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İnsanlık ilk yaşam döneminden bulunduğumuz 
günlere kadar her daim bir yaşam amacı peşindeydi. 
Yemek ve avlanmak üzere başlayan ilk yaşam 
koşulları zaman içerisinde bulunduğu toplumun 
taleplerini karşılamak üzere değişimlere uğradı. Önce 
yerleşik yaşam başladı, ardından insan gücünün yerini 
alan makineler kendine yer buldu. Nüfusun azınlıklı 
kısmı işi ortaya koyan girişimcileri oluştururken, 
çoğunluklu kısım işi yapan kitleye dâhil oldu. 
İşletmelerin hepsinin amacı aynıydı ürün veya 
hizmetin halka sunulması ve bu sürecin sonunda 
girişimcinin kâr elde etmesi.

İşletmelerin tamamı belirli bir iş zinciri ile 
yönetilmektedir. Her halkanın farklı fonksiyonları 
vardır ve bunların birinin yanlış işlemesi zincirin 
kopmasına neden olacaktır.  Üretici, dağıtıcı, 
perakendeci ve tüketiciden oluşan tedarik zinciri 
günümüz ekonomi dünyasının en önemli 
sistemlerinden biri haline gelmiştir. Tedarik zinciri 
yönetimi ise bu sistemde ürün ve hizmet akışını 
üretici, dağıtıcı, perakendeci ve tüketici arasında etkin 
ve verimli bir şekilde yönetilmesidir¹. 

Nihai tüketiciye ulaşması gereken ürün veya 
hizmetlerin zincir ağını yöneten perakende 
sektöründe gıda perakendeciliği öne çıkmaktadır. 
Modern ticaret kanallarında son 10 yılda %237 
büyüme sağlanmış² Dünya sıralamalarında Türk 
markalar yer almıştır. Yıllık yaklaşık 185 Milyar TL 
hacmi olan gıda perakendesi sektörünün yönetsel 
başarı için en önemli halka alokasyon³ birimidir.

Alokasyon şirketin mağazalarının potansiyeline göre 
ürünlerin doğru çeşitlerde, doğru zamanda, doğru 
miktarda, doğru mağazada olmasını sağlayacak 
şekilde tedarik sürecinin yönetilmesini, satış/stok 
yönetimi yaparak fazla stokun önüne geçilmesini 
amaçlar. Alokasyon ana birim olmasının yanı sıra 
sürecin başarılı yönetilebilmesi için diğer birimler ile 
doğru koordinasyon sağlanmalıdır. 

Tedarik zinciri yönetiminin halkaları oluşturan 
birimler; Satınalma, Satış ve Pazarlama, İnsan 
Kaynakları, Mali İşler, Depo Yönetimi, Lojistik, Bilgi 
Sistemleri Birimi, Stok Kontrol4.

Tüm organize işlerde olduğu gibi bütünsel başarı için, 
işi birimlere bölüp uzmanlaştırmak en doğru çalışma 
modelidir. Alokasyon dengesi için tüm süreçlerin en 
doğru şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

İşletmelerde fazla stok bulundurma ya da yok satma 
durumlarından her ikisinin de olumsuz sonuçları 
olduğu aşikâr. Yanlış organizasyon sebebi ile 
yeterince bulundurmadığınız ve yok sattığınız ürün 
nedeni ile müşteri kaybı yaşarken, fazla bulundurulan 
stok nedeni ile finansal borçlandırma artışı meydana 

gelir. Bu iki sorunun ana nedeni alakosyon için 
gerekli sistemin kullanılmamasıdır. Fazla alınan stok 
demek yanlış yatırım ile eş değer bir kayıptır. Durum 
bu kadar ciddi iken doğru alakosyon için neler 
gerektiğine ana başlıklar ile göz atalım.
 
*Satınalma; tüketici taleplerinin doğru analiz 
edilmesi, temel ve dönemsel trend ürünlerin en uygun 
fiyatla, en uygun ödeme koşulu ile tedarik edilmeli, 
satış planlaması çerçevesinde belli tarihlerdeki satış 
miktarları baz alınarak alt limit & üst limit stok 
seviyesi belirlenmeli ve ürünün fazla stok ve yok 
satma durumlarındaki olumsuzluklara sebebiyet 
vermemeli

*Satış ve pazarlama; tüketici alışveriş alışkanlıkları 
analiz edilerek ürünlerin doğru teşhir edilmesi ve 
gerekli reklam alanları ile mağaza içerisindeki satışa 
sunulan ürün ve indirimlerden haberdar edilerek 
alışveriş tercihinin kurumdan yana kullanılmasını 
sağlamalı 

*İnsan Kaynakları; Bilgi sermayesi önemi gereği 
çalışma alından uzman kişilerin kadrolarda yer 
alması, gerekli eğitim planlamaları ile çalışanların 
güncel bilgilere sahip olmaları sağlanmalı

*Mali İşler; Finans alanında ödeme periyodlarını 
düzenli takip ederek fiyat avantajını destekleyici 
teşviklerde bulunulmalı; Muhasebe alanında tüm veri 
akışının en sağlıklı şekilde kayıt altına almalı. Bir 
ürünün fiziki olarak işletmeye girişi ilk adım gibi 
görülse de aslında ilk adım o ürüne ait verinin sistem 
kaydında başlar bu nedenler hangi birimde olursa 
olsun sistem kayıtları her zaman en önemlidir. 
Maliyetlendirme açısından sistem kaydının resmi 
belge olarak ele alırsak muhasebe birimindeki girişler 
temeli oluşturur ve unutmayalım ki ilk veri sağlıklı 
olmaz ise sorasındaki hiçbir bilgi sağlıklı 
yorumlanamayacaktır.

*Depo yönetimi; Özellikle merkezi alım ile yönetilen 
işletmelerde ürün tedarikinin %60’ı ana depodan 
sağlanmakta ve yüksek volümlü alımlar ile stok 
transferi yapılmaktadır. Stok takibin 1. Adımını ana 
depodaki stokların sistem kayıtları ile fiziki 
sayılarının aynı olması oluşturmaktadır.

*Lojistik; Zamanında ve muhafaza koşullarına uygun 
sağlıklı transfer koşullarının sağlanmalı

*Bilgi Sistemleri Yönetimi; tüm bu oluşum süreci 
içerisinde en kritik işleyiş bu birime aittir. İnsan hatası 
ihtimallerinin ortadan kaldırılması için otonom 
sistemlerin tüm birimlerde en etkin şekilde 
kullanılması gerekmektedir. Teknolojik altyapıların 
kullanılması ve sistem kullanıcılarının gerekli 
bilginin aktarılması sağlanmalı.
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*Stok kontrol; işletmede bulunan ürünlerin sistem 
kayıtlarındaki miktarı ile fiziki alanlardaki 
miktarlarının eşit olması gerekmektedir. Bu eşitliğin 
sağlaması için gerekli sayım ve raporlamayı yapan 
stok kontrol birimidir5.

Tüm operasyon süreçlerinin neticesinde dönemsel 
sayımlar yapılır. Sistem kayıtlarındaki stok miktarı ile 
fiziki stok kayıtları karşılaştırılır. Fiziki stok 
miktarının sistemdeki stok miktarından az olması 
durumunda işletmenin ürünlerinde kayıp&kaçak 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum işletmenin zarar 
bütçesine yansır. Her yıl bu gibi nedenlerle kapısına 
kilit vuran işletme sayısı artmaktadır. Gıda 
perakendeciliğinde kayıp&kaçak oranı %1,25 
seviyelerindedir. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bilgi 
yetersizliği ve otomasyonun tam olarak devrede 
olmayışı en önemli 2 nedendir. Burda asıl amaç 
otokontrol sisteminin devreye alınarak serî şekilde 
satış bazlı raporlara öncelik verilmesi ve insan 
faktörünün en aza indirilmesi olmalıdır. 

Otonom sistemlerde stok devir hızına göre satınalma 
planlaması yapılarak; yok satma riskinden uzaklaşılır, 
satış hızı ağır olan ürünler hızlı tepit edilerek raftan 
kaldırılarak raf işgaline sebebiyet verilmez, aynı rafı 
daha verimli ürünlerle kullanılmasının önü açılır. 
Yine otonom sistem ile fazla stok oluşumu 
engellenerek ile finansal borçlanma artışına engel 
olunur.

Kaynakçalar;
¹ https://www.ideasoft.com.tr/tedarik-zinciri-nedir/  
Erişim tarihi : 21 Şubat 2021.
² Nielsen Perakende Raporu S.1
³ http://perakendedegirmeni.com/alokasyon-nedir/ 
Erişim tarihi : 21 Şubat 2021.
4 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tedarik_zinciri_y%C3%
B6netimi#:~:text=Tedarik%20Zinciri%20Y%C3%B
6netimi%20(%C4%B0ng%3A%20Supply,ve%20par
a%20ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n%
20entegre%20y%C3%B6netimidir. Erişim tarihi : 21 
Şubat 2021.
5 
https://multinet.com.tr/blog/tedarik-yonetimi/tedarik-
zinciri-yonetimi-nedir-faydalari-nelerdir Erişim 
tarihi : 21 Şubat 2021.
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