreç verimliliğinden faydalanılır

 › Daha yüksek güvenilirliğe, performansa ve hizmet süresine sahip tedarikçiler ile çalışılarak zaman kazanılır

 › Tedarikçilerin sunduğu teknik ara yüz ve proje yönetim desteği sayesinde yeni ürünlerin geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi 
 aşamasında hız kazanılır

İşini en iyi şekilde yapan tedarikçilerle çalışmak, sizin başarınızı sürekli olarak arttıracağı gibi faaliyetlerinizin de tamamıyla sorumluluk 
ve ortak bir çaba çerçevesinde yürütüleceği anlamına gelir. Sizler de bu sayede süreçlerinizin hiçbir kesintiye uğramadan, tam kapasite 
ve verimlilikle devam etmesinin rahatlığını yaşarsınız. 
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Makine optimizasyonuna yönelik iş ortağınız
NSK‘nin AIP Değer Katma Programı, „gelişim karşılığını verir“ felsefesinden yola çıkıyor. AIP Değer Döngüsü kapsamında beraber çalışarak 
makine güvenilirliğini, verimliliğini ve performansını arttırmanıza yardımcı oluyoruz. Böylece, her biri gözle görülebilir ve ölçülebilir 
fayda maliyetine sahip bu ölçütlerde avantaj sağlıyorsunuz. Ayrıca, doğruluğunu ispatlamak için araçlarımızdan da faydalanabiliyorsunuz. 
Gelişim karşılığını verir derken bahsettiğimiz şey de bu!

AIP ile gelişmeye bugün itibariyle başlayın. AIP gerçek maliyet tasarruflarını ve performans iyileştirmelerini ortaya koyan, doğruluğu 
kanıtlanmış ve kullanışlı bir araçtır. Bizimle iletişime geçin ve tüm sektörlerde kullanılabilen bu aracı bugün denemeye başlayın.

Üstün bir tedarikçinin şirketinizin kâr-zarar hanesinde yaratabileceği etki hakkında daha fazla bilgi almak için  
https://www.nskeurope.com.tr/tr/services/added-value-programme-aip.html# adresini ziyaret edebilirsiniz 

NSK Ltd. Hakkında

NSK, 1916‘da Japonya‘daki ilk rulman üretimine başladığı günden bu yana gelişerek temel endüstri uygulamalarını destekleyen 
 Hareket ve Kontrol çözümleri alanında araştırma, tasarım ve üretim yapan küresel bir kuruluş haline geldi. Şirket şu anda Japonya‘nın 
en büyük, dünyanın ise pazar payı açısından üçüncü büyük rulman tedarikçisidir.

Her türlü ihtiyaca cevap veren ürünlerimiz ve teknolojilerimiz sayesinde performans ve verimliliği arttırırken enerji tüketimini de azaltmaya 
katkı sağlamaktayız. 1960‘lı yılların başında Japonya‘nın dışına açılmamızın ardından bugün 30 ülkede ofisimiz bulunmaktadır.

NSK Şirket Felsefesi

NSK, yenilikçi teknolojiye sahip Hareket ve Kontrol çözümleri ile daha emniyetli ve daha sorunsuz bir toplumun oluşmasına katkıda 
bulunurken küresel çevrenin korunmasına da yardımcı olmaktadır. Ayrıca NSK, uluslararası bir şirket olarak, dünya çapında ilişkileri 
geliştirebilmek adına ulusal sınırlarını aşarak çalışmaya devam etmektedir.

Global Satış Sonrası Hizmetler departmanı olarak düşünce liderliği makalesindeki katkılarından dolayı  
NSK Amerika Kıdemli Başkan Yardımcısı Sayın Mike Stofferahn‘a teşekkürlerimizi sunarız.


