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Abstract 

 Perakende sektörü tüm dünya ekonomileri açısından çok önemli bir yere sahiptir. 
Perakendeciler, bir taraftan üretim işletmelerinin ürünlerini nihai tüketicilere ulaştırırken diğer 
taraftan da pazarlama sistemlerinin ana amacı olan tüketici istek ve ihtiyaçlarının tatmin 
edilmesi görevini de ifa etmektedirler. Teknolojinin gelişmesi ve bilgiye kolay ulaşım, dünya 
ekonomilerinin ve küresel ticaretin gelişmesi ve bunlara bağlı olarak üreticilerin, ürün ve 
hizmetlerin hızla çoğalması tüketicileri çok fazla sayıda ve çeşitte ürünle karşı karşıya 
getirmiştir. Tüm bu gelişmeler perakende sektörünü de doğru orantılı olarak büyütmüştür. 
Perakende sektörü büyürken aynı zamanda ciddi bir rekabetin oluşması da kaçınılmaz 
olmuştur. Perakende hacimsel olarak büyürken bir takım yönetim sorunları da ortaya 
çıkmıştır. Perakende sektörünün başarısı iyi kurgulanmış bir kategori yönetimi ile 
mümkündür. Doğru şekilde kurgulanmış kategorilerin yönetiminde baz alınacak en temel 
kıstas ise her bir kategorinin bağımsız kârlılık seviyesidir. Her bir kategorinin kârlılık 
seviyesinin hesaplanması ve o kategori için doğru ürün karmasının oluşturulması o kategori 
içerisindeki her bir ürün SKU (Stok tutma birimi) için kârlılık ve verimliliklerin tam ve doğru 
hesaplanabilmesine bağlıdır. Fakat perakende sektörünün ürün fiyatlandırmasının karmaşık 
yapısı sebebi ile bu bilgilere doğru şekilde ulaşabilmek oldukça zordur. Bu çalışmada her bir 
kategori içerisinde yer alan ürün karmasını oluşturan her bir ürün SKU (Stok tutma birimi) 
için kârlılıkların hesaplanmasındaki zorluklar ele alınmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. 
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