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GÖLGE MAĞAZALARIN YÜKSELİŞİ    
Özellikle salgın dönemiyle birlikte hayatımızda 

her şeyde olduğu gibi pazarlama dağıtım sisteminde 
perakende alışverişin en önemli unsurları arasında yer 
alan mağazacılık anlayışı da önemli ölçüde değişti… 
Yıllar önce M.Dell’in, Dell Bilgisayarlarında çok önemli 
bir satış modeli olan “direkt” ya da doğrudan satış 
modeline geçilmiştir… Dell Bilgisayarları bu model 
ile tedarikçilerden almış olduğu bilgisayar parçalarını 
fabrika depo sistemi içinde bir araya getirip tedarik 
zincirini değer zincirine dönüştürerek önemli 
bir pazar başarısı elde etmiştir… Benzer şekilde 
günümüzde de salgınla birlikte her şey pazarlama 
dağıtım sisteminde direkt dağıtım sistemine dayalı olan 
Gölge Mağaza ya da Karanlık Mağaza sistemi hızla 
yükselerek öne çıkmıştır… Aslında sistem müşteri 
yakınlığına ve operasyonel mükemmeliyetçiliğe 
dayanıyor… Nitekim bu bağlamda şehirlerde günün 
her saatinde sürekli olarak bu sistemle çalışan Gölge 
Mağaza sistemiyle çalışan çeşitli renkte küçük 
minivan ve kargo panelvan şeklinde dağıtım yapan 
çeşitli otomobilleri ve motosiklet gibi çeşitli araçları 
görebiliriz… Ve Gölge Mağazaların sayısının artmasıyla 
birlikte bu araçların sayısı da sürekli artıyor…  

Kavramsal olarak Gölge Mağaza (Dark store), 
sadece çevrimiçi kanallar olarak siparişin verildiği ve 
tedarik sistemindeki çeşitli araçlarla kapıda teslimin 
yapıldığı bir mağazacılık sistemi… Bu sistemde 
mağaza gölge ya da karanlık bir yer olarak bir çeşit 
ürünlerin depolanarak sevkiyatlarının yapıldığı bir yer… 
Gölge Mağaza her ne kadar dışarıdan bir mağaza gibi 
görünmesine rağmen müşterilerin kullanımına kapalı 
olan bir depo alanı… Müşteriler yalnızca çevrimiçi 
kanallar üzerinden siparişlerini vererek istedikleri 
ürünleri satın alabilmektedirler… Gölge Mağaza kavramı, 
ürünlerin tedarik edildiği ve teslimata hazırlandığı 
mağazalar… İsminden anlaşılacağı üzere asıl 
mağazanın gölgesinde ya da karanlık mekânlar olan 
bir mağaza… Bu mağazalarda şirket sadece kendi 
markalı ürünlerini satabildiği gibi başka markaların 
ürünlerini de pazarlayabilmektedirler… Gölge Mağaza, 
genellikle doğrudan satış yapılan ya da minimum 
düzeyde aracı olan bir pazarlama dağıtım sistemi… 
Bu sistemin adında mağaza terimi olmakla birlikte 
mağaza burada sembolik bir kavram olarak kalıyor…  
Aslında sistemde mağaza daha çok depo manasına da 
geliyor…   

Gölge Mağazaların ortaya çıkışı…
Salgın dönemiyle birlikte özellikle kalabalık 

sınırlaması ve salgın kısıtlamasından dolayı alışveriş 
merkezleri, cadde ve sokaklardaki mağazalar kısıtlamadan 
dolayı kapalı kaldı… Bu dönem içerisinde şirketler internet 
üzerinden sosyal medya ve web 4.0 sistemlerini 
kullanılarak ürünlerini müşterilerine ürünleri satmaya 
çalıştılar ve çalışıyorlar… Bu satış şekli genellikle üretici 
ya da tedarikçiden müşteriye doğrudan olacak şekilde 
gelişerek büyümüştür… Ancak bununla birlikte üretimle 
pazarlama arasındaki süreç zinciri; pazarlamadan üretime 
olacak şekilde ilerlemektedir. Buna göre müşteriye Web 
4.0 internet siteleri ve sosyal medya pazarlama araçlarını 
kullanarak ulaşan perakende ve toptan pazarlama yapan 
şirketler doğrudan dağıtımla müşteriye kapıdan teslimi 
sağlayan Gölge Mağazalar ile hizmet vermektedirler. 
Böylece pazarlama sisteminde Gölge Mağazalar ile 
mağazacılık bir bakıma depo yönetim sistemiyle birlikte 
müşteriye kapıdan ödeme yapan sisteme dönüşmüştür.  
Dünyada salgınla birlikte mağazacılık değişim geçirerek 
Gölge Mağazalar ve Gölge Mağazacılık olarak gelişmiştir… 

Gölge Mağazaların ortaya çıkışı özellikle salgın 
döneminde pazarlama dağıtım sisteminin esnek ve 
dinamik olarak yapılanmasına bağlı olarak değişim 
geçirmiştir. Bu dönemde müşterilerin salgında “kapanma” 
tedbirleri kapsamında evde kalmaları zorunluluğu 
(insanlarla sıfır temas) sonucunda müşterilere ulaşmayı 
sağlayan kapıda teslim kargo sistemiyle gelişmiştir. Bu 
sistem örneğin bir süpermarket için düşünüldüğünde; 
süpermarket yöneticilerinin ürünleri müşterilere 
ulaştırmak üzere çevrimiçi (online) olarak başarılı bir 
satış yapması gibi… Salgının seyrine bağlı olarak eve 
kapanmalarda yaşanan bazı değişiklerden dolayı zamanla 
müşteriler mağazalara ve süpermarketlere giderek 
alışveriş yaptılar…  Bu durum ikili olarak hem çevrimiçi 
sipariş ve hem de mağazada fiziki olarak satış yapan 
sistemi zorlamaya başladı… Tedarik zinciri sisteminde 
stok yönetimi, depolama, sevkiyat, kargo ve teslimat 
işlemlerinde artan büyük bir talep karşısında sistemin 
kapasitesi yetersiz kalmaya başladı… Ve dağıtım şirketleri 
bu bağlamda müşterilerin online alışveriş ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Gölge Mağazaları kurdular… Bu 
mağazalar bu durumda çevrimiçi satışın artan satış 
potansiyeli ile birlikte müşterilere evinde kapıda teslimi 
sağlayan Gölge Mağazaların ve Gölge Mağazacılığın 
başarısı bu dağıtım sisteminin yaygınlaşmasını da 
sağlamıştır…  
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Dünya özellikle Amerika’da ve Avrupa’da büyük 
süpermarket zincirleri salgın döneminden öncede Gölge 
Mağazaları kullanıyordu. Gölge mağazacılık yöntemine 
göre sistem otomasyona dayalı yapay zekâ sistemleriyle 
sadece çevrim içi kanallardan gelen müşteri siparişlerine 
göre evlere kapıda teslim edilmektedir. Buna göre sistem; 
“Getir ve Ver” olarak müşteriye “Kapıda Teslim” olarak 
çalışıyor… Gölge mağazacılık sistemi bazı durumlarda 
“Gel ve Al” hizmeti olarak “Mağazada Teslim” olarak 
yapılabilmektedir. Buna göre Gölge mağazacılık 
örneğin, Gölge süpermarketler olarak çevrim içi kanallar 
kullanılarak verilen siparişleri müşteri mağazadan teslim 
alabilmektedir. Bu sistemde online olarak verilen siparişler 
Gölge Mağazalarda paketlenerek mağazaya gelen 
müşteriye teslim edilmektedir. Gölge mağazacılığın 
gelişmiş olduğu bölgelerde sistem blokzincir teknolojisi 
kullanılarak oluşturulan platformlarda otomasyona dayalı 
olarak yapay zekâ kullanılarak yapılmaktadır. 

Gölge Mağazaların İşleyişi…
Gölge Mağazalar özellikle salgınla birlikte müşterilerin 

internet üzerinden yaptıkları siparişlerinin teslimine 
göre çalışmaktadır. Özellikle salgınla birlikte tedarik 
zinciri yönetim sistemi önemli değişim ve dönüşüm 
yaşamaktadır. Dünya genelinde büyük bir coğrafi dağıtım 
zincirinde yer alan perakendeciler için Gölge Mağazalar 
önemli bir çözüm aracı olmuştur. Özellikle büyük nüfusa 
sahip kalabalık şehirlerde ve büyük coğrafi bölgelerde 
Gölge Mağazalar müşterilere siparişlerini “kapıda teslim 
alma” seçeneği sunmaktadır…  Bu durumda müşteri 
sipariş verdiği ürünleri almak üzere ödeme yapmak 
için süpermarkete veya mağazaya gitmek zorunda 
kalmama alternatifi sunulmaktadır… Gölge Mağazalar 
satış yapan dağıtıcı şirket için perakende sistemini karanlık 
bir alanda gölge mağaza sistemine dönüştürerek satış 
yapmak önemli avantajlar sunuyor… Bu bağlamda bir 
bakıma alışveriş için; trafikte geçen zamanı, yol giderlerini, 
kuyrukta beklemek üzere geçen zamanı, yaşanabilecek 
stresi, para ve kaynak kullanımını azaltıyor… Bunun 
yanı sıra müşteriler için daha; esnek, hızlı, doğru, aktif, 
verimli ve düşük maliyetli çözümler sunuyor…    

Gölge Mağazaların iş modeline göre işleyişi üç 
şekilde olabiliyor… Bunlar; 1.Eve teslim 2.Mağazada teslim 
ve 3.Karma teslim. Eve teslim sisteminde perakendeci 
şirket müşterinin internetten verdiği siparişleri müşterinin 
evine getirerek teslim ediyor… Mağazada teslim 
sisteminde müşterinin internetten verdiği siparişleri 
perakendeci şirket müşteriye mağazada teslim ediyor… 
Karma teslim sisteminde müşterinin internetten verdiği 
siparişleri perakendeci şirket müşteriye hem mağazada 
ve hem evde teslim seçeneklerine göre teslim ediyor… 
Gölge Mağazalar pazarlama perakende dağıtım zincirinde 
yer almaktadır. Pazarlamada bir aracı dağıtım kurumu 
olarak perakende bir satış şeklidir… Perakende, aracı 
işletme/şirket tarafından müşterilere ürünlerin/hizmetlerin 
tek tek veya birkaç parça halinde satılmasıdır… 

Gölge Mağaza ya da Karanlık Mağaza (Dark store), 
dışarıdan bir mağaza olarak görünebilir… Ancak bu 
mağazalar müşterilerin kullanımına kapalı yerlerdir… Bu 
mağazalarda yalnızca çevrim içi kanallar üzerinden 
verilen siparişlerin tedarik edilerek teslimatının 
müşterilere yapıldığı yerlerdir… Örneğin; gölge 
restoran, gölge süpermarket, gölge Avm gibi… Teslimat 
müşteriye evinde teslim ya da mağazada teslim şeklinde 
olabilmektedir.  

Gölge Mağazaların faydaları…
Gölge Mağaza sistemi depo yönetime dayalı bir 

tedarik zinciri yönetimi sistemine dayanmaktadır. Bu 
sistemde raf yönetimi ve rafta teşhir söz konusu olmadığı 
için ürün çeşitliliğinin çok olması önemli bir fayda 
sağlıyor... Bu bağlamda mağaza sisteminde raflarda teşhir 
edilemeyen ürünler depolarda stoklanarak ve çevrim 
içi olarak müşterilere tanıtımı yapılarak Gölge Mağaza 
sistemiyle pazarlanabilmektedir…  Gölge Mağazalar, 
müşterilerin kullanımına kapalıdır… Bu durumda ürün 
sunmak üzere normal mağaza sisteminde mağaza 
içi görsellik önemini kaybediyor… Böylece Gölge 
Mağaza içindeki alan müşterilere daha çok çeşit ve 
daha çok miktarda ürünleri satmak üzere daha verimli 
olarak kullanılabiliyor… Mağazada personel, paketleme 
ve ambalaj aydınlatma giderleri azalıyor… Ürünlerin 
depolama koşullarına uygun bir şekilde saklanması 
sonucunda ürünlerin dayanıklılığı artırılarak kullanım 
süreleri ve uzatılabiliyor… Gölge Mağazalar ile birlikte 
müşterinin ürün seçenekleri artırıyor…  Böylece müşteri 
daha çok ürünü, daha dayanıklı, daha uzun kulanım 
süreli ve daha düşük maliyetli olarak seçebiliyor…

Gölge Mağazalar başlangıçta Amerika’da ve Avrupa’da 
Gölge Süpermarketlerde “gel-al” hizmeti olarak 
mağazada paket teslimi yapılmak üzere başlamıştır… 
Büyük süpermarketler, Gölge market zincirlerinde sistemi 
geliştirerek arabaya teslim, mağazada paket servisi 
gibi uygulamalarla bu sistemi kullanılmaktadırlar… 
Sistem internet üzerinden çevrim içi olarak müşteri 
tarafından verilen online platformlarda verilen siparişlerin 
örneğin; gölge süpermarket veya gölge restorana giderek 
siparişlerini teslim almasına dayanıyor… 

Gölge Mağaza ile normal mağaza karşılaştırıldığında 
müşteri normal şartlarda çok yoğun çalışan bir 
marketten sipariş beklemek zorunda kalıyor… Oysa 
gölge süpermarket veya gölge restoran sadece online 
siparişlere ayrıldığı için, müşterinin siparişleri kendisine 
daha kısa sürede ulaşabiliyor. Gölge Mağaza sistemi 
online yapay zeka platformuna göre mağaza sisteminde 
müşteri siparişleri örneğin; tama zamanında üretim 
sistemine göre otomasyona dayalı olarak süreç akış 
şemalarına göre yapılarak kısa sürede müşteriye teslim 
edilmek üzere hazır duruma gelebilmektedir. 

Perakendecilikte Gölge Mağazaların geleceği…. 
Perakende sistemi içerisinde Gölge Mağazaların hızla 

yükselişi bu mağazacılık sistemini gelecekte önemli bir 
görev üstelenecek… Tedarik zinciri yönetimi giderek 
yalınlaşarak doğrudan tüketiciye “direkt” olacak şekilde 
değişmiştir.  Bu değişimle birlikte Gölge Mağazalar 
doğrudan tüketiciye ulaşan bir tedarik sistemi olarak 
oldukça etkili ve verimli bir sistem… Gölge Mağaza 
sistemiyle dağıtıcı şirketler ürünlerini doğrudan tüketiciye 
olan direkt kanal sistemiyle mağazaları müşterinin 
siparişlerini çevrimiçi olarak hızlı bir şekilde aynı gün kısa 
saatler içerisinde teslim edebiliyor… Siparişler mağazadan 
teslim alma ya da evde kapıda teslim olarak yapılabiliyor… 

Gölge Mağazalar sadece internet siparişleri 
müşterilere dağıtan merkezlerdir. Bu sistem üzerinde 
müşterilerin yapmaları gereken internet üzerinden 
sipariş vererek evlerinde veya mağazada teslim 
almak… Bütün bu gelişmelere göre müşteri anlık olarak 
e-ticaret sistemine girerek anında ürün veya hizmet 
sağlayıcılarla çalışmaya alışmıştır… 



Satınalma
www.satinalmadergisi.com

13

Ey
lü

l 2
0

21
  Y

ıl:
9 

 S
ay

ı: 
10

5

Müşteri için siparişlerinin anlık olarak esnek, 
aktif, tepkisel, çevik, yalın ve verimli bir şekilde 
zamanında karşılanması öncelikleri arasında yer 
alıyor… Müşteri için alışverişin temel kuralı anında ürün/
hizmet sağlayıcılar ile çalışmak olarak değişmiştir… 
Özellikle salgın döneminde çevrimiçi dağıtım sistemine 
bağlı olarak sektör büyüyerek yaygınlaşmıştır… Bu 
yaygınlaşma sonucunda Gölge Mağazaların e-ticarette 
önem kazandığı görülüyor… Gölge Mağazalar ile 
müşteriler artık alışveriş için trafiğe çıkma, kuyrukta 
bekleme ve zaman kaybı stresi olmaksızın rahat ve 
konforlu bir alışveriş deneyimi yaşıyorlar… Müşteriler 
bu deneyimin sürekli olmasını da istiyorlar… Müşteri 
için kendisine yakın bir yerde olan gölge restoran veya 
gölge süpermarket oldukça basit ve kullanışlı olarak 
önemli avantajlar sunuyor… Böylece birçok perakendeci 
şirket Gölge Mağazalar ile satışları büyük miktarda 
artırabilmektedir… Bütün bu gelişmelerle birlikte artık 
perakendeciler, Gölge Mağazalar kurarak müşterilerin 
siparişlerini karşılamak üzere onlarla anlık olarak web 
sayfalarından gerçek zamanlı temas noktalarıyla 
iletişimli olarak satış yapacaklardır… Gölge Mağaza 
sistemiyle çalışan ve bu sistemin kolaylığının faydalarının 
gören müşteriler artık hizmet perakendecilerinin ve 
hizmet sağlayıcılarının tüm iş platformlarına katılmasını 
istiyorlar… 

Gölge Mağazaların Yükselişi
Gölge Mağaza, asıl mağazanın yerini tutmak üzere 

gölge ya da karanlıkta çalışarak alışverişi yapılan ürünleri 
gönderiyor. Normal mağaza, teşhir amacıyla minimum 
düzeyde ürün depolama imkânı sunarken Gölge Mağaza 
daha fazla ürünü stoklama imkânı sunabilmektedir. 
Gölge Mağazalar özellikle salgın döneminde dağıtıcılara 
müşterilere gönderilecek olan ürünler için kritik önemde 
olan “temassız dağıtımla” teslim alma seçenekleri 
sunmaktadır. Gölge Mağaza perakende sisteminde 
normal mağaza sistemine göre daha çok üretkenlik 
sağlıyor… Perakendeciler Gölge Mağazaların müşteri ürün 
sipariş seçeneklerinin ve teslimat kalitesini artırdığı için 
bu sistemi kullanıyor. Gölge Mağazalar ayrıca taşıma ve 
teslim sürelerini de azaltıyor… Müşteriye teslim edilmek 
üzere daha çok stoklama için depo yönetimine imkân 
sağlıyor… Bütün bu avantajlarıyla birlikte Gölge Mağazalar 
gelişen mobil pazarlama teknolojileriyle “bir tık” işlemiyle 
birlikte müşteri siparişlerini hızlı bir şekilde karşılamayı 
da sağlıyor. Gölge Mağazalar salgın dönemiyle birlikte 
ortaya çıkan e-ticaret sektöründe hızla ortaya çıkan 
katlanarak büyümeyi de sağlamıştır. Bu bağlamda 
perakendeciler e-ticaretle birlikte fiziksel mağazalarda çok 
sayıda çevrimiçi siparişi karşılamada yetersiz kaldıkları için 
Gölge Mağazaları tercih etmişlerdir.  

Gölge Mağaza sistemi eski “bakkal tipi eve 
teslim” sistemi olarak çok olarak işliyor… Bakkal sistemi 
pazarlamada “müşteri yakınlığına” ve “operasyonel 
mükemmeliyete” göre çalışıyor… Bakkal sistemi bir 
çeşit eski tip sokak satıcıları sistemi olarak bakkalların 
müşterilerine kolayca erişilebildiği ve anında 
teslimatın yapıldığı son derece kolay ve pratik bir 
sistem… Bu sistem bakkalın müşterilerinden ürün 
siparişlerini almasıyla birlikte gerçek zamanlı olarak 
kısa sürede müşteriye kapıda teslimi sağlıyor… Bu 
sistemden memnun olan müşterilerin “kısa sürede geri 
dönüşleriyle” birlikte sistem alışveriş döngüsü sürekli 
olarak dönüşüyor… Oysa bu geri dönüş normal mağaza 
sisteminde haftaları veya ayları bulabildiği için alışveriş 
daha yavaş ve düşük hacimli olarak gerçekleşiyor… 
Sistemin son derece dinamik, yaygın, esnek ve kolay 

olması sonucu sağlanan başarı eski bir sistemin 
teknolojiyle birlikte yeni bir dağıtım modeli olarak 
güncel ve yaygın olmasını da sağlıyor…   

Türkiye’de Gölge Mağaza sistemi büyük bir 
artış göstermekle birlikte Avrupa’da ve Amerika’da 
olduğu kadar yaygın olmadığı görülüyor… Gölge 
Süpermarketlerin çevrimiçi olarak müşterilerin mevcut 
eve teslimat kapasitelerinin arttığı da görülüyor… Özellikle 
salgınla birlikte çevrim içi olarak artan talebi karşılamaya 
çalışan Gölge Süpermarketler yeni çözümler üretiyor… 
Örneğin; Migros Gölge Süpermarket olarak sanal market 
uygulamasıyla başarı sağlıyor… Getir, Yemeksepeti 
Banabi, Glovo, İste gelsin ve Migros Hemen gibi çeşitli 
çevrim içi uygulamalarıyla gölge restoran ve gölge 
market hizmeti verebilmektedirler… Ülkemizde salgın 
döneminde özellikle yemek sektöründe yemek siparişiyle 
müşterilere çevrim içi eve teslim paket servisi hizmeti 
veren gölge restoranların sayısı sürekli artıyor. Gölge 
Restoran sisteminde müşterinin siparişi olan yemekler 
mutfakta hazırlandıktan sonra hemen kuryeye verilerek 
kısa sürede müşterilere yemek teslim ediliyor… Elbette 
bu restoranlarda müşterilere servis yapılacak oturma 
mekânları bulunmuyor… 

Pazarlarda en başarılı perakendeciler hedef aldıkları 
pazarların gelişim durumuna göre esnek davranarak 
bu pazarın özelliklerine uygun yenilikleri yaparak 
pazarlama programlarını hazırlayıp uygulayanlardır. 
Özellikle salgın dönemiyle birlikte Gölge Mağazalar 
perakendecilerin hedef pazarlarında yeni bir uygulama 
olarak öne çıkmıştır… Gölge Mağazalar çevrim içi olarak 
geleneksel olarak bakkal sistemine göre dağıtım yapan 
müşteri yakınlığını sağlayan başarılı bir perakende 
modelidir… Bu model; iletişime dayalı olarak herkesin 
katılımına göre müşteri odaklı olarak çalışıyor… Anlık ve 
hızlı olarak süreçleri başarılı bir şekilde yönetiyor… 
Veri işleyerek hedeflerle yönetimi sağlıyor… Sürekli 
iyileştirmeye dayalı olarak süreç yönetimiyle başarı 
sağlıyor… 

Gölge Mağazalar gelişen teknolojilere uyumlu olarak 
mobil uygulamalarla birlikte çevrim içi olarak müşteriye 
çeşitli kanallarla çok çeşitli ürün seçenekleri sunarak 
müşteri memnuniyeti sağlıyor… Aslında sistem 
müşteri yakınlığına ve operasyonel mükemmeliyetçiliğe 
dayanan eski bakkal usulü teslimat sisteminin yeni 
bir versiyonu… Aslında Gölge Mağazacılık sistemi 
başarılı “bir tedarik zinciri yönetimine” dayanıyor… 
Gölge Mağazacılık bir tedarik zinciri yönetimi esnek, 
aktif, tepkisel, çevik, yalın ve verimli olarak çalışıyor… 
Bütün bunlar müşteri bakımından satın aldığı ürünlerin 
maliyetlerinin azalması ve fiyatının daha uygun olması 
anlamına geliyor… Pazarlarda her şeyin müşteri zevkine 
uygun deneyimlemesiyle çok kanallı satışlarla anlık 
olarak esnek ve verimli olarak geliştiği bu dönemde 
Gölge Mağazaların hayatımızda daha çok yer alacağı 
görülüyor… Ne dersiniz…? Sevgiyle ve sağlıcakla kalınız…! 
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