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Değişen Çevrede Perakendeci
Yerleşim

Strat eiisi Formülasyonu (*)
Avijit CHOSH - C. Samuel CRAING
Cev.: Seval YAKIŞAN(**)

Pernke ndecile rin başarılı strateji ler düzenle meleri için, günümüzde karşılaştıkları Pazarla ma çevrele rinden başka, karşılaşabile
rcekleri rekabet i ve demografık değişiklikleri göz önünde bulundu
çevrede
bir
n
değişke
maları gerekir. Bu makale , perake ndecile rin
strateji k bir yerleşim planı uygulamaları için yol gösteri yor. Bölge
bölgeyi saptam ak
avantajlarını saptam ak için bir ı:nodel, seçilec ek
üzere kriterle r ve kompütasyonları yürütm ek üzere , işlemler öneriler
liyor. Meydan a gelebile cek değişik duruml arda avantajlı strateji
denti
rekabe
de
biri
elde edilebil mek için önemli çözüm yollarından
geleyici

kavramların kullanımıdır.

GİRİŞ

Firmalar, ömürle rini . uzatma k üzere daha fazla strateji k planfirlamaya güvenm ektedir ler. Başarılı strateji ler düzenle mek icin
başka,
rinden
maların, günümü zde karşılaştıkları pazarla ma çevrele
göz önünikleri
değişikl
rafik
demog
ve
t
rekabe
leri
karşılaşabilecek
ın kendi
firmalar
rakip
ikler,
değişikl
Bu
de bulundurmaları şarttır..
stratedeğişik
ıkları
uygulad
performanslarını güçlend irmek üzere
rmesi
değişti
strateji
n
jilerden doğabilir. Ayrıca, herhan gi bir firmanı
stratei
üzerine rakipler in kendile rini koruma k için _ aldıkları önleyic
jileri de hesaba katmalıdır. Bundan başka, firma , rakipler in stratejilerinden bağımsız olarak sürekli de@işim , içinde olan planlam a çevve
resine ayak uydurmalıdır. Örneğin, ekonomi, talep, yaşam tarzı
·
etkinı
kôrlılığı
i
ileridek
demogr afideki değişikliklerin tümü firmanın
firbir
ırken
ler. Bunun için, strateji k planlam a yöntem leri uygulan
in ileridek i tepmanın yap~cağı değişikliklere karşılık _olarak rakipler
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kileri ve çevrenin
lıdır.

kendiliğinden değişimi

göz önünde bulun duru lma-

Pera kend ecilik te strat ejik planlama çok önem
li · ve kritik tir. İlk
önemli nokta. firmanın dikka tini günlü k işlem
lerden ziyade, uzun vadede başarı sağlayacak faktö rlere yöne ltmek
tir. Uzun vadede kôrı
belir'ıeyen faktö rlerd en bazıları, mağazanı
n konumu, büyüklüğü, sağ
ladığı sArvisler ve çevreye verdiği
imajdır.
Bunların arasından, mağazanın konu
mu, başarıyı belirleyen en
· büyük etkendir, diyebiliriz. İyi bir konum,
firnıaya rakip lerde n korunmak üzere belirl i avan tajlar sağlayabilir.
Değişen çevreye uyum
sağlamak üzere paza rlama unsurların
ın diğer . elemanları kolaylık
la değiştirilebi.lir, fakat mağaza konumu daha
büyük yatırımlar gerektirdiği için da'ha uzun vade li planl
anırlar. Bunun için perak endecinin strat ejik yerleşim planlamasında, ilerid
e meydana gelec ek
değişiklikler göz önünde bulundurulmalıd
ır. Firma ve rakip leri zamanla geliştikçe perakende konum avantajlar
ıyla perak ende cinin
yerleşim strat ejisin i -sapt amak ta yardımcı
olma k için-, değişken cevreler için bir yerleşim kararları planı geliştirilmi
ştir. Bu plan, üc unsur teşkil eder: Yerleşim avantajını sapta mak
'üzere bir model, alterna tifler arasından secim yapm ak üzere
krite r ve hesapları yap. mak üzere (heuristik) formü ller. Meyd ana
geleb ilece k değişik durumlarda, avantajlı strat ejiler elde edile bilme
k için, rekabeti dengegeleyici kavramların kullanımı önemli bir çözü
m yoludur.
Bu yazı, üç ayrı bölüme ayrılmıştır. İlk olara
k, perakendeci konum secimi için mevc ut modellerden kısac
a bahsedilmiştir. İkinci
bölümde, rekab eti dengeleyici model gelişt
irilmiş ve 'bunun perakendeci yerleşim kararlarına uygulama şekill
eri açıklanmıştır. Bu
bölümde. yerleşim avantajlarını tespi t etme
k için Birbi rine Tesir
Eden Rekabet Türe vleri Formülasyonu ve yerle
şim planl ama hesa plamalarını tatbi k eden Zirve Konu
m Formülasyonu (Vertex Subs titation Heuristik) Metodları önerilr~ıektedir. Bu
işlemler, alan · sec.me
sorun unun reka·peti dengeleyici- çözümünde
müke rrer algor itma kullanımıyla yapılır. Üçün cü bölümde, bu
model, basitleştirilmiş bir örnek üzerinde tatbi k edilmiştir. Esas model'in
genişletilmiş biçim lerinden de ayrıca bu bölümde bahsedilir.

MEVKİ SECME VAKLAŞIMLARI
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Yerleşim kararları uygulandıktan
sonra, geriye dönüşü pek
olmmdığından mağaza yerini en iyi
şekilde tespi t edeb ilmek

koiçin

birkaç model geliştirilmiştir. Bu modellerin arasından en çok bilinenler: Analog (Mukayese) modeli ve uzamsal (veya çekim) modelidir. Muka·yese modeli'nde mağazaya benzer diğer mağazalar tesbit edilir. Bu «mukayese mağazaları» nın değişik uzaklıklardaki bölgelerden müşteri çekme güçleri, müşterileri saptayarak . gözlenir.
Mukayese Mağazaları'nın müşteri çekme gücü alışveriş alanını tahmin etmekte ve seçilecek alanlarda beklenilen- satış miktarını saptamakta kullanılır. Böylece, en iyi performans'ı vadeden alan, söz
konusu mağaza'nın konumu ·için seçilir. Bu Modelin UY'gulaması kolay olmasına karşın iki dezavantajı vardır.
Birincisi, mukayese mağazalarının seçimidir. Elde edilen sonuçlar, secilen mukayese mağazaları'na bağlıdır ve bir analist'ten
diğerine değişebilir. İkinci ve daha önemli olan dezavantaj mukayeseyi yaparken, metod'un doğrudan doğruya gözönünde bulundurulmamasıdır. Rekabet durumu ancak mukayese · mağazaları seçilirken
hesaba katılıyor.
.
.
Uzamsal secim modelinde ise, rekabet ortamı acık~a ·gözönünde bulunduruluyor. Bu modele ·göre, herhangi bir kişinin belirli bir
mağazayı seçme olasılığı, o mağazanın yararlılığıyla, kişinin dikka- .
te aldığı diğer mağazaların toplam yararlığının oranına eşittir. Bir
IT!ağazanın yararlılığı, mağazanın büyüklüğüne ve matjaza ile müş
terilerin arasındaki mesafeye bağlıdır.
Pij=Bölge i (i=l,2, .... ,M)daki bir
Sj/DiJ.
veriş Merkezi J'ye seyahat etme
Pij=____,,..,__,.-Sk/ Dik , Sk=Mağaza k'nın büyüklüğü

(I)

Dik : Bölge i ile

= Uzaklığın

mağaza

K (K= 1,2, ... ,J, ... ,n)

o bölgede alışveriş etme
tör'ün tahmini bir parametresi
n = Bölgedeki mağaza sayısı. ·

B

kişinin,alış-

olasılığı

arasındaki uzaklık

olasılığını yansıtan

fak-

Yukarıdaki modeli daha da geliştirerek, mciğaza'nın çekiciliği_.ni

saptamakta kullanılan başka faktörl·eride dikkate alabiliriz. Stanley
ve Sewal (1976) mağaza'nın imajını ölçmek üzere, çok boyutlu hesaplamalar kullanmışlar. Bunlara göre, mağaza imajını saptamak
mağaza seçimini tespit etmekte kaydadeğer bir önem taşıyorpu. Fakat Nevin ve Houston (1980)'ın buluşlarına göre mağaza imaj'ı belirli bir alışveriş alanı tercihini saptamakta yardımcı olmasına ~ağ477

men, bu faktörü n modele dahil edilmesi, müşteri sdyısını $aptam
akta buluşlara pek fazla yenilik ve değişiklik getirm iyordu .
Uzamsal secim model i'nin daha genel bir şekli, Nakan iski
Cooper'rn (19'74} önerdiği, birbirin e tesir eden rekabe t türevle
ri formülasyona'dur. Bu formülasyonda, mağaza çekiciliğini saptam
ak üzere, mağazanın büyüklüğüyle beraber diğer mağaza çekiciliğini
saptamak üzere, mağazanın büyüklüğüyle berabe r diğer mağaz
a karaktert eristik leri de göz önünde ·bulun durulu r. Sain ve Mahaja
n'ın
(1979} buluşlarına? göre, mağaza . büyüklüğünden başka,
çıkıştaki
kasa sayısı, rafların konumu ve geçit sayısı ve kredit kard
servisleri süperm arket müşterisini tayin eden önemli faktörl erdir.
Bir çok
perakendeci firma, mağaza konumu saptar ken bu modele ·
başvurur
lar. Bu. uygula malard a, ·söz konusu model pazar payını hesap
lamak
ve mağaza karakt eristik lerinde ki değişikliklerin, . değişik mağaza
la
rın performansları üzerin deki etkiler ini ölçmek
için kullanılır. Aynı
şekilde bölgeye giren yeni mağazalar için
pazar payını maksimize
edecek
ş~kilde
konum
saptam
ak
üzere
kullanıl
abilir.
.
1

.

Yukarıda

bahsedilen, perake ndeci yerleşim secimi modellerinin bazı kısıtlayıcı faktörl eri vardır. Mevcu t modeller, geneld
e tek
bir mağazanın konum secimi için hazırlanmıştır. Mama fih
perakendeciler genellikfe birden fazla mağaza konumu saptay arak
stratej ik
bir uygulama amaçlamaktadırlar. Firmanın tek bir mağaz
a için en
iyi kon1.:1m olarak saptadığı yerleşim bölges i, daha fazla- mağaza
lar
eklend ikçe kôrlılığını yitirirle r. En iyi konumu s~çerken, perake
ndecinin zincirin deki mağazaların birıbirlerirıin kôrlılığını ters
yönde etkilememesi için uygun bir plan kullanılmalıdır. Ayrıca, secim
yapı
lırken, uygula nan plan perake ndeciy i rekabe t'in
etkisinden en iyi . şe
kilde koruyabilmeli. Perakende yerleşim seçimi modelleri,
çoğun
lukla rekabeti statik, değişmeyen lbir faktör olarak ele alırlar.
Mevcut rekabe t alanlarını inceler fakat ileride ki rekabe t ortamı
nda meydana gelebi lecek değişiklikleri göz önünde bulundurmazlar.
Bölgeye eklenen yeni bir mağaza diğer firmaların durum unu ters
yönde
etkileyeceğine göre, rakiple r kendi performansla
rını korum ak için
yeni mağazalar açarak tepkid e buluna bilirler . :Böylece, başta
iyi bir
yer olarak saptan an konum, rakiple r yeni mağazalar eklend
ikçe
kôrlıliğını yitireb ilir. Bu yüzden rekabe tin tepkisi ni
önceden hesaba
katma k gerekir.
Konum secimi modelinin geçmişteki uygulamaları, perake
nde
çevresindeki devamlı değişikliği göz önünd e bulundurmamıştır.
Ma478

ğazanın hacmini belirleyen, nufüz dağılımı ve niteliği gibi faktörler ·

zaman ile sürekli değişmektedir. Şu anda kôrlı olan bir bölgeye,
komşu bölgeler değiştikçe, ileride körlı olmayabilir. Aynı derecede
önemli bir nokta da; şu anda kôrlı olmayacağı saptanan .bir bölge,
daha uzun vadade ~üşünüldüğünde, değişen şartlar altında cazip
gelebilir.
Bu yazıda, yer . tayin etme modeline dayanarak, konum secimi
kararı saptanıyor. Son on senedir; çok tesisatlı perakende yerleşim
sorunları için yer tayin etme modeline başvuranlar artmıştır. Bu metodlarda, yerlerin ve tesislerin saptanması ve amaçları en iyi şekil
de gerçekleştirecek talep durumlarının saptanması hep bir arada
yürütülüyor. Bu metodlar çeşitli planlama durumlarına uydurularak
kullanılabilir. . Yerleşim tayin etme konusunda bir çok yazı olmasına
rağmen, hakimi'ye (1981) göre bunların çoğu rekabeti ve değişen
durumları göz önünde bulundurma yan modellerdir . ·
model, özellikle bu kısıtlamalara değinen bir yaklaşım uygulamaktadır. Model, birkaç bölgeyi, şimdiki ve gelece.k te
oluşabilecek rekabet durumunu göz önünde bulundurara k, bir çözüm ·yolu öneriyor. Ayrıca, bu model perakende talep durumunun
dağılımında meydana gelebilecek değişiklikleri, dikkate alarak ilerliyor. Böylece, şimdiki zamandansa geniş kapsamlı, ileriye dönük kôrlılık planlaması yapmış oluyor.
Halihazırdaki

REKABETİ DENGELEYİCİ MODEL

Rekabeti Dengeleyici Model (RDM) ve Oyun teorisi birkaç değişik pazar durumlarına değişik başarı oranlarıyla uygulanmıştır.
Bütün rakiplerin cevre hakıkndaki bilgileri hemen hemen eşittir. Her
muhtemel bölge, ilk etapta, her rakip'e benze~ bir potansiyel vadeder. Bir bölgeyi seçmekle, firma rakiplerinin o bölgeye girmesini engellemiş oluyor. Dutta ve King'e (1980) göre, diğer modellerin getirdiği en önemli kısıtlamalardan biri de, pazar payının o firmanın
endüstrideki pazarlama çabalarına eşit olduğu düşüncesidir. Fakat. RDM ile .yerleşim kararlarında seçilen strateji ve sonuçtaki pazar payı arasındaki ilişki uygun bir şekilde tarif edilir. Sonuçta mağaza yerleşim kararları büyük yatırımlar gerektirdiğinden, ROM bütün firmaların ekonomik acıdan mantığa uygun bir şekilde haraket
edecekleri farz edilerek geliştirilmiştir. (Bütün denge modellerindeki kritik bir varsayım).
Aynı

pazarda

kôrlılıklarını

daha istifadeli bir hele getirmeye ca479

lışan per ake nde cile rin
stra teji k kararları RDM'e uyg
ula nab ilir. Perakendeciler, , doğrudan doğruy
a aynı paz ar için de
rek
abe tte old uk• !arından, her han gi bir perake
ndec.inin faa liye tler i . diğer per
akendecile rin kôrlılıkları üzerinde dire
kt bir etk i yaratır. Herkes için
bütün
top lam pazar pot ans iye lini n
bel irli olmasına rağmen, per
ake nde ciler birb irin den ayrı ola rak stra
teji leri ni sap tarl ar. Rakip'in
bel irli bir
stra teji k kar ara olan tep kisi
bilinmediğı zaman, , firm
a
bu
stra teji yi
incelerken yani, rak ip.'in en
kuvvetli tep kisi ni düşünerek
kôrı
nı hesap lar. Bunun için, bir firm a
belirsiz bir . durumda kar ar ver
me
k zorunda_olduğu zaman en köt
ü şartlar altında en iyi kôrı
hesaplamaya çalışır . Bazıları bu yöntem
in fazla tutu cu olduğunu idd
ia ets ele r
bile anc ak bu yöntem firmay
ı iler ide oluşabilecek rek
abe
t
durumun~
dan koruyan en iyi yöntemdir.
Bun dan sonra.ki bölümde birb
irin e tesir eden Rekabet Türevleri
Formülasyonu Modeli (BT
ER
TFM
)'nin
RDM'ye nasıl uygulandığını
göreceğiz. -

BÖLGE AVANTAJ DEGERİNİN
TAYİN EDİLMESİ
Mağ

aza yerleşim bölges
i tes pit etm ekt e kullanılan
en belirgin
fak tör, söz konusu mağazanın
bek len ile.n pazar payının sap
tanmasıdır. Bunu sap tam ak için
Pij değeri kullanılır (Pij = bir
kişinin bölge i'deki mağaza j'den alışveri
ş etme olasılığ.ı).

Aik e=k (k=l ,2, .. j .• . ~)mağazasını
,bölge i
Ci= l,2, •. ~ .~m)deki mU~terileri
açısından
beli rley en e,öz elli k
Be= özel lik e'ni n mağaza seçi
min i etk ileyen paromet
1-w.~,~?-' '· ':tf,ırrr;;.1

-- · ·- -- . ,",:- "·*'~it.~~
(A ike) değerlerfne mağaza
seçımını etk iley ebi lec ek
bütün karak teri stik ler dah il edilmel,idi
r. Genellikle, bu fak törl er i.ki
gru
ba ayrılır. Biri nci grup, n:ı
ağazanın büyüklüğü, ser
visi
n
kal
ites
i,
atm
osfer,
temizlik, ürünün kal ites i gib
i mağazanın çekiciliğini ölç
en fak törle~den oluşur. İkinci ·grup,
kişilerle mağaza arasındak
i mesafeyi (yol
süresini) ölçen fak törl erd en
oluşur. Be ise, mağaza
dak
i değişiklikle
re karşı has sas iye t ve secim
fak törl erin den oluşur. Bunlar
ı elde edebilm ek için, üz~rinde çalışıla
n bölge birk aç müşteri
böl
ges
ine bölünür ve her bölgede değişik
mağazaların müşter

saplanır. Aynı şekilde
çalışılan

'bölgedeki

ilerinin (PİJ) oranı

mağaza

kar akt eris tik de-
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ğerleri inceiemeier yaparak saptanır. Parametreierin hesapİamaia ~
rını yapmd~
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Bu hesaplamalarda logaritmalar ve geometrik ortalamalar kuliçin kukla değişkenlerinin değerleri tam olarak belirli değildir. Huyy ve Batsell (19-75) model ile ilgili bazı kavramlar önermişlerdir. Yeni mağazaların pazar paylarını saptamakta bu modelde beliren bir sorun, hesaplanan parametrelerin sadece mevcut olan
mağaza karakteristiklerini yansıtmalarıdır . Mev cut olan mağazala
rın benzer karakteristiklerinin parametreleri pek büyük olmaz. Fakat bu karakteristiklerin önemsiz olduğunu belirtmez, sadece mağazaların benzerlikleri dolayısıyla, ayı~d edici başka değişkenlerin
kullamını gerektirir. Bu yüzden, yeni mağazaların pazar paylarını
saptamak için bu model kullanılırken eğer yeni mağaza mevcut idare ve taslaklardan farklılık gôsteriyorsa, elde edilen parametreler
tam güvenilebilir surette olmayabilir. Böyle durumlarda, mağaza karakteristiklerinin mağaza secimi üzerindeki etkilerini saptamakta birleşik (conjoint) analizler ve laboratuar (Taklit) yöntemleri kullanılır.
lanıldığı

Aşağıdaki pazar payı denklemi, bir mağaza'nın pazarlama stratejisindeki değişikliğin diğer mağazaların pazar payları üzerindeki
etkisini saptamak .için kullanılabilir. Aynı şekilde, bu model bölgeye
yeni giren bir mağaza için en avantajlı stratejiyi saptamakta kullanılabilir. Yeni mağazaların piyasaya girişinden sonra Pij değeri 
ni bulmak için denklem (4) yeni bir şekilde yazılır:
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(4)

Cj

= Gelir

birimi

başına düşen

net kôr

Fj = Mağaza İ'yi işletmedeki sabit masr aflar (Serm
aye masrafı
ve kira dahil). Fj'nin değeri mağazanın büyüklüğü,
Plan'i atmo sfer'i
ve gayrimenkul fiyatları gibi özeliklere bağlıdır.
REKABETTE DENGE'NİN SAPTANMASI

Denklem (4), (5) ve (6) yeni bir mağazanın perfo
rmansını sağ
lamak ta yol göste rmele rine rağmen, ileride ki zama
nda meydana gelebilecek rekab et durumlarının mağazanın perfo
rmansını ne şekilde
etkileyeceğini gözön ünde bulun durm
uyorla r.
Rekabet Mode lini kolaylaştırmak için bir pazar
alanında n ta - .
ne mevc ut mağazanın iki perandeci zincir i taraf
ından işletildiğini
farzedelim. rA zincir i mevc ut n mağazanın rA set'in
i işletiyor ve bölgede p tane yeni mağaza yerleştirmeyi planlıyor.
Aynı planla ma zamanında, mevc ut mağazaların rB set'in
i işleten rakip B'nin de, 9 tane
mağaza yerleştirmesi bekle niyor. Zincir
i A en iyi yerleşim strate jisini
nasıl belirl emeli ... zincir lerin, yeni mağa
za açma k için tatbik edileb ilir
seçenek grubu na S diyelim. Bu seçenekler, yeni
mağazalar için deği
şik karak terist ikleri n kombinasyonları
nda~ gelir ve alan mevc udiye ti,
bölge kuralları, mağaza planı seçenekleri, idare cilerin
istekl erine bağ
lı olara k saptanır. A zincir inin yeni
mağaazlarının (P) komb inasy on
grubuna Ap adını verelim, rakip mağaza grubu na
da Bg adını verelim
YA (APUR!Bq LJiRB) =A'nın beklenilen kôr'ı birleş
ik progr amlam alarla
YA'yı maksimize eden set Ap'ı bulab iliriz. Mağazaya
k seçeneği seçildiği zaman bir'e eşit olan sıfır bir
değişkenini .x, k (k.:....1,2, .... ,k) olarak belirle yelim . B zincir inin kullanıldığı seçen ekler
grubu k= 1, ..... ,k
olara k sıralanır. A'nın mevc ut mağazaları k=k'
+ 1, ... ,k" seçeneklerini ifade eder ve A'nın yeni mağaza yerleştirmes
i için tatbik edilebilir seçen ekler de, k = k" + _1... k olara k yazılır
.
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Alttaki problem Ap bulmak için çözülmüştür :

Bu problem'in amacı, · A zincirinin toplam kôr'ını maksimize etmektir. Sadece p tane yeni mağaza açılabilir ve her mağaza fOrklı
şeki. lde olmalıdır. Problemin çözümü, p tane yeni mağaza için en
iyi planı veriyor. Rakiplerinde kendi mağazalarının konumunu tesbit ederken aynı yöntemleri kullandıklarını farz edebiliriz. Ama, rakip'in en iyi mağazalar konumu, yine de Ap den farklı olur. Çünkü her iki zincire ait · mağaza konum planları biribirinden çok
farklı olabilir ve bu yeni mağazaların konum planını etkiler. B'nin en
iyi mağaza konum planı (B9 ) saptamak için, rakip (7) probleme benzer bir çözüm yolu kullanır. Bi.J problemin amacı, B9 'i maksimize etmektir.

(8)

Max.

B9 rakip'in en iyi stratejisini temsil ediyor. A zincirinin en iyi
stratejisi şu plan'ı seçmektedir.

Max
Ap

Max
Bq

YA (APUrA/Bq Urb)
=YA (Ap UrA/Bq UrB)

Bu stratejinin beklenilen kôr'ı · rakip'in konum planlaması ne
olursa olsun zincir için garanti edilmiş bir performans ölçüsü belirliyor.
çok fazia seçenekleri ·olduğu zaman, dengeleyici
zorlaşıyor . Karışım programlama ve analizhesaplamak
stratejiyi
lerin, kôrlılıkla, mağaza karakteristikleri arasındaki ilişkiyi saptayan
fonksiyon'un karmaşıklığı yüzünden, kullanımı zordur. Buna bir cöFirmaların
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züm olarak müke rrer· yöntemi kullanabiliriz. İlk olara
k, her firmanın
elindeki bütün seçenekler sıralanır. Önce A firmas
ı için bir strate ji
saptanır. A'nın strate jisine göre B'ye
uy·gun bir tepki stratejisi saptanır. B'nin tepkis ine göre A, ilk strate
jisinin halen uygun olup olmadığını kontr ol eder. · Eğer daha iyi
bir secim varsa A,B'yle tepki
olarak bu strate jiyi seçer. Bu böyle, her firmanın
diğerine tepkis iy!e stratejilerini maksimize etmeleriyle devam eder.
Her iki firma
da ulaşabileceği en iyi strate jiye geldiğinde progr
am sona erer. Her
iki taraf için de en kôrlı sonuç elde edilir.
ZİRVE KONUM FORMÜLASYONU (_VERTEX SUBS
TİTUTİON)
Yukarıdaki yöntem, dengeleyici strate
jileri saptayç:ıbilmek için
mükerrer formülasyon çözüm yolu göstermiştir. Bu
yöntemi, mağq
za konumu problemine uygulamak için, birço k
mağazalı yerleşim
probleminin her safhasında çözüm yapmak gerek
tiriyor. Bunun için
de en iyi sonuca varabilmek için çok fazla komp
üter vakti kullanmak gerekiyor. Bu yüzden birço k yerleşimli probl
emler için değişik
çözüm yolları oluşmuştur. Bunların arasında, Teitz
ve Bart'ın Zirve
Konum Formülasyon'u en kullanışlıdır ve bu mode
lde uygulanmıştır.

P tane mağaza için en iyi konum kombirasyonunu
saptamak
için Teitz ve Bat'ın formülasyonu herhangi bir
şekilde s09ilmiş p
seçenek ile başlar. Çözümü kuvvetlendirmek için
«tepe-tırmanma»
stratejisini kullanarak, çözümde olan konumların
· yerine olmayanları
yerleştirir. Her seferinde, biri diğeri
nin yerini aldığında meydana
çıkan mağazalar konumunun kôrlılığı
hesaplanır. Kör daha yüksek
olara k saptandığı durumda o seçenek strate ji'nin
içine dahil edilir.
Her bir seçenek birbiriyle yer değiştirip karşılaştırı
lıp, en iyi sonuçlar elde edilene kadar, işlem devam eder. Bunu
n 'bir· karar verme
modeli ve her zaman için garantili olmamasına
rağmen, geçmiş
deki deneyimler en iyi'ye yakınsağ_lam sonuçlar verdiğ
ini gösteriyor.
Bu; bir ikili model olduğundan, gen~lde en iyi seçen
eği bulmak her
zaman için mümkündür. Bu formülasyon sonucu,
her iki tarafa uygun, ortak bir kôr noktasında da durab ilir. Bu
olasılığı azaltm ak
için her problem değişik başlangıç noktalarıyla birka
ç defa tekra rlanır. Eğer, değişik başlangıç __ nokta lar
farklı sonu çlar verirse bunların arasında en iyi sonuç veren grup
seçilir. Bu modelin kullanı
mındaki basamakları özetlersek: ·
1)
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Çalışılan alanı müşteri

bölgelerine

ayır .

2)· Her bölgeden

mağazalara

seyahat

dağılımını

sapta.

3) Her bölgedeki müşteri harcamalarını sapta ve planlama süresi için nufüs dağılımında oluşabilecek değişiklikleri hesapla.
4) Rekabet T ürevleri Modelini ayarla.
5) Konum ve yeni
6)

Kullanılabilecek
lığını

mağaza

karakteristiklerini sapta.

konumların

her

müşteri

bölgesinden uzak-

hesapla

7) Zirve Konumu Formülasyonunu kullanarak
ğaza eklenmesi için en iyi stratejiyi sapta.
8)

B'nın

A'nın

yeni , Ma- ·

en iyi tepkisini sapta.

9) Denge

sağlayana

kadar 7 ve 8'i tekrarla.

10) Değişik başlangıç noktalarıyla 7, 8 ve 9'u tekrarla.
11) Değişik sayılardaki yeri mağazal~r için . 7, 8, 9. ve 10 basamakları tekrarla.
MODEL'İN BİR ÖRNEK ÜZERİNDE UYGULANMASI

Modeli basit bir örnek üzerinde, verileri varsayarak, tipik bir
mağaza konum secimi problemi yaratılmıştır. Bu örnekte söz konusu perakendeciler süper marketlerdir. Bölgede iki zincir (A ve B) e
ait 4 Süper market :var (ikisi A'nın diğer ikiside B'nin). Pazar alanı
48 müşteri bfügesine ayrılmıştır. Her bölge için, 10 seneye kadar
olabilecek nüfus gelişimi tesbit edilmiştir. Yeni mağazalar içinde 21
tane uygun yerleşim bölgesi saptanmıştır.
En iyi konum modelleri iki katagoriye ayrılabilirler. İlk grupta,
bölg·ede herhangi bir yerde saptanan konumlar. ikinci grupbfögeler seçilerek saptanan konumlar yer alır. Biz ikinbelirli
ta ise
ci gruptaki stratejiyi uygulayacağız, çünkü ...... .

coğrafik

Şekil 1'de çalışılan alanın haritası ' ve böl·gelerin nüfuslarıyla beraber uygulama imkanı olan bölgeler gösterilmiştir. «f'» ile işaretlen
miş müşteri bölgelerinde nüfus artışı olduğu saptanmıştır.
Başka bir örnekte, şu an~a iki mağaza işletmekte olan A . zin-

cirinin yöneticisi, yeni mağazalar yerleştirerek pazardaki yerini kuvvetlendirmeye karar vermiştir. Aynı zamanda, A'n.ın yeni mağaza
larına karşılık olarak B şirketinin de yeni mağazalar açması beklen485
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mektedir. Örneğin basitleştirmek için, iki firma tarafından en fazla
4 yeni mağaza -açılabileceğini ve bütün mağazaların aynı büyüklükte olduğunu farzediyoruz. Elimizdeki problem; A'nın kaç tane ve
nerelerde yeni mağazalar açması gerektiğidir.
Şu

A'nın işlettiği iki mağaza pazarın % 42,6'sına sahip B
iki mağazası var ve pazar'ın geriye kalan % 57,4'ü de
ona ait. A, kendisinin 4 yerleşim stratejisin i (1,2,3' veya 4 mağaza birden yerleştirmek) B'nin 5 tahmini stratejisiy le karşılaştırır. Her iki
şirketinde bölge hakkında · aynı bilgiye . sahip olduğunu ve yer s~

çiminr benzer yöntemle rle yaptıklarını farzediyoruz. Bu örneğin modele uygulanışının sonuçl-arı Tablo 1'de gösterilmiştir. Tablonun her
karesinde verilen yeni mağaza sayısına . göre, A'nın en iyi stratejisinin kôrlılığı saptanmıştır. Tabloda, ayrıca yeni mağazaların şekil
1'deki haritaya göre nerelere yerleştirilecekleri . verilmiştir. Örneğin,
her iki rakipte iki yeni mağaza açtığında, A için en iyi strateji yeni
mağazalarını 11, ve 21. bölgelere yerleştrmek oluyor. A'nın bundan
beklenen kôrlılığı ise $ 2,215,000 oluyor. Bu, B'nin tepkisine bakmaksızın A'nın performansını gösteriyo r B, en iyi şekilde ka rşılık
verirse, yeni mağazaları için 12. ve _16. bölgeyi seçer ve beklenen
kôrlılığı $ 2,315,000 olur. A'nın -iki mağazasını yerleştirmesi için, 21
bölge arasında 2l0 tane değişik secim olanağı var. Her değişik
secim için de B'nin de bir o kadar secim olanağı var. Mükerrer algoritm FormülasyonL:I, 'bütün bu· seçenekle r arasından, A için en uygun s eç eneği s aptamamı z da yol gösteriyo r.

ando

Şirketininde

EN UYGUN MAGAZA SAYISI
Yeni mağaza yerleştirme masrafıyla da'ha fazla pazar payına
sahip olmaktan doğan gelir artışını mukayese ederek en kôrlı mağaza sayısını saptayab iliriz. Bu model, yeni mağazalar eklendikç e
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elde edilen kôrlılığı saptamakta yol gösteriyor. Örneğin, A'nın iki
yeni mağaza yerleştirmesi her zaman için tek bir mağaza yerleştir
mesinden daha kôrlı ikinci mağazanın sağladığı fazla gelir, mağa
zayı açmanın masraflarından çok daha fazla oluyor ve sonuç. olarak daha kôrlı oluyor. Bu B'nin ,kaç mağaza açtığına bakmaksızın
geçerlidir. Diğer yandan, 3. bir mağazanın eklenmesi A'nın kôrlı
lık oranını ters yönde etkiler 3. mağazanın geliri açma masraflarını karşılamaya yetmiyor. Bunun nedeni de 3. mağaza, rakip firmalardan müşteri çekmek yerine, kendi firmasının diğer mağaza
larından Müşteri çekerek kendi kaybına neden oluyor. Bu örnekte
eklenen yeni mağazaların bütün zincir üzerindeki etkisinin incelenmesinin gerekliliğini gösteriyor.
Tablo 1'in incelenmesi rekabetdurum unda kaç yeni mağaza
açılacağını saptamakta yardımcı oluyor, tablodan da görüldüğü
gibi her iki firmanın tek mağaza açması, ikişer mağaza açmaların
dan daha kôrlı, fakat, böyle bir strateji dengeli. olmaz. Eğer A sadece 1 yeni mağaza açarsa, B'nin 2 mağaza açması daha kôrlı
olurd.u. (Aynı şekilde A için). Her iki firma da karşı taraftan karar
değiştirmeyeceğine dair garanti almadan 'sadece bir mağaza açma
stratejisini uygulayamaz. Fakat, pazar durumlarında böyle bir anlaşma yapmak kanunen yasaktır. Bu yüzden her iki şirkette, diğe
rinden daha az kôr'ı olmasına rağmen, iki yeni mağaza açmaya karar verirler. Rekabet'in var olduğu durumlarda rakiplerin ne şekil
de hareket edeceği bilinmediğinde bu strateji A'ya (Rakip'in tepkisi ne olursa olsun) en yüksek kôrı garantiliyor.
EN İYİ MAGAZA KONUMLARI
stratejisine ilişkin en iyi bölgelerde tablo 1'de gösterilmiştir. Rekabet durumu gözönünde bulundurulmadığında, A zincirinin yeni bir mağaza için en iyi konum 16. bölge olarak görülüyor. Ama B'de yeni bir mağaza açsaydı, o zaman A'nın tek bir yeni
mağazası icin en iyi konum bölgesi 11 olurdu.
Her

yerleşim

MODELLERİN GENİŞLETİLMESİ

Yer
masının

Değişimi

ilk iki

ile konum secimi: Tablo 2 incelendiğinde A tir~
modelin sağladığı yeni mağazalar ka-

mağazasının,
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dar · kôr getirmediği görül üyor. Bu iki mağazanı
n kötü yerleşimi firmanın kôrını maks imize etme sini
engelliyor. Bir veya iki mağaza
nın birden yer değişiminin kôrlılığı
çoğaltması mümkün olabi lir. Fakat mağazaların yer değişimi olduk ça pahal
ıya mal olur. Yer deği
şimi yapa rken firmanın verdiği kayıp
lar hem maddi eşya l arı bir tarafta n bir taraf a taşımaktan hem de sürek
li müşterilerin devamlı
lığını kayb etme kten · doğar. Yer
değişimi, anca k elde edilen fazla
.k ôr bu kayıpları örttüğü takdi rde geçerlidir.
7. problemin değişik
bir analizi yapılarak yer değişimi kararına
varılabilir.
Bu modeli örneğimize uygulayarak, Tablo 3'ü
elde ediyoruz. Baiçin, bir .mağazayı kapatmanın masrafının
o mağazayı
bir yıl işletmenin sabit masraflarına · eşit oldu
ğunu farzediyoruz. Tablo 3'de sadece yer değişiminin kôrlı olabileceğ
i durumları görüy oruz. Faka t enteresan bir nokta, sadece 5. bölge
deki mağazanın yer
değişimi için seçilm esidi r. Bölıge 13'ün
ilk kôrlılığı çok az olmasına
rağmen 5. bölge yer değiştirdiğinde
, 13'e daha fazla müşteri kaldı
ğından kôr'ıda çoğalıyor. Rakip 'in
hiç bir mağazası yer değişi.mi için
seçilmiyor, çünk ü B'nin ilk konumları daha
avantajlıdır.
sitleştirmek

1

Her iki firmanın d.a pazarda 4 mağazası olduğ
u zaman A'nın
$ 2,246,000'e yükselir. Bu sonuç, yer değişimi olma
yan bir önceki durum dan $ 31,000 daha kôrlı. A firması'nı
n 4 bölge üzerindeki kôr dağılım tablo 4'de görül ebilir . Tablo
2 ile karşılaştırıldığında,
4 mağazadaki kôrlılık dağılım akışının iki durum
da çok farklılık gösterdiğini görüy oruz. Ver değişimi
uygulandığında 4 mağaza arasın

daki kôr dağılımı daha deng eli oluyor. Mağa
za büyüklüğü: modelin
tanıtımını kolaylaştırmak için, örneğ
imizdeki mağazaların hepsinin
büyüklüğü eşit farz edilmişti. Çoğu duru
mda, mağazanın konumunu belirlerken, etken faktö rlerd en biri de mağa
zanın büyüklüğüdür.
En iyi mağaza büyüklüğünü tesbi t etme k icin
litera türde de birka ç
model önerilmiştir. Burada önerilen modelde
seçeneklerin arasına
konumdan başka mağaza büyüklüğünüde ekler
sek, en iyi sonuca
varab ilmek için karar verirken, bu faktö rü de
kulla nabil iriz. Mağaza
nın desen planlamasından dolayı
perakendeci sadece birka ç büyüklüğü uygun göreb ilir. Her alter
natif büyüklük, konum faktö rüyle
birleştirilerek; firmanın gözönünde bulundurac
ağı seçe nekle r meydana çıkar. Örneğin firma iki tan~ mağaza
boyu tu arasında karar
verecek ve 21 tane yerleşin:ı bölge si seçeceği
varsa, firmanın toplam 42 mevc ut s~ceneği olur.
kôr'ı
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Böylece, rekabet durumunu n · konum belirlemede etkisini görmüş
oluyoruz. LL. Bölgede yerleşim olduğu takdirde uzun· vadede mağaza
rekabete karşı daha dayanıklı olur. A. 16. bölgede mağaza açılırsa
ve rakip firma yeni bir mağaza açmazsa kôrı $ 3,569.000 olur. Bu
kör A'nın 11. Bölgede elde edeceği kôrdan daha fazladır. Fakat, B
yeni bir mağaza açarsa ve yerini en iyi kôr getirecek şekilde seçerse A'nın körı 11. bölgede garantileyebileceği kôrdan $ 2.572.000 daha az olur. Böylece 11. bölgede arzu edilen yerleri seçmekle, bu
model, rekabet durumund a firmaların fazla zarara uğramalarını engelleyebilir.
rakip şirketin kendisi için uygulanabileceği
için firmaların planlamalarını yagösterdiği
da
en körlı durumları
yardımcı oluyor. Bölgeleri raarına
parken daha bilineli davranmal
kiplere kaptırmamanın önemini gösterme k icin, örneği bu sefer modeli A yerine B firmasının kullandığını farz ederek uyguluyoruz. Eğer
ikiside iki yeni mağaza yerleştirirse, B ~ 1. ve 12. bölgeleri seçerdi
A'nın tepkisi de 16 ve 21. bölgeleri seçmek olurdu. B'nin 11. bölgede
yerleşmesine izin vermekle, A kôr'ını $ 2.217.000'den ·$ 2.015.000'e
düşürmüş olurdu yokla.şık % 10'1uk bir düşüş. Bu yüzden A'nın kendi kôrını koruması için bu bölgeyi önceden rakiplere kapatması geBu model,

ayrıca,

rekir.
göre toplam kôr dağılımları Tablo 2'de gösterilmiştir. A firmasının 5. ve 13. bölgelerd eki 'ilk iki mağazası pek kôrlı
değildi, özellikle 5. bölgedek i 11. ve 21. bölgedek i konumlar ise oldukça kôrlı ve iki şirket arasındaki büyük kör farkının azaltılma
sında yararlı oluyorlar. Eğer her iki firma eski · durumda kalırsa bu
planlama döneminde, B zinciri A'dan :$ 1.381.000 daha fazla kazanır. Bu modelin yardımıyla seçtiği yen.i konumlar la, A zinciri kôr
farklılığını $ 100.000'a indirdi. Mağaza payı aynı kaldı. Tablo 2, perakendecilerin kôr dağılımlarını ve ilerideki parasal durumlarını inMağazalara

celemekte

yardımcı

olur.

Mağaza Açılışlarının Zamanlaması : Perakende yerleşim stratejisini yaparken gözönünde bulundurulması gereken bir unsur, mağaza açılışlarının zamanlamasıdır. Şu ana kadar uyguladığımız mo-

delde bütün mağazaların planlama dönemini n başında açıldığı farz
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ediliyor. Tablo 2 ve 4'ten de görüldüğü gibi, bu durumda
böyle bir
karar fazla önemli değil, çünkü bütün mağazalar ilk zaman
döneminde dahi kôrlılar, fakat, firmanın yeterli kapita l'i yoksa
bu stratejiye uymayabilir. Aynı şekilde, bazı pazar bölgelerinde,
nüfus dağılımındaki

değişiklikler, bazı mağazaların açılışının daha
sonrak i bir
dönemde olmasını gerekt irebilir . Bu gföi zamanlama kararla
rına varabilmek için Sheppard (1974) ve Scott (1975) yeni mağazaların
açı
lışı için en iyi zamanlamayı tespit eden model
ler ·önermişlerdir. Fakat, bu modellerde rakiplerin tepkisi ni gözönünde bulund
urmuyorlar. Diğer tarafta n, Rao Ruterberg'in (1979) rekabe t ortamı
nda zamanlama kararları modeli ise sadece tek bir tesisat'ı gözönü
nde
bulundurduğu için kısıtlayıcıdır.
Rekabette çok yerleşimli modellerde yeni mağazalar için en
iyi
zamanlama kararını saptar ken önemli bir nokta, kôrlı bölgel
erin önceden rakiplere kaptırmadan kapatılmasıdır. Her iki firma
için de
kôrlı olan bir kaç bölge mevcu t olduğundan,
yeni mağazaların açı
lışını ertelem ekle, şirket o bölgeyi rakibin e .
kaptırma riskine girmiş
olabilir. Bu yüzden yeni mağazaların açılışını zamanlamasın
ı belirleyen model bütün bu değişik olasılıkları dikkat e olmalıdır
. Burada
verilen örnek ayrıca zamanlama sorununu da kapsay arak
daha da
genişletilebilir. Fakat bu makale açısından
fazla · genişletilmiş bir
model olduğundn burada açıklanmayacaktır.

SON SÖZ (SONUÇ)
İyi bir konum seçimi perakendeci mağazaların perform
ansla490

rının başarılı olmalarını büyük ölçüde etkiler. Rakiplerin tepkileri ve

pazarlama alanındaki değişiklik~er, perakende yerleşim stratejisine ayrı bir boyut katar. Değişken olan perakende çevresinde, firmalar sadece günümüzde ki durumları değil, ayrıca gelecekteki değişik durumları da gözönünde bulundurmalıdır. Bu yüzden, açılmak
için, yeni alanlar belirlerken, perakendec iler kendi ve rakip firmaların bugünkü mağazalarından başka ileri.deki yerleşim kararlarının
başarıları üzerindeki etkiyi de düşünmelidirler. Burada geliştirdiği
miz model değişken çevrelerde perakende yerleşimini saptamakta
yol gösterebilir. Model idarecilerin kendi yerleşimlerine dair karar
verirken rakiplerin tepkilerini ve değişen çevrenin taleplerini aynı an- .
da göz.önünde bulundurar ak bir sonuca varm~larına y6rdımcı olur.
Reknbeti dengeleyiçi model, firmaların diğer rakip firmaların
stratejilerin e karşın kendi ·kôrlılıklarını maksimize edecek şekilde
hareket etmelerini sağlar~ Böylece, perakendeciye, değişen çevre·
ıerde yerleşim kararı vermesinde yardımcı olan ciğerli bir yöntem
sağlamaktadır .
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