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Depolama

Günümüz rekabet şartlarında başarılı olabilmek için en iyi 
ürünü, en uygun fiyata müşteriye sunmak gerekir. Bu, 
ancak efektif bir tedarik zinciri yönetimiyle başarılabilir. 
Tedarik Zinciri yönetiminin en aktif ve önemli kalemlerin-
den biri de lojistik sistemleridir.  Gereksinim duyularak 
satın alınan malların bir şekilde saklanması ve satılan mal-
ların
en kısa sürede teslim edilmesi gerekmektedir. Depolama 
ile mallar güvenli bir şekilde
saklanabilir ve kısa bir sürede teslim edilebilir.
Herhangi bir ürünün “kalite ve fiyat” dışında önem taşıyan 
iki özelliği vardır. Bu
özellikler “fayda ve bulunabilme” dir.
Fayda, ürünün istenen hizmeti vermesini sağlayan Fayda, ürünün istenen hizmeti vermesini sağlayan 
tasarımı ve yapısı ile belirlenmiştir.
Bulunabilme, ürünün gerekli olduğu yerde ve ihtiyaç du-
yulduğu zaman
bulunabilmesidir.
Müşteri satın aldığı malı zamanında (istediği zamanda) 
teslim alabilirse hem faydayı
hem de bulunabilirliği satın almış olacaktır. Bir işletme 
için fayda kadar ürünün
bulunabilirliğini sağlamak çok önemlidir.
Çağdaş lojistik anlayışında müşteri odaklı işletme anlayışı 
ile hareket etmek
zorunluluğundan dolayı eski anlayışın aksine müşteri 
adına “malın bulunabilirliği ve
dolayısıyla depolama üzerinde” çok daha fazla durulmakdolayısıyla depolama üzerinde” çok daha fazla durulmak-
tadır.
Günümüzde “malın bulunabilirliği” ve daha da ötesinde 
“malın istenen özel koşullarda
bulunabilirliği” çok önemli bir özellik olarak fayda ile birlik-
te öne çıkmaktadır.



Tahsilat

Kârlılığınız istediğiniz kadar yüksek, satış hacminiz dile-
diğiniz kadar büyük olsun; alacaklarınızı tahsil edemiyor-
sanız girişimcilik tarihinin karanlık sayfalarına gömülüp 
kalmanız işten bile değil. Ancak borçlarınızı ödeyebilmek 
için başkalarının kasasındaki parayı kullanmanız mümkün 
değil. Nakit akışınızı dengeleyemediğiniz takdirde borçlu 
duruma düşüp, icra ve hatta iflasa sürüklenebilirsiniz.
Öte yandan ülkemiz gibi kırılgan ekonomilerde, özellikle 
de kriz dönemlerinde ayakta kalmanın tek yolu nakit 
akışınızı pozitif tutabilmek. Bunu başarabilmenin tek yolu 
da tahsilat performansınızı yüksek tutmak. 
Tahsilatın gecikmesi durumunda müşterinize çok sert bir Tahsilatın gecikmesi durumunda müşterinize çok sert bir 
tavır göstermeniz onun ilişkiyi koparmaya niyetlenmes-
ine, dolayısıyla tahsilatınızın tehlikeye girmesine neden 
olabilir. İkna sürecinde müşterinize özel bir çözüm sun-
duğunuzu ve kendi koşullarınızı bunun için zorladığınızı 
düşünmesini sağlamanız, müşterinizin konuşmayı daha 
olumlu değerlendirmesini sağlayabilir. Çözüm önerileri 
sunarak müşterinize yaklaşmanız müşterinizin
sözünü tutma ihtimalini yükseltir. Ayrıca tahsilatın 
gecikme süresine göre konuşmanın tonunu
ayarlamak da önemlidir.
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