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PERAKENDE LOJİSTİĞİ YENİ VE 
ALTERNATİF ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMELİ

Yeni dönemle birlikte perakende lojistiğinin, müşteri 
hizmet düzeyine odaklanarak, çevikliğini artırması; 
pandemi kaynaklı sınır denetimlerindeki artış, uzun 
bekleme süreleri, ilave emniyet ve sağlık tedbirleri, 
uygun sürücü ve araç sayısındaki düşüş vb. problemlere 
yönelik yeni ve alternatif çözümler geliştirmesi gerekiyor.
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T üm dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs hastalığı (CO-
VID-19) kaynaklı pandemi 
süreciyle birlikte, yaşama 

ve çalışma alışkanlıklarımızın sürekli 
ve kalıcı bir biçimde değişeceği bir dö-
neme giriyoruz. Yeni ‘normalde’ tüke-
ticiler, mevcut fiziksel ve zihinsel sağ-
lıklarını korumak adına, daha sağlıklı, 
güvenilir ve çevreye duyarlı ürünlere 
yöneliyor. Bu anlamda, sıklıkla, yalnız-
ca temel gereksinimlerini karşılaya-
cak ürünleri, yaşadıkları ya da çalış-
tıkları yere yakın yerel dükkânlar ve/
veya e-ticaret kanalları aracılığıyla sa-
tın almayı tercih ediyorlar. Sözkonu-
su yönelim, çok sayıda noktada, özel-
likle, gıda, ev tekstili, temizlik ve hijyen 
malzemelerine ilişkin alışveriş deneyi-
mi sunan mağaza odaklı perakendeci-
lerin, hammadde yönetimi, mağazalar 
arası hareketlilik ve koşulsuz müşteri 
memnuniyeti kaynaklı karmaşık/stan-
dart dışı ürün iade operasyonları ne-
deniyle mevcut çok bilinmeyenli denk-
lemlerindeki değişken sayısını da ar-
tırıyor. Tedarik problemleri yaşandı; 
sipariş teslimleri gecikti. Bu nedenle, 
büyümenin ana itici gücünü oluştu-
ran perakende sektörünün, yeni fikir, 
ürün ve iş yapma şekillerini de ortaya 
çıkaracak biçimde, yerli ve yerel üre-
tim ve tedarik olanaklarının ön plana 
çıktığı, e-ticaret, robotik, temassız kre-
di/banka kartı ödemesini esas alan gö-
rece daha esnek bir yapıya dönüşmesi 

bekleniyor. Yeni dönemle birlikte, risk-
lerini ve bağımlılıklarını azaltarak tü-
keticilerine sundukları değeri artır-
mak adına perakendecilerin, tedarik 
kaynaklarını çeşitlendirerek farklı 
coğrafyalara kaydırmaları; temel te-
darik kategorilerini gözden geçirerek 
ölçek ekonomisine odaklanmaları; ani 
düşüş ve yükselişleri daha iyi yansı-
tacak talep tahmini modellerine yö-
nelmeleri ve geleneksel ve çevrimiçi 

kanallar arası dengeyi sağlamaya ça-
lışmaları olası gibi görünüyor. Sözko-
nusu değişime uyum sağlayabilmek 
adına, perakende lojistiğinin, müşteri 
hizmet düzeyine odaklanarak, çevik-
liğini arttırması; pandemi kaynaklı sı-
nır denetimlerindeki artış, uzun bek-
leme süreleri, ilave emniyet ve sağlık 
tedbirleri, uygun sürücü ve araç sayı-
sındaki düşüş vb. problemlere yöne-
lik yeni ve alternatif çözümler geliş-
tirmesi gerekiyor. Bu durum, yüksek 
düzeyde fiyat indirimi riski taşıyan/be-
lirli bir raf ömrü bulunan mal stokla-
rını ideal düzeyde tutmak ve sözkonu-
su ürünlerin taşıma sürecini optimize 
etmek isteyen perakendeciler açısın-
dan daha da önemli. Öte yandan, mev-
cut ve yeni geliştirilecek çözümlerin 
beraberinde getireceği maliyetler de, 
katlanılabilir ve rekabetçi olmalı; za-
manla düşürülebilmeli ve perakende-
cilerin verimliliklerine katkı sağlama-
lı. Perakende lojistiğinin müşteri hiz-
met düzeyini olası en yüksek düzeye 
çıkarabilecek biçimde düşük maliyet-
lerle sunulması, gerek hizmeti sunan 
lojistik işletmesinin gerekse peraken-
decinin nakit ve envanter yönetimine 
büyük katkı sağlayabilir. İki taraf için 
de sürdürülebilir kârlı bir büyümenin 
yolunu açabilir. Özetle, müşteri hizmet 
düzeyi, maliyet ve nakit yönetimi üç-
lüsü, pandemi öncesinde olduğu gibi, 
sonrasında da kalıcılığı belirleyecek 
gibi duruyor.


