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AÇIKLAMALAR 

ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Tüketici Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Reyon Düzenleme 

MODÜLÜN TANIMI  
Bu modül reyon düzenleme ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL  

YETERLİK Reyon düzenlemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam ve koşullar sağlandığında ürüne uygun reyon 

düzenleyebileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Ürünleri uygun gruplandırabileceksiniz. 
2. Ürünleri reyona uygun şekilde yerleştirebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Ders kitapları, tam donanımlı sınıf ortamı 
Ortam: Mal ve hizmet sektörü 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Günlük yaşantımızda görsel düzenlemeler hayatın her alanında her geçen gün daha 

fazla önem kazanmaktadır. Giderek çoğalan firmalar arasında müşteriyi mağazaya 

çekebilmek için diğer firmalardan ayıracak farklılıklar yaratmak gerekir. 

 

Güzel hazırlanmış bir kombin, canlı renkler, estetik bir vitrin ve mağaza dizaynı, iyi 

ışıklandırma, ferah, güzel, temiz kokan bir ortam, güler yüzlü mağaza personelleri. Tüm bu 

sayılan faktörler insanları bilinçaltında olumlu olarak etkiler ve alışverişe yönlendirir.  

 

Müşteri ile tanışmak vitrinde başlar, mağaza içinde devam eder. Müşteriler bir 

perakende mekânına girdiklerinde sunuya, mimariye, kat düzenlemesine, renklere, 

aydınlatmaya bakarak mağazanın imajını oluştururlar. Algılamada tüm duyular devreye  

girer ve algılama müşterinin gerçeğidir. 

 

Bu modülde, mağazada oluşturulacak atmosfer mağazanın imajını ve tüketici 

tercihlerini etkileyeceğinden, mağaza atmosferine ilişkin reyon düzenleme ile ilgili teorik 

bilgileri öğrenip, ürün grupları için reyon düzenleyebilme şansına sahip olacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Uygun ortam ve koşullar sağlandığında ürüne uygun reyon düzenleyebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Mağazaya giren müşteri davranışlarını gözlemleyiniz.Sonuçları arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Ürün satışı yapılan bir mağazaya ilişkin ilk izlenimler nerede ve nasıl başlar 

araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri dosyalayınız. 

 

1. REYON 
 

Reyon, bir mağazanın yalnız bir tür eşya satılan bölümüdür. Ürünler reyona 

müşterinin ürünü kolayca alıp tekrar yerine koyabileceği şekilde yerleştirilmelidir. 
 

1.1. Önemi ve Fonksiyonları 
 

Son kullanıcının beğenisine hitap eden perakende sektöründe, tercih edilen ürünü 

doğru zamanda, doğru rafta, uygun fiyat ile bulundurmak ve satış hacmini artırıcı 

kampanyaları yönetmek, sektörde faaliyet gösteren zincir mağazalarda kârlılığı etkileyen 

önemli etkenlerdendir. Değişen müşteri tercihleri ile sürekli artan ürün sayısı, rekabet ve 

fiyat baskısı, hızlı ve dinamik olan mağazacılık operasyonlarının daha da esnek ve hızlı 

olmasını gerektirmektedir. Mağaza içi operasyonların yönetilmesinin yanı sıra; zincir 

mağazalar arası lojistik operasyonların yönetilmesi, tedarik sürecinin etkin kullanımı ve 

tedarik sağlanan firmalar ile entegre yapıda çalışabilmek gereksiz stok taşıma maliyetlerini 

minimuma indirmek açısından da son derece önemlidir. 
 

Standart shoplarda ürünlerin mağaza içi konumlandırılması, mevcut ürün yelpazesinin 

temel ve yan ürün sınıflandırmasına göre gerçekleştirilmelidir. Satışı yapılan markanın temel 

ürünleri hangi kalemler ise bu kalem ürünlerin merkezin reyonlarda, yan ürünlerin 

(tamamlayıcı ürünlerin) merkezi reyonların geçiş kanallarında yer alması gerekir. Aksi 

takdirde satış süreci içerisinde müşterinin yönelimi yanlış yönde olur; satış danışmanının 

yönlendirme girişimi de müşterinin bu kendi yönelimini fazla değiştiremeyebilir. Bir temel 

ürün reyonundan diğer bir temel ürün reyonuna geçiş kanalında yerleştirilen tamamlayıcı 

ürünler mıknatıs çekimi sağlayabilir. Örneğin, ceketlerin bulunduğu merkezi reyondan 

müşteriye sunduğunuz bir ceketin altına vereceğiniz diğer bir temel ürününüz olan pantolon 

reyonunun kesişim kanallarında bu iki ürünü tamamlayıcı ürünler konumlandırılmışsa bu 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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ürünler de kolayca servise dahil edilebilir.“Concept mağazalar”da ise durum farklıdır. 

Konsept mağazalarda ürünler kombin halinde gruplandırılarak reyonlara yerleştirilir. 

(lacivert blazer ceketin yanında gri pantolon ve spor dik yaka gömlek gruplandırması gibi) 

Böyle bir ürün reyon yerleşiminin satış/servis kalitesi bakımından hem avantajları hem de 

dezavantajları vardır. En büyük avantajı tek ürün satışını aşıp grup kombin satışı müşterinin 

grup algısını kullanmadaki başarısıyla sağlayabilmesidir. En büyük dezavantajı ise sadece 

tek çeşit ürün servisi yapılacak olduğunda (örneğin müşteriye sadece pantolon servis 

edilecekse) o ürünün çeşitlerinin ve bedenlerinin reyonda çok geniş bir alana yayılmış olması 

nedeniyle satış danışmanının reyona hakimiyetini azaltmasıdır. 

 

Resim 1.1:Reyona yerleştirilmiş giysiler 

Ürünlerin mağaza içi reyon yerleşiminde “çapraz konumlandırma” önemli bir 

fonksiyondur. Örneğin ayakkabı reyonunun yakın çaprazında, tamamlayıcı ürünü kemerin 

bulundurulması satış danışmanının servis esnasında gruplama yapmasına yardımcı olacaktır. 

Promosyona girmiş ürünler için rasyonel olan konumlandırma mağazanın fiziki yapısının 

izin verdiği ölçüde gerçekleştirilebilir. Eğer fiziki yapı müsaade ediyorsa promosyon 

ürünlerin giriş kısımda “ek reyonlarda” konumlandırılması doğru uygulamalar arasındadır. 

Giriş kısımda olması müşterinin mağaza içerisine çekilmesini sağlarken, ek reyonda olması 

bu promosyon ürünlerin satış danışmanının müşteriyi merkezi reyonlara yönlendirme 

girişimine engel olmasını önler. 
 

Satışı hızlandırılmak istenen ürünler, mağazanın giriş yönüne göre sağ tarafta 

konumlandırılabilir. Çünkü yapılan yönelme araştırmalarında mağazaya giren müşterilerin 

çoğunlukla ilk olarak sağ tarafa yöneldiği gözlenmiştir. Dikkat ederseniz bazı 

hipermarketlere girdiğinizde sağ tarafta sayılı stoğu bulunan ürünler ya da şok indirim 

kampanyası uygulanan ürünler vardır; işte o araştırmanın verileri ile gerçekleştirilen bir 

yerleşimdir bu. Müşterinin kendiliğinden yönelmesinin kullanılması, haliyle satış/servis 

süresi kalitesini olumlu yönde destekleyecektir. 
 

1.2. Çeşitleri 
 

Mağaza içinde sakin ve uyumlu atmosfer yaratılması için ihtiyaçlar doğrultusunda 

farklı donatılar kullanılabilir. Ancak bu donatıların kalabalık bir ortam ve düzensiz bir  

görüntü yaratmayacak şekilde kullanılmasına dikkat edilmelidir. Mağazalarda giyim 
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ürünlerinin ön yüzleri görünecek şekilde sergilenmesi, tüketicilerin bu ürünleri satın alma 

olasılığını önemli ölçüde artırır.Mağazalarda sıklıkla kullanılan donatılar çeşitlidir: 

 

Tablo 1.1: Mağazalarda kullanılan donatılar ve ürünler 
 

 

Tablo 1.2: Ürün ve grup çeşitlerine göre örnekler 
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1.2.1. Bukalemun 
 

Bukalemun yerleşimde birçok ürün sergilenebilir. Ayakkabı, çanta,çorap,boxer. 

 

Resim 1.2: Bukalemun yerleşim 

Ahşap bukalemun yerleşiminde; iç çamaşırı, kravat, kemer, havlu, mayo, bikini 

sergilemeleri yapılabilir. 

 

Resim 1.3: Bukalemunlarda sergilenmesi gereken ürünlerden ayakkabı örnekleri 

 

Resim 1.4: Bukalemunlarda sergilenen çanta örnekleri 
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Resim 1.5: Bukalemun yerleşime örnek 

 

Resim 1.6: Yeni konsept masalarda çok sayıda ürün sergilenebileceği 

Koridor reyonlarında standlarda taşıma kapasitesine uygun olarak yerleştirilmiş 

ürünler sunulur. Rota sehpalarda  mağazanın girişinden başlayarak indirimli ürünler 

sergilenir. Stant üstündeki aparatlara fiyat etiketi takılır. Koridor bölgesindeki stantların 

arasındaki mesafe en az 100 cm en fazla 120 cm olmalıdır. 
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1.2.2. Tırmık 
 

Tırmık yerleşimde kemer, kravat sergilemesi yapılır. 

 

Resim1.7: Tırmık şekilleri 

1.2.3. Garden Seperesyon 
 

Garden seperesyonlar mağaza girişlerinde orta bölümlerde, koridorlarda kullanılır. 

Garden seperasyonlara indirim dönemlerinde tek fiyatlı ürün grupları sergilenir. Sezon içinde 

genellikle düşük fiyatlı ve ön plana çıkarılması gereken ürünler sergilenir. Garden 

seperasyonlarda sergilenmesi gereken ürün adedi 45’tir. Mağaza reyonlarının % 50’si  

bakan reyonlardan oluşmalıdır; çünkü ürün, ön yüzden daha net algılanır ve satış hızı 

yükselir. 

 

Resim 1.8: Garden seperesyonda tek fiyatlı ürünler satılır. 

1.2.4. Duvar Standı 
 

Yüklü adetteki ürün sergilenebilen bu satış noktalarında ürünler gruplanarak renk 

düzeni içinde kombineli olarak sunulur. Duvar bölgelerine yerleştirilen ürünler depo 

görüntüsü vermemeli raf ve askıların planlı kullanımı ile karmaşık görünümden 

uzaklaşılmalıdır. 
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Resim 1.9: Duvar standı 

 Reyonlar yerleştirilirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır: 
 

 Ürünlerin müşteriye bakan yüzleri iç kombin ve aksesuarlarla 

desteklenmeli, müşterinin ürüne daha kolay ulaşması sağlanmalıdır. 
 

  Ürünler, reyona müşterinin ürünü kolayca alıp tekrar yerine koyabileceği 

şekilde yerleştirilmelidir. 
 

  Ürünler yalnızca ait oldukları askılar ile satışa sunulmalıdır. (ceketlere 

kalın askı, gömlek-pantolona ince askı…) 
 

  Alarmlar ürünlerin duvara bakan kısımlarında ürünü zedelemeyecek 

şekilde ürünün dikiş yerlerine uygulanmalıdır. 
 

1.2.5. Raflar 
 

Mağaza içi raflar duvar ve kolonlara yerleştirilir. Bu sayede ölü alanlarda işlev 

kazanır. Farklı raf üniteleri sayesinde mağaza içinde her türlü ürün sergilenebilir. Takı, 

aksesuar, gözlük, kartlar, eşarp sergilenebilir. Kendi etrafında dönen bir sergi sisteminde 

tüketici, tek noktadan tüm ürünleri görebilir. 
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Resim 1.10: Raf üniteleri 

1.2.6. Gondollar 
 

Gondollar taşınabilir raf üniteleridir. Süpermarketlerde ve indirim mağazalarında 

sıklıkla kullanılan gondollar, tekerlekleri sayesinde her yere taşınabilmeleri ve çok çeşitli  

ürünün sergilenebilmesine olanak tanımaları nedeni ile mağaza yerleşim düzeninin 

kolaylıkla değiştirilmesini sağlar. 

 

Resim 1.11: Çeşitli ürünler yerleştirilmiş gondol 

1.2.7. İndirim Sepetleri 
 

İçinde birçok ürünü barındıran geniş sergileme üniteleridir. İndirimdeki ürünler bu 

sepetlere gelişigüzel konulur ve hemen tüketicinin görebileceği yerlere konulur. Böylece 

müşterilere elleme, inceleme deneme fırsatı yaratılır. 
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Resim 1.12: İndirimli ürünlerin sergilenebileceği bir sepet 

1.3. Reyonlar  İçin Ürün Gruplandırma Yöntemleri 
 

Grup, aralarında herhangi bir bakımdan ilgi ya da benzerlik bulunan ikiden çok 

unsurun oluşturduğu topluluktur. 
 

1.3.1. Tema 
 

Reyonların nasıl olacağı, tam olarak hangi amaca hizmet edeceği, hangi ürünlerin 

seçileceği hangi renklerin hakim olacağı, ne tür aksesuarlardan yararlanılacağı, 

ışıklandırmanın nasıl kullanılacağı vb. tümü önceden planlanmalıdır. 

 

Resim 1.13: Mevsim temasının uygulandığı bir meyve reyonu 

Reyonda yer alan ürünler renkler ve tema ilgi çekici olmalıdır. Mevsime veya 

tutundurma temasına uygun olmalıdır. 
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1.3.2. Kullanım Amacı 
 

Reyonlar için ürün gruplandırma yöntemlerinden biri de kullanım amacına göredir. 

Dolayısıyla mağaza içinde satılan ürünlerin türü, nerelerde sergilenmeleri gerektiğini 

doğrudan etkiler. Ürünler dört sınıfa göre gruplandırılırlar. Bunlar; 
 

 Kolayda ürünler 

 Beğenmeli ürünler 

 Özellikli  ürünler 

 Aranmayan ürünler 
 

1.3.2.1. Kolayda Ürünler 
 

Satın almak için tüketicinin çok çaba sarf etmediği, satın alma kararını kolayca verdiği 

ve genellikle birim değeri düşük ürünlerdir (Örneğin çiklet, bisküvi vb.).  

 

Tüketicilerin kolayda ürünlerde marka tercihleri olsa bile çoğu zaman markalara 

bağlılıkları olmaz. Mağaza içinde müşteri trafiğinin  en yoğun olduğu ve en fazla görünen 

yerde teşhir edilmelidirler. Ancak sürekli satın alınan kolayda ürünler (makarna, un, pirinç 

vb.) nasıl olsa tüketici tarafından satın alındıklarından arkaya veya yan duvarların bulunduğu 

bölgelerdeki reyonlara yerleştirilebilirler. 

 

 Anlık satın alınan ürünler; 

 

Kolayda ürünler sınıfında yer alır. Tüketicinin plansız bir şekilde, ürünün ve ambalajın 

ya da sergilenmesinin cazibesine kapılarak satın aldığı ürünlerdir (Örneğin sakız, şeker 

çiklata vb.). Bazen de ana ürünün yanında tamamlayıcı ürün olarak (gazoz kapağı 

açacaklarının meşrubat reyonunda satılması) konulabilir.  

 

1.3.2.2. Beğenmeli Ürünler 

 
Tüketicinin fiyat, şekil, stil, kalite açısından birçok markayı birbiri ile karşılaştırarak 

uzunca bir süre değerlendirmeler sonucunda satın alma kararını verdiği ürünlerdir. Halı, dış 

giyim, beyaz eşya vb. bu gruba girmektedir. Tüketici, bu ürünleri satın almayı düşünüyorsa 

zaten mağaza içinde satıldıkları yeri arayıp bulacaktır. Dolayısıyla ön taraftaki reyonlarda 

sergilenmelerine gerek duyulmaz. Ayrıca müşteri, mağazanın arka tarafına giderken farklı 

reyonların da yanlarından geçer ve mağazanın taşıdığı diğer ürünleri de görme imkânı bulur. 

 

1.3.2.3. Özellikli Ürünler 

 
Lüks ürün olarak da tabir edilirler. Genellikle birim değeri çok yüksek olan tüketicinin 

satın almak için özel çaba sarf ettiği ürünlerdir (mücevherler, pahalı saatler, özel marka 

giysiler vb.) 
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1.3.2.4. Aranmayan Ürünler 

 
Tüketici tarafından mevcut olduğu bilinen ihtiyaç dışında satın alınmak  istenmeyen 

ürünlerdir (sigorta poliçeleri, kredi kartları, mezar taşları, ansiklopedi vb.). 
 

1.3.3. Marka 
 

Mağaza konseptinin markayla uyumlu olması şarttır. Aynı şekilde, satılacak ürün ile 

mağaza dizaynının temel unsurları arasında da bir uyum yakalanmalı. Uyumsuzluk, markayı 

ve satışları olumsuz etkilemektedir. Bütün markalar, kendi müşteri profillerine uygun özel 

teşhir sistemleri kullanmalı. Genç kitlenin hedeflendiği mağazalar, renk ve malzeme 

açısından farklı olmalı, içinde dinamik, değişken, hatta çılgın izler taşımalıdır. 
 

Satılan ürünün kalitesi, dizaynı ve çeşitliliği çok belirleyicidir. Fiyatı diğerlerine göre 

daha yüksek olan ürünleri, sıradan bir teşhirle sunmak, ürünün değerini düşürür. Özel 

ürünlere, özel sistemler uygulanmalıdır. Mağaza ışığına rağmen, ayırt edilecek bir ışıkla 

aydınlatılmaları yerinde olur. Ürünlerin sergilenmesine imkân tanıyan yükseklik ayarları ise, 

tüketici davranışlarını etkiler (kot pantolonların yakınında, göz hizasında bulabileceğimiz 

kemerler gibi).  
 

Ürün performansı, dizaynı oluşturan öğelerle yakından alakalıdır. Raf dizaynı, ürünün 

doğru yansıtılmasını sağlayan en önemli etkendir. Ürünlerin biçimleri, çeşitleri, hatta 

renkleri, uygun raf dizaynının belirlenmesinde rol oynamaktadır. İyi planlanmış raf düzeni, 

ürüne ve markaya değer katar. Raf sisteminde kullanılan malzeme, tasarım, ergonomi, renk 

seçimi ve ışıklandırma da ürün performansını direkt olarak etkileyen diğer ayrıntılardır. 
 

 Mağazalarda dikkat edilmesi gereken en önemli konular; 
 

 Mağazanın marka ile uyumlu olması gerekir. Satılacak ürünle, mağaza 

dizaynını oluşturan unsurlar da uyumlu olmalıdır. 
 

  Markalar, mağazalarını oluştururken müşteri profillerine özel teşhir 

sistemlerine yönelmelidir. 
 

 Mağaza donanımlarında müşteri potansiyeline uygun renk, tasarım ve 

içerik belirlenmelidir. 
 

  Sergileme sisteminde satılan ürünün kalitesi, dizaynı ve çeşitliliği 

dikkate alınmalıdır. 
 

  Ürün satış hızı ölçümlenerek, sergileme dizilimi buna göre 

gerçekleştirilmelidir. 
 

  Ürünün özelliklerini ön plana çıkaracak raf dizaynı tercih edilmeli. Belli 

aralıklarla mağaza konseptleri yenilenmelidir. 
 

  Mağazalarda ürünü göstermek, yönlendirmek ve satın alınmasını 

sağlamak için gerekli  ortam  sağlanmalıdır. 
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1.3.4. Diğer 
 

 Raf ve mağaza donanımları insan ölçüleri ile uyumlu olmalı, çalışanların bu 

donanımlara ulaşım ve erişimleri zorlanmadan gerçekleşebilmelidir. Özellikle 

çalışanların raflarda boşalan ürünleri kolayca takviye edebilmesi için raf 

yüksekliği, genişliği dikkate alınmalıdır. 
 

 Mağaza raf düzenekleri müşteriler açısından da önemlidir. Ürünler tüketiciler 

tarafından kolayca algılanacak şekilde yerleştirilmelidir. 

 

Resim 1.14: Dikkat çekici bir şekilde hazırlanmış giysi reyonu 

 Hangi ürünün daha çok ve çabuk satılması isteniyorsa o ürün, raflarda ortalama 

insan boyunun göz hizasına yerleştirilmelidir. 

 Müşteri beğendiği ürünü rahat ve kolay bir şekilde alabilmelidir. 
 

1.4. Ürün Kontrolü  
 

1.4.1. Depo 
 

Stokların doğru biçimde saklanması ve korunması için işletmede yeterli büyüklük ve 

nitelikte deponun bulunması gerekir. Deponun planlanması ve inşasında yapısı, dayanıklılığı, 

içerisindeki taşıma araçlarının rahat hareket edebileceği koridorların bulunması, 

şansına karşı  önlem  alınması, taşıma uzaklıklarının   kısa  tutulması, basit ancak etkili bir 

kayıt sisteminin kurulması gibi konulara özen gösterilmelidir. 
 

Depolar kullanılış amaçlarına göre, ana ve günlük depolar olmak üzere ikiye 

ayrılabilir. Ana depolar büyük işletmelerde stokların uzun süre saklandığı, malzemelerin 

çıkarılıp günlük depolara aktarıldığı alanlardır. 
 

Saklanacak malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre de depolar 

gruplandırılabilir. Bunların en önemlilerini koruma depoları, taze sebze ve meyve depoları, 

soğuk hava depoları, içecek depoları, sarf malzemesi, yakıt ve su depoları oluşturur. 
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Depolar kadar depo içerisindeki yerleşim ve raflama da özen gösterilmesi gereken bir 

başka konuyu oluşturur. İdeal bir raflama sisteminde rafların dört bir tarafını koridor 

çevreleyerek, rafların önünden ve arkasından yükleme, yerleştirme ve alım yapılabilmekte, 

olası bozulma ve kayıplar minimize edilmiş olmaktadır. 
 

Yine işletmede depoların sağlık koşullarına, güvenlik durumuna ve girip çıkacak 

malzemelerin sirkülasyonuna göre elverişli olmasına dikkat edilmelidir. Depolama farklı 

malzemelerin özellikleri göz önüne alınarak yapılmalıdır. Kontrol açısından yerleşim tek bir 

girişle bütün depolara ulaşılabilecek biçimde olmalı, depo çıkışında kontrol noktası 

bulunmalı, depo kapıları ve kilitleri sağlam olmalıdır. İçecek depoları içerisinde bulunan 

malzemelerin kıymetli olmasından dolayı özel bir koruma sistemi olarak kamera konulabilir. 

 

Resim 1.15: Depolanmış ürünler 

Deponun düzenli olmasının avantajları vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 
 

 Stok sayımının doğru ve hızlı yapılabilmesi 

 Hatasız mal kabulü ve sevkiyatı yapılması 

 Sipariş kontrollü sevkiyat yapılabilmesi 

 Seri no, lot, parti ve FIFO takibi yapılabilmesi 

 Adres takibi ile malın depo içindeki yerinin tespit edilebilmesi 

 Radyo frekanslı el terminalleri sayesinde bilgisayar ve evrak kullanmadan 

işlemlerin yapılabilmesi 

 Barkod ve el terminali ile depo hareketlerinin hızlı yapılabilmesi 

 Kazanılan hız sayesinde maliyetlerin düşürülmesi 

 Bu özelliklerin müşterinin isteğine uygun olarak düzenlenebilmesi 

 Anlık ve doğru olarak stokların bilinmesi, stok maliyetlerinin düzenlenmesinde 

kolaylık sağlaması 

 Anlık işlem ile iş verimliliğinin artırılabilmesi 
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Ürünler depoya; 
 

 Yerleşim noktalarına göre, 

 Ürün isimlerine göre, 

 Ürün kodlarına göre, 

 Giriş tarihlerine göre, olmak üzere değişik ölçütler dikkate alınarak 

yerleştirilir. 

 

Resim 1.16: Depolanmış ürünler 

1.4.2. Etiket 
 

Çeşitleri şunlardır: 
 

 Kartoteksler 
 

Duvar reyonlarındaki ürünlerin koridorlara bakan tarafına, orta stantlarda asılı 

ürünlerin sol tarafına asılır. Kartotekslerin ürünlere zarar vermemesi için mutlaka dikiş 

yerlerine takılmaları gerekir. 

 

Resim 1.17: Kartoteks etiketler 
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 Raf etiketleri 

 

Resim 1.18: Raf etiketi 

Duvar reyonlarında ilgili ürünlerin altına gelecek şekilde raf üzerine katlanarak 

uygulanır. Raf etiketlerinde, boyutlarına uygun kendisine özel olarak üretilmiş rakam 

stikırları kullanılır. 

 

 Seperasyon etiketleri 

 

Rota seperasyonlarda etiketlere takılarak kullanılır. Arkalı önlü fiyatlandırılır. 

 

Resim 1.19: Seperasyon etiketi 

 Show kartları 

 
Rota reyon, teşhir masası ve duvar reyonlarının üzerinde kullanılır. Üzerinde  

kampanya ile ilgili mesaj yazar. 

 

Resim 1.20: Show kartları 
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1.4.3. Barkod  
 

Barkod, değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik 

olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir. 

Barkod, değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan oluşur. 

 

Resim 1.21: Yayınlarda kullanılan barkod çeşitleri 

14.3.1. Barkod Önemi 
 

Barkod, verinin hızlı ve doğru girilmesini sağlayan bir yöntem olduğundan barkod 

işlemlerinin  yoğun olduğu ve bilgiye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılmasının ihtiyaç olduğu 

yerlerde kullanılabilir. Bu yöntemin kullanıldığı sistemler veri toplama sistemleri olarak 

adlandırılır. Barkod kullanılarak  bir ürüne ait tüm hareketler izlenebilir. Bu sistemlerde 

barkod okuyucular, barkod yazıcılar ve taşınabilir data terminaller gibi bir çok iletişim aracı 

kullanılmaktadır. 
 

Barkodlu bir sistem kullanarak depo takibi ve depo sayımları çok kolay ve rahat bir 

şekilde yapılabilir. 

 

Bir stoğa birden fazla barkod tanımlanabilir. Böylece aynı mala ait eski ve yeni barkod 

kodları ile rahatça işlem yapabilme olanağı doğar. Stoklar ve alt stoklar bazında ayrı olarak 

verilen barkodlar ile alt stokların takibi kolaylaşır. Oluşturulan stok ve alt stoklar için 

otomatik olarak verilen barkod numaraları ve dizayn edilen barkod etiketleri ile her türlü 

stok hareketlerinde kullanılabilir. 
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Resim 1.22: Ürün etiketi 

Mal hareketlerinde barkod okuyucu ile işlem yapabilmenin yanı sıra toplu mal 

hareketlerinde veya depo sayımlarında PTC el terminali aleti kullanılabilmekte ve istenen 

evraka aktarım yapılabilmektedir. 

 

1.4.3.2. Borkod Etiketi Tipleri 
 

Çeşitli barkod etiketleri vardır. 
 

 Stok etiketleri: Depoda ya da iş yerinde bulunan ürünlerdeki  etiketlerdir. 
 

 Alt stok etiketleri: Herhangi bir ürünün özelliğine göre verilen kodlardır. 

Örneğin, ceket ana stok, ceketin beden numaralarına göre ayrılması alt stoktur. 

 Lot etiketleri: Üretilen ürünlerin parti numarasının verildiği etiketlerdir. 

 Depo raf etiketleri: Ürünlerin yerleştirildiği rafların numarasının verildiği 

etiketlerdir. 

 Genel amaçlı etiketler: İş yerinde kullanılmak amacı ile alınan ürünlere verilen 

etiketlerdir. 
 

1.4.3.3. Barkodun Ürün Paketi Üzerindeki Yerleşimi 
 

Barkodun ürün paketi üzerindeki yeri, barkodun   okunmasını kolaylaştırmalıdır. Hızlı 

ve doğru çalışmak zorunda olan kasiyerlerin paket üzerindeki barkodu bulmakla zaman 

yitirmemesi gerekir. Bu nedenle, barkodun okunaklı olmasının yanı sıra paket üzerinde 

kolayca bulunabilir olması da önemlidir. 
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Resim 1.23: Bir gıda maddesinin etiketi 

1.4.4. Fiyat 
 

Fiyat etiketleri müşteriyi ürüne yönlendirir. Müşteri gözündeki imajı bozmamak için 

fiyat  etiketlendirmede  hassas ve dikkatli  olunmalıdır. 

 

Resim 1.24: Fiyat etiketinin müşteriyi yönlendirme özelliği 

1.4.5. Marka 
 

Tüketiciye bir takım değerler, simgeler ve imajlar aktarır ve bir kimliği  yansıtan 

önemli bir ögedir.   
 

Marka, bir duygu yaratır; bir aidiyet ve statü göstergesidir ve güvenli bir  bağlılığı 

ifade eder. 
 

Bir tüketicinin belli bir markanın ürünlerinden elde ettiği tatmin edici bilgi ve 

deneyimler marka bağlılığını oluşturabilmektedir. Tüketicinin marka bağlılığı reklamlarla 

güçlenir. 
 

Varolan bir markanın tarzı ve yansıttığı imaj, ürünlerle uyuştuğu gibi mağaza 

mekanına, dış görünümlerine ve işletme stratejisine kadar da uyum göstermektedir.  Örneğin,  

X markası mağazalarda, markanın yansıtmak  istediği gençlik, sportiflik imajını, mekan tüm 

ögeleriyle yansıtmaktadır. 
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Dolayısıyla marka ile mağaza düzenlenmesi arasında da önemli etkileşimler vardır. 

Mağaza düzenlenirken, form, biçim, renk vb. gibi tasarım öğeleri markanın yansıttığı 

söylemlere uymak zorundadır. 

 

Tablo 1.3: Marka ile mağaza arasındaki etkileşim 

1.5. Reyon Düzenlemeye Etki  Eden Faktörler 
 

1.5.1. Zevk 
 

 Tüketici beğeni ve tercihleri 
 

Tüketici beğeni ve tercihleri ürün bazında talebi etkileyen unsurların başında gelir. 

Kısa dönemde belirli bir kararlılık gösteren bu unsurlar uzun vadede farklılık gösterebilir. Bu 

nedenle bu unsurlara bağlı olarak gerçekleştirilen talep tahminlerinde uzun vadeli 

yaklaşımlar tercih edilmez. Talep düzeylerinde görülen zamana bağlı farklılık ve kaymalar 

tüketicilerin kültürel, ekonomik ve demografik faktörlerindeki değişikliklerden 

kaynaklanabileceği gibi satıcıların satış çabalarındaki yoğunluklardan da kaynaklanabilir. 
 

 Tüketici gelirleri 
 

Tüketici gelirleri, talebi etkileyen bir başka unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tüketici, ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt basamağını oluşturan zorunlu harcamaları belirli bir 

oranda göz ardı edilecek olursa hemen hemen tüm ürünlerin tüketimini gelirle doğrudan 

ilişkilendirmek mümkündür. Böylelikle tüketici gelirinin artmasının, ürünlerin tüketimini de 

paralel bir artış trendi içine sokması beklenebilir. 
 

 İkame ve tamamlayıcı ürünler 
 

Bir ürünün başka bir ürüne ikame edebilme derecesinin o ürünün talebini etkilediği 

unutulmamalıdır. Özellikle bu nitelikteki ürünlerin fiyatındaki değişmelerin ikame edilen 

ürünlere karşı olan talebi ne derece etkilediği çözümleme konusudur. Ürünler arasındaki ani 

ve ölçülebilir etkileşimler, onların birbirlerinin ikamesi olduğunun bir işaretidir. İkame  

mallar arasındaki talep ilişkisi ters orantılı olurken her zaman talebi tamamlayıcı ürünlerde 

pozitif bir ilişkiden söz edilebilir. 
 

 Fiyat 
 

Fiyat, talebi belirleyen en önemli etkenlerden biri olmuştur. Talebi belirleyen diğer 

faktörlere göre fiyat, arz – talep arasındaki dengeyi oluşturan ve çoğunlukla kararsızlık 

gösteren bir unsurdur.  
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1.5.2. Moda 
 

Moda insanların yaşamlarını birçok yönden (mobilya, giyim, düşünce, davranış) 

etkileyen toplumsal bir olgudur. Moda çağdaş toplumlarda bireylerin kendilerinden üstün 

düzeydeki bireyleri taklit etmelerinden doğar ve sürekli olarak değişir. İnsanların yaşamını 

derinden etkileyen ve günlük yaşamlarında sıkça kullandıkları moda sözcüğünün birkaç 

anlamı vardır. Bunlar; 
 

 Süs, giyim, mobilya vb. kullanışlarını ve biçimlerini geçici olarak düzenleyen 

kurallar, 

 Mevsimlere göre giysilerde yapılan değişiklikler, 

 Toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen büyük ilgi, 

 Genellikle uyulan davranış biçimi, anlayış, alışkanlık vb. 

 

Resim 1.25: Küçük hanımlarda moda 

Moda, her yerde bulunan bir şeydir; etkilemediği bir davranıştan, bir ortamdan, bir 

toplumsal zamandan söz edilemez. Moda, yalnızca giyim kuşamı kapsamaz; konuşmaları 

eğlenceleri oyunları, sanatı, bilimi ve eğitimi de etkiler. Kimi zaman da iletişim sağlayan 

basit bir davranıştır.  
 

Moda, kolektif davranışın özel bir durumu olarak incelenmiştir. Her moda, hızla 

gelişen art arda gelen birçok aşamalardan geçen bir süreç olarak görülmektedir.  
 

1.5.3. Mevsimlik Faktörler 
 

Malın türü de reyona yerleştirmeyi etkiler. Örneğin çabuk bozulur malların üretim 

yerine yakın pazarlarda satılması ya da hızlı ve pahalı araçlarla uzak pazarlara taşınması 

gerekir. Ayrıca, bu tür mallar uzun süre saklanamaz. Üretimin ilk günlerinde yüksek 

fiyatlama söz konusu olabilir. Fakat mevsimin sonuna doğru genellikle fiyatlar düşer.  
 

1.5.3.1. Mevsimlik İndirim 
 

Satışı mevsimlik olan mallara uygulanır. Alıcılar ölü mevsimde mal satın aldıklarında, 

indirim yapılır. Böylece üretici, olanaklarını yıl boyunca düzenli biçimde kullanma amacı 

güder. 
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1.5.4. Rakip Ürünler (rekabet) 
 

Tanzim; teşhirin henüz gelişmediği dönemlerde raf payları ve ürünlerin ön yüz 

sayıları, satış temsilcileri ile mağazanın kişisel ilişkileri ile belirlenmekteyken tanzim teşhirin 

bir tür istifleme olarak görüldüğü bu dönemlerde market içi personel sayısı yeterli 

olduğundan firmalardan  bu tür destekler talep etmeye gerek kalmamıştır. Ancak yoğun  

rekabet karşısında düşen kârlar market içi personel tasarrufunu gündeme getirmiştir. 
 

Firmalar satış noktalarında  ellerindeki  personeli en verimli şekilde kullanmak için 

bazı düzenlemelere gitmiştir. Çok satan ürünlerin raf paylarını artırmak, raf stokunu 

yükseltmek ve firmalardan tanzim teşhir personeli talep etmek, yoğun satış günleri ve özel 

günlerinde aktivite ve satış artırıcı  faaliyetlere  katılım  istemek  bunlardan  bazılarıdır. 

Rakiplerin yoğun faaliyette bulunduğu tanzim teşhir çalışmalarına  kayıtsız  kalmak bugün 

yaygın çalışan bir firma için mümkün  değildir. Stratejik   pazarlamanın  bir gereği olan 

tanzim teşhir çalışmalarında ideal raf konumlanması satış ve ticari pazarlama iş birliği ile 

olmaktadır. 
 

İşletmeler reyon düzeni belirlerken rakiplerini temel alırlar. Buna göre işletme, 

pazarda rakiplerden daha ilgi çekici reyon düzenleri oluşturarak düşük fiyatlar onları pazar 

dışına atmayı ya da onların pazar paylarını daraltmayı hedefler. 
 

Rekabete girişme yolları; 
 

 Aynı malı daha ucuz fiyatla pazara sunmak, 

 Pazara, benzerlerine göre farklı olan mallar sürmek, 

 Pazara yeni ürünler sunmak, 

 Başarılı bir satış artırma kampanyasıyla rakip mallara göre daha yararlı izlenimi 

 yaratarak işletme malının daha çok satışını sağlamak. 
 

1.5.5. Özel Günler ve Durumlar 

 
Özellikle büyük zincir noktalarında ürünlerin teşhirinde belirli bir standarda 

gidilmiştir. Planogram (Apollo) denilen  bu sistemde ürünler resmedilerek kağıt üstünde 

reyonlar tasarlanmakta ve her mağazaya reyon ölçekli olarak gönderilmektedir. Bu 

çalışmalar ayrıca yılbaşı, dini bayramlar, Sevgililer Günü gibi özel günler için de 

tasarlanmaktadır. Raf savaşlarının bu kadar yoğun olduğu bir dönemde belki de zafer masada 

kazanılacaktır.        
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Mağazalar da ürünlerin çeşitlerine göre hangi reyonlarda sergilendiğini gösteren bir 

pano hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Reyon çeşitlerini araştırınız. 

 Yazılı ve görsel basın yayınlarından 

faydalanabilirsiniz. Megep modüllerini 

kullanabilirsiniz. 

 Reyonlar için ürün gruplandırma 

yöntemlerini araştırınız. 

 Yazılı ve görsel basın yayınlarından 

faydalanabilirsiniz. Megep modüllerini 

kullanabilirsiniz. 

 Çevrenizde ürün satışı yapan herhangi 

bir mağazaya gidiniz. 

 Yakın çevrenizdeki reyon düzenlemeleri 

olan mağazaları tercih edebilirsiniz. 

 Mağazada sergilenen ürünleri 

araştırınız. 

 Satılan ürünlerin cins tespitini 

yapabilirsiniz. 

 Ürünlerin hangi tip reyonlarda 

sergilendiklerini gözlemleyip gözlem 

sonuçlarınızı not ediniz. 

 Mağaza yöneticisi ve reyon 

görevlilerinden gerekli bilgiler için 

yardım isteyebilirsiniz. 

 Fotoğraflarını çekiniz. 
 Mağaza yöneticisinden izin ve yardım 

isteyebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri düzenleyiniz.  Grafik, çizelge vb. kullanabilirsiniz. 

 Düzenlediğiniz bilgileri 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Arkadaşlarınızın da bilgi ve deneyimlerini 

dikkate alabilirsiniz. 

 Araştırmanızı pano haline getiriniz. 
 Araştırma sonuçlarınızın tamamının yer 

almasına dikkat ediniz. 

 Panonuzu asınız. 
 Herkesin rahatlıkla görebileceği bir yer 

tercih ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

 

1. Standart shoplarda ürünlerin mağaza içi konumlandırılması, mevcut ürün yelpazesinin 

…………. ve ……….  ürün sınıflandırmasına göre gerçekleştirilmelidir. 

2. Malın ………….  de  reyona yerleştirmeyi etkiler. 

3. Moda insanların ……………. yaşamlarını birçok yönden etkileyen toplumsal bir 

olgudur. 

4. …………. , değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan 

oluşur. 

5. …………….. ürünler mağaza içinde müşteri trafiğinin  en yoğun olduğu ve en fazla 

görünen yerde teşhir edilmelidirler. 

6. Grup, aralarında herhangi bir bakımdan ………… ya da …………….  bulunan ikiden 

çok unsurun oluşturduğu topluluktur. 

7. Satışı hızlandırılmak istenen ürünler, mağazanın giriş yönüne göre ………..  tarafta 

konumlandırılabilir. 

8. Ürünler yalnızca ait oldukları ……………  ile satışa sunulmalıdır. 

9. Tırmık yerleşimde …………. ve  ……………..  sergilemesi yapılır. 

10.  Depolar  kullanılış amaçlarına göre, ana ve ………….  depolar olmak üzere ikiye 

ayrılabilir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

EE VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Uygun  ortam ve koşullar sağlandığında ürüne uygun reyon düzenleyebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 İşletmenin satışa sunacağı ürünlerin satış reyonlarının belirlenmesinde hangi 

kriterlerin kullanıldığını araştırınız. 

 Çevrenizdeki perakende satış yapan büyük ve orta ölçekli bir işletmeye giderek 

ürün yerleştirme tekniklerini araştırınız. 

 Ürün satışını etkileyen faktörleri gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi sınıf ortamında 

tartışınız. 

 

2. ÜRÜNÜ REYONA YERLEŞTİRME 
 

Ürünler reyona yerleştirilirken çeşitli etkenler (ürünün büyüklüğü, şekli, fiyatı, rengi 

gibi) göz önüne alınır. 
 

2.1. Reyon Düzenlemenin Ürün Satışı Üzerindeki Etkisi 
 

Mağaza tasarımları, günümüz tüketicisinin yaşam tarzı özelliklerini yansıtmalıdır. Her 

mağaza, belli bir yaşam stili ve kültürü olan kitlelere hitap eder. Mağaza içi biçimleniş 

olmalıdır ve işleyiş de bu hitap ettiği  kitleye  uygun olarak düzenlenmelidir.  

 

Resim 2.1: Müşteriyi mutlu ya da mutsuz etmek  

Mağazada hedef kitleye uyan ve onu etkileyecek uygun mekan düzenlemeleri, satın 

almaya yönlendiren bir başka boyuttur.   

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: Reyonlar 

Mekansal düzenlemelerin, planlama, işlevsellik ve fizyolojik bakımdan uyumlu olması 

gerekmektedir. Örneğin; bebek ürünleri satan mağazalar, annelerin çoğunlukla bebek 

arabalarıyla gelebilecekleri düşünülerek, annenin bebek arabasıyla mağaza içinde rahatça 

dolaşabileceği şekilde düzenlenmelidir. Aynı şekilde çocuklara hitap eden ürünleri satan bir 

mağazada hacim ve ekipman boyutlarının ona uygun olması gerektiği gibi, yaşlılar veya 

engellileri hedef kitle olarak belirlemiş olan satış çevrelerinde de onlara uygun 

düzenlemelere ve boyutlara önem vermek gerekir. 
 

Satış çevresinin genel atmosferi tüketicinin kendi özelliklerine uyduğu zaman da 

tüketiciyi alışveriş yapmaya teşvik edilebilir. Mağaza reyonlarının % 50’si öne bakan 

reyonlardan oluşmalıdır. Çünkü ürün, ön yüzünden daha net algılanır ve satış hızı yükselir. 

 

Resim 2.3: İlgi çekici bir reyon 

2.2. Ürün Yerleştirme  
 

2.2.1. Ürünlerin  Nitelik ve Nicelik Uyumu 
 

 Ürünler stantlara, aynı özellikleri taşıyanlara göre arka arkaya yerleştirilir. 

 Küçük ürünler standın öne bakan kısmında yer alır. 

 Üst üste konulması gereken ürünler küçükler üste gelecek şekilde yerleştirilir. 
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Resim 2.4: Aynı özellikleri taşıyan ürünler 

2.2.2. Renk Uyumu 
 

İngiliz  fizikçi Isaac Newton (1642 - 1727) 1670'te güneş ışığını elmas bir prizmadan 

geçirerek,  renkleri ayırmayı başarmıştır. Bir odayı kararttıktan sonra güneş ışığının ince bir 

delikten odaya girmesini sağlamış, bu ışığın önüne bir prizma koyarak parçalanış halini, tıpkı 

gök kuşağında olduğu gibi yedi rengi yukarıdan aşağıya doğru bir perdeye aksettirmeyi 

sağlamıştır. Güneş ışığını meydana getiren yedi rengin (renk tayfının) görkemi, gizemi 

bugün üzerinde birçok incelemeler yapılan son derece olumlu sonuçlar alınan çalışmaları ve 

araştırmaları  beraberinde  getirmiş, Renk Bilimi'ni bir bilim dalı olarak ortaya koymuştur. 

 

Sanat, moda ve hatta insanları tedavi etme gibi pek çok alanda kullanılan renk 

biliminin mağaza içi dekorasyondaki kullanımı, müşterileri satın alma moduna sokmada 

yardımcı olan ve dolayısıyla malın satılma olasılığını artıran önemli bir faktördür. Aslında 

gıdaya dayalı perakendecilik olarak isimlendirilen süper ve hipermarketlerin mağaza içindeki 

önemli reyonlarını veya bölümlerini gıda dışı alanlara ayırdıkları görülmektedir. Dolayısıyla, 

bu tür mağazalarda da mağaza içi düzenlemede  renkler, tıpkı ürün paketlerinin dizaynında 

olduğu gibi müşteriyi etkilemek, ilgisini ve dikkatini çekmek için kullanılır. Özellikle   ürün 

ambalaj renginin satışı önemli ölçüde etkilediğini anlayan pazarlamacılar, mağaza içi 

dekorasyonda da doğru renk seçiminin satışı artıran etkin bir faktör olabileceği görüşüne 

varmışlardır. 

 

Bir mağazanın tümünde aynı renkler kullanılabilir. Mağazaların dekorasyonunda 

hangi renklerin  kullanılacağı  mağaza sahibi ve/veya yöneticilerinin tercihlerine bağlıdır. 

Bununla birlikte, psikoloji ve pazarlama alanında yapılan araştırmalar, farklı bölümlerde 

ürünlerin türüne  göre değişik renklere yer verilmesinin, müşterilerin mağaza içerisinde 

kalma süresini artırdığını ortaya koymaktadır. Ancak bölümler arasındaki renk farklılıkları 

veya diğer bir ifadeyle  renk geçişleri oldukça yumuşak olmalıdır. Renk geçişleri yumuşak 

ise müşteriler fon renklerinin  bölümler veya reyonlar arasında değişiklik gösterdiğinin 

farkında olmadan istekle mağaza içi ziyaretlerine devam ederler. Fakat renk geçişleri sert ise, 

müşteri mağaza içerisinde bir köşeden diğerine zorla itildiği hissine kapılır.  
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Resim 2.5: Canlı renklerin kullanıldığı çocuk reyonu 

Mağaza içi dekorasyonda renk seçerken bu bilimin kurallarına dikkat etmek gerekir.  
 

2.2.2.1. Renklerin Dili 
 

Her renk farklı bir anlam içerir ve farklı bir etki bırakır. 
 

 Sarı: Geçiciliği ve dikkat çekiciliği ifade eder. Bu nedenle her yerde 

kullanılmaz. 

 Pembe: Rahatlatıcı, çocuksu renktir. 

 Kahverengi: İnsanı hızlandıran, toprak ve sonbahar rengidir. 

 Mavi: Sakinlik simgesi olup uzaklık ve denklik hissi verir. 

 Kırmızı: Tansiyonu yükseltir, kan akışını hızlandırır. Şiddeti simgeler. 

 Siyah: Gücü ve tutkuyu ifade eder. Karamsarlığı çağrıştırır. 

 Mor: Hayal gücü ve yaratıcılığın rengidir. 

 Beyaz: İstikrarı, devamlılığı ve temizliği ifade eder. 

 Yeşil: Güven verir, rahatlatıcı bir etkisi vardır. Yaratıcılığı körükler. 

 

Resim 2.6: Renkler 
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2.2.2.2.Ürünü Yerleştirmede Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Gıda ve temizlik ürünleri bölümünde beyaz ve bej gibi natürel renklerin 

kullanımı yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü doğaldır.  

 

Resim 2.7: Şekerleme reyonu 

 Kadın kıyafetleri genellikle canlı ve karışık renklerden oluştuğu için, fon 

rengiyle teşhirdeki ürünlerin renklerinin birbirine karışmaması açısından natürel 

renkler kullanılır. 

 Soğuk renkler ev döşemesi ve erkek giyimi bölümünde tercih edilebilir. Erkek 

kıyafetleri genellikle kahverengi, siyah, lacivert gibi koyu renklerden oluştuğu 

için erkeksi ve ağırbaşlı olarak nitelendirilen soğuk renkler kullanılır. 

 Sıcak renkler, çocuk giysisi, oyuncak ve elektronik eşyaları satan bölümlerde 

tercih edilir. Sıcak renkler çocuk giyimde ve oyuncakta heyecan verici ve 

eğlenceli bir ortam yaratmak için kullanılırken, elektronik bölümünde ürünlerin 

pek çoğu küçük elektrikli aletlerden oluşur ve bunların göze çarpmasını 

sağlamak için kullanılır.  

 Pastel renkler ise kadın iç çamaşırı ve mücevher bölümlerinde tercih edilir. 

Pastel renkler, ten ve saç rengine uyumlu olduğu için özellikle kadın iç 

çamaşırlarının teşhir edildiği reyonlarda kullanılırken, mücevherin kendisi 

parlak olduğu için mücevher satan bölümlerde pastel renkler kullanılır.  

 Genel bir anlayışla, gıdaya dayalı perakendecilikle uğraşan süper ve 

hipermarket gibi işletmelerde, temizliği simgelemesi açısından çoğunlukla 

beyaz, kirli beyaz ve bej gibi cansız ya da natürel renkler kullanılır.  
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Resim 2.8: Küçük ev aletleri reyonu 

2.2.3. Kombin  Sıralaması 
 

 Bir reyon klasik şekilde oluşturulmuşsa kombinasyon oluşturacak şekilde 

sergilenmesi gerekir. 

 Ürünlerin sıralanış biçimlerine göre kısadan uzuna doğru sergilenir. 

 Kombinli sergilenen her ürün, satış adedini yükseltmeye yöneliktir. Belli bir 

ürünü almaya gelen müşteri, bu ürünün yanında onu tamamlayan, yani kombin 

bir başka ürünü gördüğünde onu da alıyorsa buna sessiz satış denir. 

 Ürünler reyona kombinli yerleştiği zaman mağaza personeli bir ürünü 

tamamlayabilmek için fazla vakit kaybetmeyeceğinden, diğer müşterilere daha 

çabuk yönelecektir. 

 

Resim 2.9: Kombinli sergilenmiş ürünler 

 



 

 32 

2.2.4. Ürün Sirkülasyonu 
 

Bir ürünün rafta kalma süresi uzadıkça  stok oranı düşer, rafta kalma süresi arttıkça o 

ürünün maliyeti artar. Ürünlerin rafta kalış süresi sezonlarda maksimum 5 gün, diğer 

dönemlerde  ise  15-20 gün civarındadır. 
 

2.2.4.1. İçine Girilebilir Raflar 

 

Paletli ürünlerin derinlemesine istiflenmesini sağlayan bu sistemde, istifleme araçları 

yükleme kanallarını bir koridor gibi kullanarak arkadan öne doğru doldururlar. Böylece 

ürünleri blok olarak yerleştirme ve boşaltma imkânı sağlanmaktadır.  

 

Drive-in'in tek yönlü girişe sahip olması nedeniyle son giren ilk çıkar (lifo) metoduna 

uygun olarak istifleme yapılabilir. Düzenli ürün sirkülasyonuna sahip işletmeler için idealdir. 

 

Büyük miktarda, aynı cins mallar için uygun olup bu tür mallar için yer kaybı 

olmadığından fazla miktarlarda stok yapılabilir. Palet ebatları bakımından aynı genişlik ve 

uzunluktaki mallar için uygundur. İçine girilebilir rafları, özellikle çeşit ve nitelik 

bakımından aynı özelliklere sahip olan, büyük hacimli ve yüksek miktarda stoklanması 

gereken ürünler için ideal çözümdür. Aynı zamanda soğuk hava depolarında optimum 

depolama imkânı sağlaması bakımından idealdir. 

 

Depolama ilk giren son çıkar ( FİLO ) prensibine göre gerçekleşmektedir. Son 

kullanma tarihi veya ürün lot numaraları kolayca takip edilebilir. 

 

İstifleme araçları yükleme alanını bir koridor gibi kullanarak malları arka üsten ön alt 

tarafa doldurarak gelir. İlk konan ürün raftan en son alınır yani bir yönden 

kullanılabilmektedir. 

 

Resim 2.10: İçine girilebilir raflar 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bir bayan giyim mağazasının dış giyim reyonunu öğrenim faaliyetindeki bilgileri 

dikkate alarak sanal ortamda düzenleyiniz. Çalışmalarınızı dosyalayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Satılacak günlük ürün miktarını tespit    

ediniz. 

 Satılacak ürünlerin cins ve miktar 

açısından tespitini yapabilirsiniz. 

Tüketici tercihlerini dikkate alabilirsiniz. 

 Ürünleri gruplandırınız. 
 Tüketici zevklerini ve davranışlarını 

dikkate alabilirsiniz.  

 Ürünleri küçükten büyüğe doğru 

gruplandırınız. 

 Ürün yerleştirmede dikkat edilecek 

noktalar konusundan faydalanabilirsiniz. 

 Ürünleri ağırlıklarına göre 

gruplandırınız. 

 Ürün yerleştirmede dikkat edilecek 

noktalar konusundan faydalanabilirsiniz. 

 Ürünleri modeline ve renklerine göre 

gruplandırınız. 

 Ürün yerleştirmede dikkat edilecek 

noktalar konusundan faydalanabilirsiniz. 

 Ürünleri markasına göre gruplandırınız. 
 Ürün yerleştirmede dikkat edilecek 

noktalar konusundan faydalanabilirsiniz. 

 Ürünleri reyona yerleştiriniz 
 Ürünleri yerleştirme tekniklerine göre 

ürün yerleştirebilirsiniz.  

 Ürünleri yerleştirirken gerekli özeni 

gösteriniz. 

 Ürünleri yerleştirme tekniklerine göre 

ürün yerleştiriniz. 

 Yerleştirdiğiniz ürünlerin fotoğrafını 

çekiniz. 

 Farklı açılardan çekmeye özen 

gösterebilirsiniz. 

 Çalışmanızı dosyalayarak öğretmeninize 

teslim ediniz. 

 Dosyanızda açık ve anlaşılır bir dil 

kullanmaya özen gösterebilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Mağaza tasarımları, günümüz ………………. yaşam  tarzı özelliklerini yansıtmalıdır. 

2. Ürünlerin rafta kalış süresi sezonlarda maksimum …….  gün, diğer dönemlerde  ise  

15-20 gün civarındadır. 

3. Kombinli sergilenen her ürün ……….  ………….. yükseltmeye yöneliktir. 

4. Gıda ve temizlik ürünleri bölümünde ………….. ve …………  gibi natürel renklerin 

kullanımı yukarıdan açıklanan sebeplerden ötürü doğaldır.  

5. ……….. hayal gücü ve yaratıcılığın rengidir. 

6. Mağaza reyonlarının % ………. si öne bakan reyonlardan oluşmalıdır. 

7. …………….  ürünler standın öne bakan kısmında yer alır. 

8. İngiliz fizikçi ……………  ……………… 1670'te güneş ışığını elmas bir prizmadan 

geçirerek,  renkleri ayırmayı başarmıştır. 

9. Soğuk renkler ev döşemesi ve …………..  …………… bölümünde tercih edilebilir. 

10. Depolama ilk giren ………..  ………….  prensibine göre gerçekleşmektedir. 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Reyon düzenlemede dikkat edilecek noktaları göz önünde bulundurarak  örnek bir 

reyon düzenleyiniz. 
 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Reyonun tanımını yapabildiniz mi?    

2. Ürünleri reyonda teşhir etmenin önemini biliyor musunuz?    

3. Donatı türlerini ve sergilenebilecek ürünleri biliyor musunuz?   

4. Ürün gruplarını biliyor musunuz?   

5. Reyon çeşitleri hakkında bilgi edindiniz mi?   

6. Ürünleri reyona yerleştirirken dikkat edilmesi gereken noktaları   

    biliyor musunuz? 
  

7. Ürünleri gruplama yapabildiniz mi?   

8. Reyonlar için ürün gruplandırma yöntemlerini biliyor musunuz?   

9. Deponun düzenli olmasının avantajlarını kavrayabildiniz mi?   

10.Etiketler hakkında bilgi edindiniz mi?   

11.Barkodun tanımını yapabildiniz mi?   

12.Barkod ile neler yapılabileceğini biliyor musunuz?   

13.Marka kavramı hakkında bilgi edindiniz mi?   

14.Reyon düzenlemeye etki eden faktörleri biliyor musunuz?   

15.Reyon düzenlemenin ürün satışı üzerindeki etkisi hakkında bilgi  

     edindiniz mi?  
  

16.Renklerin insanlar üzerindeki etkilerini biliyor musunuz?   

17.Kombin sıralaması hakkında bilgi edindiniz mi?   

18.Ürün sirkülasyonunun fazla olduğu işletmelerde kullanılabilecek 

raflar hakkında bilgi edindiniz mi? 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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19.Ürün türüne göre reyonlarda kullanılması gereken renkler hakkında 

bilgi edindiniz mi? 

  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Temel-yan 

2 Türü 

3 Toplumsal 

4 Barkod 

5 Kolayda 

6 
İlgi-

Benzerlik 

7 Sağ 

8 Askılar 

9 
Kemer-

Kravat 

10 Günlük 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Tüketicisinin 

2 5 

3 Satış Adetini 

4 Beyaz-Bej 

5 Mor 

6 50 

7 Küçük 

8 Isaac Newton 

9 Erkek Giyimi 

10 Son Çıkar 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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