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ÖZET 
 
Snrl raf alannn etkin yönetimi, mü teri satnalma tercihlerini etkileyerek ve mü teri 
hizmet düzeyi iyile tirerek perakendecilere önemli bir rekabet avantaj sa lamaktadr. Bu 
ba lamda; alan tahsisi, ürün seçimi ve çe itlendirme, ma aza yerle im optimizasyonu ve 
stok yenileme raf alan yönetiminin ana problemleri olarak tanmlanabilir. Bu karar 
problemlerinin çözümü için literatürde son 40 ylda birçok çal ma yaymlanm tr. Bu 
çal mada; ilk olarak bu çal malar, detayl bir ekilde analiz edilmi  ve kapsamlarna ve 
model yaplarna göre snflandrlm tr. Daha sonra, raf alan tahsisi ve ürün seçimi 
kararlar için bir do rusal olmayan tamsayl programlama modeli  geli tirilmi tir. Son 
olarak, geli tirilen model temelinde raf alan yönetimi için bir karar destek arac 
tasarlanm tr. 
Anahtar Sözcükler: Perakendecilik, Raf Alan Tahsisi, Ürün Seçimi, Optimizasyon, 
Karar Destek Arac 

 
RETAIL SHELF SPACE MANAGEMENT: LITERATUR 

REVIEW AND THE DESIGN OF A DECISION SUPPORT 
TOOL 

 
ABSTRACT 
 
The efficient management of the limited shelf space can provide an important competitive 
advantage to retailers by improving customer service and attracting customer buying 
preferences. In this context; space allocation, product selection and assortment, shop layout 
optimization and inventory replenishment can be defined as the main problems of the shelf 
space management. In the literature, many studies have been published for solution of 
these decision problems in the last fourty years. In this study, firstly, these studies are 
analyzed in detail and classified according to their contents and model structures. Later, a 
non-linear integer programming model for shelf space allocation and product selection 
decisions is developed. Finally, a decision support tool is designed based on the developed 
model for shelf space management. 
 
Key Words: Retailing, Shelf Space Allocation, Product Selection,  Optimization, Decision 
Support Tool 
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G R  
 
Tüketicilerin dinamik nitelik ta yan satnalma tercihlerini, finansal performans 
gözeterek kar lama perakende yönetiminin temel amac olarak nitelendirilebilir. Bu 
noktada; raf alan, sergilenebilecek ürün çe itlili inin yüksekli i ve sürekli yeni ürün 
giri leri nedeniyle perakendecinin, sabit ve snrl kaynaklarndan biridir. Di er 
taraftan; pazarlama ara trmalar, birçok tüketicinin satnalma kararn al veri  
annda verdi ini ve ürün seçiminin ma aza içi faktörlerden etkilendi ini ortaya 
koymu tur (Irion, Al-Khayyal ve Lu, 2004). Tüketici davran nn bu yaps, raf alan 
yönetim sistemati ine hayati bir anlam yüklemektedir. 
 
Snrl raf alannn etkin ve do ru yönetimi hem finansal performans iyile tirerek, 
hem de mü teri hizmet düzeyini geli tirerek perakendeciye önemli bir rekabet 
avantaj sa lamaktadr. Bu ba lamda; raf alan yönetiminin temel problemleri u 
ekilde snflandrlabilir: 

 
Ürün seçimi ve çe itlendirme: Potansiyel ürün kümesi içerisinden hangi 

ürünler raflarda sergilenmek üzere seçilmelidir? 
Raf alan tahsisi: Raflarda sergilenecek ürünlere ne kadar raf alan tahsis 

edilmelidir? 
Yerle im: Ürünler ma azann hangi raf lokasyonunda sergilenmelidir? 
Stok: Sergilenecek ürünlerin, sipari i ne zaman ve hangi miktarda 

verilmelidir? 
 

Raf  alan yönetiminin kapsamna giren bu problemler,  hem perakende i letmeleri 
hem de ara trmaclar için her zaman ilgi çekici olmu tur. Bu amaçla;  birçok ticari 
raf alan yönetim sistemi geli tirilmi  ve akademik çal ma gerçekle tirilmi tir. 
 
Perakendeciler tarafndan kullanlan geleneksel ticari raf alan yönetim arac; 
planogram yazlmlardr ve bu yazlmlar; ürünlerin raflardaki konumunu gösteren 
diyagramlardan olu maktadr. Ticari yazlmlar için bir alan yönetim metodu 
seçiminde en önemli kriter basitlik ve metodun operasyon kolayl dr ve 
uygulanabilirlik raf alannn optimal tahsisinden daha önceliklidir (Yang ve Chen, 
1999).  Bu yazlmlar; kar miktar, sat  hz gibi basit sezgisellere göre raf alan 
tahsis etme yetene ine sahiptir ve bir optimizasyon arac olarak dü ünülmemelidir 
(Desmet ve Renaudin, 1998). Bununla birlikte, bu basit yakla mlar; önemli sat  
kayplarna yol açabilmektedir (Borin, Farris ve Freeland, 1994). 
 
Akademik çal malar ise, raf alan yönetimi ile ilgili ele ald  problemin kapsamna 
ve önerilen model yapsna göre farkllk göstermektedir. Bu çal mada; ilk olarak 
perakende raf alan yönetimi ile ilgili literatürde yer alan çal malarn detayl bir 
analizi ve snflandrlmas gerçekle tirilmi tir. Daha sonra, literatürde yer alan 
çal malarn belirtilen eksikliklerinin üstesinden gelmek için Corstjens ve Doyle 
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(1981) tarafndan sunulan model temelinde bir raf alan tahsisi ve ürün seçim modeli 
geli tirilmi tir. Geli tirilen model; ürün ve ürün kategorileri arasndaki sergileme 
ili kilerini ve lokasyon etkisini dikkate almas gibi nitelikleri ile farkllk 
ta maktadr. Son olarak, bir perakendeciye raf alan yönetimi ile ilgili kararlarnda 
rehberlik edecek bir karar destek arac, geli tirilen model  yaps paralelinde 
tasarlanm tr. 
 
1. L TERATÜR NCELEMES  
 
Raf alan yönetiminin; ürün seçimi ve çe itlendirme, alan tahsisi, yerle im ve 
envanter problemleri ile ilgili olarak literatürde son 40 ylda birçok çal ma yer 
almaktadr. Bu çal malarn bir bölümü; raf alan yönetiminin belirli bir problemini 
ele alrken, di er bir bölümü ise iki ya da daha fazla problem alannn çözümü için 
bütünle ik modeller önermi tir. Literatürde yer alan bu çal malarn, inceledikleri raf 
alan yönetim problemlerine gore snflandrlmas Tablo 1�de sunulmaktadr. Tablo 
1�den de görülebilece i gibi; raf alan yönetimi ile ilgili çal malarn önemli bir 
bölümü, raf alan tahsisi ve ürün seçim ve çe itlendirme kararlar üzerinedir.  
 
Di er taraftan; literatürde yer alan çal malar, model yaplarna ve bu modellerin 
çözümüne yönelik olarak geli tirilen yakla m özelliklerine göre de farkllklar 
göstermektedir. Bu çal malarn alglanmasn kolayla trmak için raf alan yönetim 
modellerinde sklkla kullanlan baz kavramlarn da ortaya konulmas 
gerekmektedir. 
 
1.1. Alan Esnekli i ve Çapraz Esneklik 
 
Literatürde yer alan çal malarda; ilk olarak, ma aza raf alannn snrll ndan 
dolay, ürünlerin sat lar ve ürünlere tahsis edilen raf alan arasndaki ili ki 
incelenmi tir.  Bu çal malarda raf alanndaki art n birim sat lar azalan bir oranda 
arttrd n ortaya konulmu  ve raf alan ile sat  arasndaki ili kiyi 0 ile 1 arasnda 
de i en alan esneklik katsays adnda bir üssel parametre ile açklanm tr. Raf alan 
ve ürün talebi arasndaki bu ili ki u ekilde ifade edilebilir:  
 

i
iii SD .=   (1)

Bu e itlikte kullanlan de i kenler u ekildedir:  
Di i ürününün talep de eri 
Si i ürününe tahsis edilen raf alan 

i i ürününün alan esnekli i ölçek parametresi  
i i ürününün alan esneklik katsays 
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TABLO 1. Perakende Raf Alan Yönetimi Literatürünün Problem Alanlarna 
Göre Snflandrlmas 

Makale Alan Tahsisi Ürün seçimi Yerle im Stok 
Abbott ve Palekar, 2008 
Anderson ve Amato, 1974 
Anderson, 1979 
Bai, 2005 
Bala, 2008 
Borin ve di erleri, 1994 
Borin ve Farris, 1995 
Brijs ve di erleri, 1999 
Brijs ve di erleri, 2000 
Bookbinder ve Zarour, 2001 
Bultez ve Naert, 1988 
Chen ve Lin, 2007 
Corstjens ve Doyle, 1981 
Dreze ve di erleri, 1994 
Fadlo lu ve di erleri, 2008 
Gajjar ve Adil, 2008 
Gün ve Badur, 2008 
Hansen ve Heinsbroek, 1979 
Hansen ve di erleri, 2010 
Hariga ve di erleri, 2007 
Hwang ve di erleri, 2005 
Hwang ve di erleri, 2008 
Irion ve di erleri, 2004 
Kama ak, 2008 
Liang ve di erleri, 2007 
Lim ve di erleri, 2002 
Lim ve di erleri, 2004 
McIntyre ve Miller, 1999 
Miller ve di erleri, 2010 
Murray ve di erleri, 2010 
Nafari ve Shahrabi, 2010 
Reyes ve Frazier, 2005 
Reyes ve Frazier, 2007 
Ramaseshan ve di erleri, 2008 
Russell ve Urban, 2008 
Seruni, 2005 
Urban, 1998 
Yang ve Chen, 1999 
Yang, 2001 
Zufryden, 1986 
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Alan esnekli i; raf alanndaki göreli de i ime birim sat lardaki göreli de i imin 
orandr. Raf alan yönetimi ile ilgili ilk çal malarn önemli bir bölümü, alan 
esneklik katsaysnn belirlenmesi üzerinedir. Bu parametre de eri ürün ve ma aza 
yapsna ve talep karekteristi ine göre farkllk gösterebilmektedir. Örne in; Curhan 
(1972), Hansen ve Heinsborek (1979), Corstjent ve Doyle (1981), Desmet ve 
Renaudin (1988) alan esneklik katsaysn srasyla 0,212, 0,15, 0,086, 0,6 olarak 
bulmu tur. Bir di er çal mada; Van Dijk, Van Heerde, Leeflang ve Wittink (2004) 
raf alan esnekliklerinin tahmini için benzerlik bazl yeni bir metodoloji geli tirmi tir. 
Tek bir ürün için sergileme alan de i iminin talep üzerine etkisinin ölçülmesini 
ifade eden alan esnekli inin yannda, birçok çal mada; belirli bir ürünün sergileme 
alan de i iminin ikame ya da tamamlayc ürünün talebi üzerine etkisini ölçmeyi 
esas alan, çapraz esneklik kavram da kullanlm tr (Chen ve Lin, 2007). Çapraz 
esneklik katsays [-1,1] aral nda de i en üssel bir de er olup, negatif de erler 
ürünler arasndaki ikame ili kisini, pozitif de erler ise ürünler arasndaki 
tamamlayclk ili kisini belirtmektedir. Alan esneklik katsays ile birlikte çapraz 
esneklik katsaysnn da dahil edildi i talep fonksiyonu u ekilde ifade edilebilir: 

1=

,.=
n

ij
j

ji
j

i
iii SSD   (2)

Bu e itlikte; i,j de eri, i ve j ürünleri arasndaki çapraz esneklik katsaysn 
belirtmektedir.  
 
1.2. Alan Esnekli i ve Çapraz Esneklik Esasl Modeller 
 
Literatürde yer alan çal malarn önemli bir bölümünde, (1) ve (2) nolu e itliklerle 
belirtilen alan esnekli inin ve çapraz esnekli in matematiksel formu, perakendeye 
özgü kapasite, tedarik ve miktar kstlar ile bütünle tirilerek optimizasyon modeline 
dönü türülmü tür. Bu ba lamda; Anderson ve Amato (1974); ürün çe itlili ini ve raf 
alan tahsisini perakendecinin karll  temelinde e zamanl olarak eniyilemek için 
alan esnekli ini kullanm , ancak maliyet bile enlerine bu çal mada yer 
verilmemi tir. Hansen ve Heinsbroek (1979); ana telep etkisini maliyet bile enleri ile 
birle tiren bir model önermi tir. Anderson (1979); ürün pazar pay ve ürün sergileme 
alan arasndaki ili kinin teorik bir modelini geli tirmi tir.  Bu çal malarn 
hiçbirinde ma aza içindeki ürünler arasndaki çapraz sat  etkisi dü ünülmemi , 
sadece ürünler ve raf alan arasndaki ili kiye odaklanlm tr. 
 
Çapraz esneklik, ilk olarak Corstjens ve Doyle (1981) çal masnda kullanlm tr. 
Bu çal mada; raf alan tahsisi için, talep fonksiyonunun alan esnekli i yannda 
ürünler arasndaki çapraz esnekli i de içerdi i bir do rusal olmayan programlama 
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modeli geli tirilmi  ve  kapasite ve ürün miktarnn alt ve üst snr kstlar model 
yapsna dahil edilmi tir. Borin ve di erleri (1994) ve Borin ve Farris (1995), çapraz 
esneklik etkisini dikkate alacak ekilde raf alan tahsisi ve ürün çe itlili i 
problemlerinin bütünle ik çözümü için envanter yatrmnn geri dönü ü amac 
e li inde bir model tasarlam tr. Raf alan yönetimi ile ilgili çal malar içinde en çok 
bilinen Cortjens ve Doyle'un modeli temelinde, raf alan tahsis probleminin çözümü 
için birçok model geli tirilmi tir (Bultez ve Naert, 1988; Bookbinder ve Zarour, 
2001). 
 
Abbott ve Palekar (2008); talebin envanter miktarna ve ürünler arasndaki çapraz 
esnekli e ba ml oldu u bir yapda perakende envanter ikmali için bir model 
geli tirmi tir. Urban (1998) ve Hariga, Al-Ahmari ve Mohamed (2007); alan 
esnekli i temelinde raf alan tahsisi ve ürün çe itlendirme kararlar ile envanter ikmal 
kararlarn bütünle ik ekilde ele alm tr.  Baz çal malarda, alan esnekli ini ve 
çapraz esnekli i esas alan talep fonksiyonuna, ürünlerin sergilendi i raf lokasyonun 
etkisi de dahil edilmi tir (Hwang, Choi ve Lee, 2005; Hwang, Choi, Lee ve 2008; 
Hariga ve di erleri, 2007).  
 
Tablo 2�de alan esnekli i, çapraz esneklik ve lokasyon etkisi gibi faktörleri dikkate 
alma niteli ine gore literatürde yer alan bu çal malarn snflandrlmas 
sunulmaktadr. 
 

TABLO 2. Alan esnekli i esasl literatür çal malarnn snflandrlmas 
Makale Alan Esnekli i Çapraz Esneklik Lokasyon Etkisi 
Abbott ve Palekar, 2008 
Anderson, 1979 
Bookbinder ve Zarour, 2001 
Bultez ve Naert, 1988 
Corstjens ve Doyle, 1981 
Hansen ve Heinsbroek, 1979 
Hariga ve di erleri, 2007 
Hwang ve di erleri, 2005 
Hwang ve di erleri, 2008 
Irion ve di erleri, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.3. Di er Matematiksel Modelleme Yakla mlar  
 
Alan esnekli i ve çapraz esneklik esasl talep yapsn kullanmadan, raf alan 
yönetim problemlerinin çözümüne yönelik olarak geli tirilen yakla mlar içeren 
çal malar literatürde yer almaktadr. Bu çal malarda; Reyes ve Frazier (2007), 
belirli bir ürün kategorisi için toplam raf alan bilindi inde, ürünlerin herbirine bu raf 
alannn ne kadarnn tahsis edilece i problemi ile ilgilenmi  ve problemin çözümü 
için mü teri hizmet faktörü ve karllk amaçlarnn her ikisini dengeleyen bir 
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do rusal olmayan tamsayl hedef programlama modeli önermi tir. Di er bir 
çal mada; Reyes ve Frazier (2005), tüketicinin perakende ma azasndaki 
davran nn ve karar prosesinin modellenmesi temelinde, tüketici davran larnn 
direkt etkilerini ölçen bir talep fonksiyonu yardmyla raf alan tahsis problemine 
odaklanm tr. Zurfyden (1986), raf alan tahsisi için fiyat, reklam, promosyon ve 
ma aza karakteristikleri gibi baz alan d  faktörleri dikkate alacak ekilde bir raf 
alan tahsis modeli geli tirmi  ve modelin çözümü için bir dinamik programlama 
yakla m önermi tir.  
 
1.4. Sezgisel ve Meta-sezgisel Yakla mlar 
 
Literatürde yer alan çal malarn önemli bir bölümünde, geli tirilen model 
yaplarnn kompkleksli inden dolay, bir bütün olarak ma aza dü üncesinden ziyade 
tek bir ürün ya da küçük bir ürün grubu ile model uygulamalar sunulmaktadr. 
Perakende raf alan yönetim problemleri, NP-Zor nitelik ta maktadr. Örne in; 40 
ürün için bir raf alan tahsis karar, bir trilyondan fazla olas raf alan seçimini 
içermektedir (Urban, 1998). Bu nedenle; geli tirilen modellerin büyük boyutlu 
uygulamalarda kullanlabilmesi için sezgisel ya da meta-sezgisel algoritmalara 
gereksinim duyulmaktadr. Bu do rultuda, Yang (2001); raf alan tahsis problemini 
bir srt çantas problemi gibi modellemi  ve sergileme alan ba na kazanca göre raf 
alan tahsisini gerçekle tiren bir sezgisel yakla m önermi tir. Ayrca; raf alan tahsis 
probleminin çözümüne benzetimli tavlama (Borin ve di erleri, 1994; Borin ve Farris, 
1995; Bai ve Kendall, 2007),  tabu arama (Lim, Rodrigues, Zhang, 2004) ve genetik 
algoritma (Hwang ve di erleri, 2005; Hwang ve di erleri, 2008; Liang, Cheung ve 
Wang, 2007; Urban, 1998) esasl yakla mlar geli tirilmi tir. Raf alan tahsis 
probleminin do rusal olmayan model yapsnn çözümü için, Gajjar ve Adil (2008) 
ve Irion ve di erleri (2004) parçal do rusalla trma tekni ini kullanarak, model 
yapsn bir do rusal programlama modeline dönü türmü tür. Lim, Rodrigues, Xiao 
ve Zhang (2002); çok boyutlu srt çantas problemi yapsnda bir raf alan tahsis 
modeli geli tirmi  ve a  ak  modelini yardmyla geli tirilen modele çözüm 
yakla m önermi tir. 
 
Tablo 3�de, literatürde yer alan, perakende raf alan yönetimi ile ilgili sezgisel ve 
meta-sezgisel yakla mlarn bir snflandrlmas sunulmaktadr. 
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TABLO 3. Raf alan yönetiminde kullanlan sezgisel ve meta-sezgisel 
yakla mlar 

Yakla m Çal ma 
Benzetimli tavlama 
 
Genetik algoritma 
 
 
Açgözlü sezgisel 
Tabu arama 
Parçal do rusalla trma 

Borin ve di erleri, 1994; Borin ve Farris, 
1995; Bai ve Kendall, 2007 
Urban, 1998; Hwang ve di erleri, 2005; 
Liang ve di erleri, 2007; Hwang ve di erleri, 
2008 
Urban, 1998 
Lim ve di erleri, 2004 
Gajjar ve Adil, 2008; Irion ve di erleri, 2004 

 
1.5. Veri Madencili i Esasl Modeller 
 
Alan esnekli i ve çapraz esneklik esasl modellerin; çok sayda parametrenin 
hesaplanmasn gerektirmesi ve bu parametrelerin hesaplanmasndaki tahmin 
güçlü ü ve maliyet nedeniyle; büyük boyutlu raf alan yönetim problemlerine 
uygulanabilirli i oldukça dü ük düzeydedir. Bu noktada; veri madencili i birliktelik 
kurallar esasl algoritmalar raf alan yönetimi için önemli frsatlar sunmaktadr. 
 
Brijs, Swinnen, Van Hoot ve Wets (1999); ürün seçim ve çe itlendirme problemi için 
veri madencili i birliktelik kural tabanl bir yakla m önermi  ve yaygn ürün 
kümesi ba na karllk de eri temelinde ürün seçimini gerçekle tirmi tir. Bu 
çal may geli tererek, Brijs, Goethals, Swinnen, Van Hoot ve Wets (2000) kategori 
yönetimine ait kstlar çal maya dahil etmi  ve daha büyük boyutlu sepetler için 
modelin uygulamasn sunmu tur.  Gün ve Badur (2008), Brijs ve di erlerinin (1999) 
çal mas temelinde ürün seçimi için bir model önermi tir. Bu çal malarda; raf alan 
kapasitesi ve ürün boyutlar dikkate alnmam tr. Chen ve Lin (2007),  çok seviyeli 
birliktelik kurallar madencili i temelinde ürünler,  ürün  alt  kategoriler ve ürün 
kategorileri için raf alan tahsis modeli geli tirmi  ve Brijs ve di erlerinin (1999, 
2000) çal malarndan farkl olarak raf alan kstlarn ve boyutlarn model yapsna   
dahil   etmi tir.  Bu çal mada;  ayrca ürünlerin ve ürün kategorilerinin raf 
lokasyonun belirlenmesi amacna yönelik bir yakla m geli tirilmi tir. 
 
Nafari ve Shahrabi (2010); literatürdeki di er çal malardan farkl olarak, ürün 
fiyatn dikkate alarak ürünlere raf alan tahsisi ve ürün karmas seçimi için yeni bir 
yakla m geli tirmi tir. Bala (2008), özellikle paket olarak satn alnan ürünler için 
nicel birliktelik kurallarnn perakende ürün seçimi ve envanter kararlarnda 
kullanm için bir yakla m önermi tir. 
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2. MODEL GEL T RME 
 
Perakende yönetiminde tekil olarak ürünlere odaklanma yerine ürün kategorilerine 
odaklanma yaygn ekilde kullanlan bir metottur. Bir kategori, ayn ya da benzer 
fonksiyonlara ya da özelliklere sahip ürünlerin bir koleksiyonudur (Bai, 2005). Bu 
noktada; raf alan tahsis karar iki seviyeye ayrlabilmektedir: 1) Belirli bir ürün 
kategorisine ne kadar raf alan tahsis edilmelidir? 2) Bir ürün kategorisi içindeki 
herbir ürüne ne kadar raf alan tahsis edilmelidir? (Reyes ve Frazier, 2007). Di er 
taraftan; Zurfyden'in belirtti i gibi (1986); estetik sebeplerden dolay, ürünlere ya da 
markalara tahsis edilen raf alan bütünlük içerisinde olmaldr. 
 
Kategori yönetimi ilkeleri, uygulamada geni  ölçüde kullanlmasna kar n; 
literatürde yer alan çal malarn snrl bir bölümünde (Russell ve Urban, 2008; Chen 
ve Lin, 2007), ürün-kategori ili kilerinden kaynaklanan, ayn kategorideki ürünlerin 
birlikte sergilenme kstlar dikkate alnm tr.  
 
Bir di er nokta; mü teri taleplerini kar lamak ve marka imajn zedelememek için 
perakende ma azalarnn; elde edilebilir ürün kümesinin belirli bir bölümünü raflarda 
sergilemek e iliminde olmasdr. Perakendecinin sadece finansal performansn esas 
alan modeller; yüksek talep gören ürünlerin sunum miktarlarn arttrarak elde 
bulundurmama olasl n azaltma yönünde bir e ilimi olacaktr. Bu nedenle; raf 
alan tahsis ve ürün seçim modelleri, belirli bir çe itlilikte ürünün raf üzerinde 
sergilenmesi güvence altna alnacak ekilde tasarlanmaldr. Bu durum, literatürde 
yer alan çal malarda yeterince dikkate alnmam tr. 
 
Bu çal mada; literatürdeki çal malarn sözü edilen eksikliklerinin üstesinden 
gelmek için, Corstjens ve Doyle (1981) tarafndan geli tirilen model temelinde raf 
alan tahsis ve ürün seçim kararlar için do rusal olmayan bir tamsayl programlama 
modeli geli tirilmi tir. 
 
i = 1,2,...,n ürünler kümesini, j= 1,2,....,m  kategoriler kümesini, k=1,2,...,o  
ma azada bulunan raf kümesini ifade etmek üzere modelde kullanlan notasyonlar 
a a daki ekildedir: 
Pi i ürününün bir birim sergilenmesinden elde edilen kazanç 
Ai i ürününün boyutu 
Li i ürününün minimum sergilenme miktar 
Ui i ürününün maksimum sergilenme miktar 
Qi i ürününe tahsis edilen sergileme miktar 

i i ürününün alan esnekli i ölçek parametresi 
i i ürününün alan esneklik katsays 
i,l i ve l ürünleri arasndaki çapraz esneklik katsays 

MVj j kategorisinin minimum çe itlendirme sabiti 
Tk k rafnn kapasitesi 



Tuncay Özcan                                                                                  Yönetim Yl: 21 Say 67 Ekim 2010 
 

 93

LEk k rafnn lokasyon etkisi 
LEi i ürününün raf alan tahsis karar sonucunda olu an lokasyon etkisi 
Yi,j i ürününün j kategorisine ait olma durumunu  gösteren ikili parametre  
Hi,l i ve l ürünlerinin ayn kategoriye ait olup olmad n gösteren ikili parametre 
Xi,k i ürününün k rafna atanma durumunu gösteren ikili karar de i keni   
Burada; Yi,j {0,1} ve Hi,l {0,1}. Ayrca; S, farkl kategorilere ait ürün ikililerinin 
tamamn içeren bir küme olsun. Bu durumda;  S = {(i,l) | Hi,l =0; i=1,..,n; l=1,�,n} 
ile tanmlanabilir. 
 
Modelin amaç fonksiyonu ve kstlar a a daki ekilde ifade edilebilir: 
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LQ ii      ,         (9) 

UQ ii     ,  (10) 

NQi      ,      (11) 
 
Geli tirilen raf alan yönetiminin amaç fonksiyonu (3) nolu e itlikle ifade 
edilmektedir. Amaç fonksiyonunda; ürün talebi; ürünün sergileme miktarnn alan 
esnekli inin, ürünler arasndaki çapraz sat  etkisinin ve ürünlerin sergilendi i 
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raflarn lokasyon etkisinin bir fonksiyonudur. (4) nolu kst, herbir ürünün, ürün 
seçim kararna ba l olarak ya ma aza raflarnda sergilenmeyece i ya da en fazla bir 
rafta sergilenebilece ini belirtmektedir. (5) nolu kst literatürdeki çal malarda 
eksikli i belirtilen ürün- kategori ili kilerinden do an sergileme kstlarn ortaya 
koymakta ve farkl kategorilere ait ürünlerin ayn rafta sergilenmemesi durumunu 
güvence altna almaktadr. (6) nolu kst; bir rafta sergilenecek ürünlerin, raf 
kapasitesini a mamas gerekti ini ortaya koymaktadr. (7) nolu e itlik, amaç 
fonksiyonu de erinin hesaplanmasnda etkin olan ürün lokasyon etkisinin, raf alan 
tahsis kararna ba l olarak hesaplanmasn içermektedir. (8) nolu kst denklemi, her 
ürün kategorisine ait potansiyel ürün kümesinin, belirlenen minimum çe itlendirme 
sabiti (MVj)  ölçüsünde rafta sergilenmesini garanti altna alarak ürün çe itlili inin 
istenen seviyelerini sa lamaktadr. (9) ve (10) nolu kst denklemleri, ürünlere tahsis 
edilen sergileme miktarnn belirlenen alt snr ve üst snr aral nda olmas ve (11) 
nolu kst denklemi ise ürün sergileme miktarlarnn tamsayl olmas ko ulunu 
sunmaktadr. 
 
3. B R KARAR DESTEK ARACI TASARIMI 
 
Geli tirilen model temelinde; Microsoft Excel program, bu programn bir eklentisi 
olan Solver yazlm ve Visual Basic uygulamalar kullanlarak, perakendeciye raf 
alan tahsis ve ürün seçim kararlarnda destek olmak amac ile bir raf alan yönetim 
sistemi tasarlanm tr. Solver, Microsoft Excel altnda çal an do rusal ve do rusal 
olmayan programlama modellerinin çözümü için tasarlanm  bir optimizasyon 
yazlmdr. Karar de i kenlerinin, model kstlarnn  ve amaç fonksiyonunun Solver 
arayüzleri ve Microsoft Excel hücreleri kullanlarak tanmlanmas, modelin 
çal trlmas için yeterli olmaktadr. Solver, do rusal olmayan programlama 
modellerinin çözümü için genelle tirilmi  indirgenmi  gradyan yöntemini 
kullanmaktadr. 
 
Geli tirilen raf alan yönetim sistem yaps, bütünle ik olarak birbirinin tamamlayan 
4 evreden olu maktadr. ekil 1�de bu 4 evreyi ortaya koyacak ekilde geli tirilen 
sistemin ana menüsünün ekran arayüzü sunulmaktadr. Bu evrelerin 
detaylandrlmas ise a a daki ekildedir: 
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EK L 1. Raf Alan Yönetim Sistemi � Ana Menü

 
Evre I:  Model seçimi - Perakendeci ilk olarak; alan esnekli i, çapraz esneklik ve 
lokasyon etkisi faktörlerinden hangisi ya da hangilerinin model yapsna dahil 
edilmesini istedi ini ana menüde yer alan model seçiminde belirtmelidir. Üç faktörün 
tamamnn seçilmesi durumunda olu acak model yaps, Bölüm 2�de verilen model 
yaps ile ayn olacaktr.  
 
Evre II: Tanmlamalar ve Veri Giri leri - Perakendeci; raf alan yönetim 
modelinin çal mas için raflarda sergilenebilecek ürünlere, kategorilere ve ma aza 
raflarna ait gerekli bilgilerin tanmlanmasn bu evrede gerçekle tirmelidir. Ürün, 
kategori ve raf bilgileri komut butonlarnn seçilmesi sonucunda ortaya çkan 
kullanc formlar ile kolaylkla tanmlanabilmektedir.  Ürün giri lerinde; ürünlerin 
sat  fiyatlar, satnalma maliyetleri, boyut bilgileri, minumum ve maksimum 
sergileme miktarlar ve kategori bilgileri tanmlanmaktadr. Kategori tanmlamalar, 
kategoriler için belirlenen minumum çe itlendirme sabitinin tanmlanmasn, raf 
tanmlamalar ise, raf kapasite bilgileri ve lokasyon etkileri gibi model 
parametrelerini içermektedir. Ürün, kategori ve raf tanmlamalarnda kullanc 
formlar kullanlarak girilen bilgiler ayn anda tanmlanan Microsoft Excel 
hücrelerine de yazlmaktadr. ekil 2�de ürün giri leri için tasarlanan kullanc 
formunun yaps sunulmaktadr. 
  
Bir di er önemli veri kümesi, mü teri i lem verisidir. Mü teri i lem verisi; alan 
esneklik ve çapraz esneklik katsaylarnn hesaplanmas açsndan kritik önem 
ta maktadr. Bu veri, ayn zamanda ürünlere ait talep anndaki stok bilgilerini de 
içermektedir. 
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EK L 2. Ürün Tanmlama Ekran Formu 

 
 
Evre III : Gerekli Hesaplamalar -  Raf alan yönetimi için geli tirilen model 
yapsnn i letilmesi için alan esneklik ve çapraz esneklik katsaylarnn hesaplanmas 
gerekmektedir.  Bu amaçla; mü teri i lem verisi kullanlarak E itlik (2) ile 
tanmlanan talep fonksiyonu paralelinde bir çoklu regresyon modeli olu turulmu tur. 
 
Evre IV : Optimizasyon Sonuçlar - Alan tahsis kararlar ve yerle im kararlar 
olarak tanmlanan komut butonlarndan herhangi biri seçildi inde, Solver raf alan 
tahsis probleminin çözümüne gerçekle tirilen tanmlamalar paralelinde ba layacak ve 
elde etti i tahsis ve yerle im sonuçlarn tanmlanan MS-Excel hücrelerinde 
gösterecektir.  
 
3.1 Saysal Örnek 
 
Geli tirilen modelin ve karar destek aracnn uygulanabilirli ini sunmak için bir 
örnek problem olu turulmu tur. Bu amaçla; 3 ürün kategorisine ait 14 ürün, 5 raf 
içeren bir raf alan problemi ele alnm tr. Örnek problem için tanmlamalar sonras 
olu an Microsoft Excel ekran görüntüsü ekil 3�de sunulmaktadr. ekil 3�den 
görülebilece i gibi; geli tirilen raf alan yönetim sistemi, ayn zamanda Microsoft 
Excel araç çubu una bir menü olarak eklenmi tir. Perakendeci; bu menüyü 
kullanarak, kolaylkla, model için gerekli verileri tanmlayabilmekte, raf alan 
yönetim modelinin çal trlmasn sa layabilmekte ve model sonuçlarn elde 
edebilmektedir. 
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Saysal örnek için ürün giri  ekran ile tanmlanan ürün parameter de erleri, 
hesaplanan alan esneklik ve çapraz esneklik katsaylar, raf kapasiteleri ve lokasyon 
etkileri ve kategori bilgileri de ekil 3�de  sunulmaktadr. Burada Tk de eri raf 
alannn uzunlu unu ifade etmektedir. Ürünlere ait kapasite bilgileri de, ürünün 
yalnzca uzunluk boyutunu içerecek ekilde verilmi tir. 
 

EK L 3. Raf Alan Yönetim Modeli Uygulama Örne i 

 
 
Gerekli tanmlamalar sonrasnda, Solver program kullanlarak modelin i letilmesi ile 
tahsis ve raf lokasyon sonuçlar elde edilebilir. Bulunan en iyi çözüm de erlerine 
kar lk gelen lokasyon ve tahsis kararlar da, ekil 3�de karar de i kenleri olarak 
tanmlanan Microsoft Excel hücrelerinde sunulmaktadr. Bu çözüm kümesinin E itlik 
(3) ile belirtilen amaç fonksiyonu de eri; 697,74 olarak bulunmu tur.  Ürün-kategori 
ili kileri ve elde edilen ürün bazl model sonuçlar yardmyla ürün kategorilerine 
ili kin raf alan tahsis ve lokasyon kararlarna ula labilir. 
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SONUÇ VE ÖNER LER 
 
Raf alannn etkin yönetimi hem finansal performansn en iyilenmesi hem de mü teri 
hizmet düzeyinin geli tirilmesi açsndan kritik önem ta maktadr. Bu noktada; 
perakendecinin raf alan yönetimini gerçekle tirmek için bir karar çats gereksinimi; 
elde edilebilir ürün kümesinin sürekli olarak artmas ve tüketici talebinin dinamikli i 
ve bu durumun kar snda raf alannn snrll  nedeniyle giderek önem kazanan bir 
konudur.  
 
Bu çal mada; ilk olarak raf alan yönetiminin ürün seçim ve çe itlendirme, alan 
tahsisi, yerle im ve stok yönetimi problemleri ile ilgili literatürde yer alan 
çal malarn detayl bir analizi gerçekle tirilmi tir. Bu çal malar; kapsam, model 
yaps ve çözüm yakla mlar gibi niteliklerine göre snflandrlm tr. Daha sonra; 
literatürde yer alan çal malarn eksikliklerinin üstesinden gelmek için, raf alan 
tahsis ve ürün seçim kararlar için do rusal olmayan bir tamsayl programlama 
modeli geli tirilmi tir.  Geli tirilen model yaps; alan esnekli ini, çapraz esnekli i 
ve lokasyon etkisini esas alan bir talep fonksiyonunu  perakende kategori yönetimine 
özgü kstlar ile bütünle tirerek bir optimizasyon problemine dönü türmektedir. Son 
olarak; geli tirilen model temelinde Microsoft Excel program, bu programn bir 
eklentisi olan Solver yazlm ve Visual Basic uygulamalar kullanlarak, 
perakendeciye raf alan tahsis ve ürün seçim kararlarnda destek olmak amac ile bir 
raf alan yönetimi karar destek arac tasarlanm tr. Geli tirilen model yapsnn 
uygulanabilirli i ve karar destek aracnn kullanm, küçük ölçekli bir örnek problem 
ile sunulmu tur. 
 
Geli tirilen karar destek arac özellikle belirli bir raf alan yönetim sistemi 
kullanmayan perakendeciler için önemli fayda sa layacaktr. Veri giri lerinin ve 
taknmlamalarn kolaylkla yaplabilmesi ve kullanc dostu ekran arayüzleri ve 
Microsoft Excel�in yaygn kullanm, bu karar destek aracnn avantajlar olarak 
nitelendirilebilir.  
 
Bu çal mann snrlamalar ise u ekilde ifade edilebilir: Alan esnekli ini ve çapraz 
esnekli i esas alan modeller, çok sayda parametrenin tahminini gerektirmesi ve bu 
parametrelerin tahminin çok zor olmas ve deney yapmann yüksek maliyeti  
nedeniyle uygulanabilirli i dü ük modellerdir. Bu noktada; uygulanabilirli i yüksek 
model yaplarnn tasarlanmas önemli bir ara trma frsat sunmaktadr. Bir di er 
önemli snrlama, karar destek aracnn Solver programna ba mll dr. Özellikle, 
büyük ölçekli raf alan yönetim problemleri için Solver programnn çözüm üretme 
yetene i istenilen düzeyde olmayacaktr. Bu noktada; geli tirilen model yaps ve raf 
alan yönetim problemleri NP-Zor nitelik ta d  için sezgisel ve meta-sezgisel 
yakla mlar temelinde farkl çözüm algoritmalarna ihtiyaç duyulacaktr. 
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