
57

Makale

Süpermarketlerdeki soğutma ekipmanlarının
sürekli kullanımı, tipik bir süpermarkette top-
lam enerji tüketiminin yaklaşık %50'sini oluştu-
rur.1 Cam kapılı sergi buzdolapları enerji tasar-
rufu sağlar, peki satış kaybına neden olur mu?

Açık sergi buzdolaplarındaki soğutma yükünün

%70’ten fazlası sızıntıdan kaynaklanmaktadır.2

Soğutma yüküne katkıda bulunan ve sızıntıya kıyas-

la görece az olan etmenler ışıma ve iletim yoluyla ısı

kazanımının yanında aydınlatma, fanlar, defrost ve

çiy önleyici ısıtıcıları kapsar. Bu nedenle, açık sergi

dolaplarına sızıntının önlenmesi, toplam soğutma

yükünde önemli bir düşüş sağlayarak toplam enerji

tüketimini azaltacaktır.

Sızıntının azaltılmasında kullanılan bir yöntem de,

cam kapılı sergi buzdolaplarının kullanılmasıdır.

Kontrollü laboratuar koşullarında Faramarzi ve

diğerleri, bir dik ve açık sergi buzdolabına cam

kapılar takıldığında soğutma yükünün %68 oranında

azaldığını ve kompresörün elektrik kullanımında

%87’lik bir düşüş sağlandığını bulmuştur.3 Ülkede-

ki süpermarketlerin cam kapılı sergi buzdolaplarının

kullanımını benimsemesi durumunda ülke çapında

yıllık enerji kullanımında önemli bir azalma sağla-

nabilir.

Cam kapılı sergi buzdolapları, sızıntının giderilme-

sinden kaynaklanan enerji tasarrufunun yanı sıra

başka avantajlar da sağlar. Cam kapılı dolaplarda,
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Şekil 1: 1 No’lu Mağaza’da açık bir sergi dolabı (a) yeni bir kapılı sergi dolabı (b) ile değiştirildi.
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soğutma yükünün daha az olmasından dolayı orta

sıcaklık kompresör braketi boyutu yaklaşık %15 ora-

nında azaltılabilir. Cam kapılı dolaplar, açık dolap-

larda gözlemlenen geniş ürün sıcaklığı varyasyonla-

rını azaltarak gıda güvenliğini arttırır. Kapılar aynı

zamanda alışveriş reyonlarında soğuk hava sızıntısı-

nı önleyerek müşterilerin rahat etmesini sağlar, bu da

satışlarda artış sağlayabilir. Dahası kapılar, soğutma

sisteminin mağaza havasını kısmen soğutmasını ve

neminden arındırmasını önleyerek daha yüksek eva-

poratör sıcaklığında ve verim katsayısıyla (COP)

çalışan HVAC sisteminin  mağazayı daha etkin bir

şekilde soğutmasına ve neminden arındırmasına yar-

dımcı olur.

Ancak, bu avantajlarına karşın ürün satışlarında olası

düşüşten duyulan korku, süpermarket sahiplerinin

cam kapılı dolaplar kullanmasını önlemektedir.4 Ne

yazık ki, sergi dolaplarının tanzim- teşhir verimlili-

ğine ilişkin mevcut bilgiler muğlak ve anekdotsaldır. 

Bir tipik açık sergi buzdolabı ile tipik cam kapılı

sergi buzdolabının karşılaştırılmasına ilişkin bir

gereksinim açıkça mevcuttur. Bu projenin amaçları,

gerçek işletim koşullarında her iki dolap tipi için top-

lam enerji tüketimi ve gıda ürünü satışlarındaki fark-

ların niceliğini belirlemektir.

Test Planı
1042 no’lu ASHRAE/ARTI Araştırma Projesi5 için,

iki süpermarket test sahası olarak belirlendi:

Süpermarketlerden birine yeni bir kapılı sergi buz-

dolabı reyonu verilirken diğerine yeni bir açık sergi

buzdolabı reyonu verildi. Seçilen iki test sahası,

Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Batısında bulu-

nan, yaklaşık 2300 m2’lik kullanım alanına sahip,

genel kullanıma açık, büyük süpermarketlerdi.

Alışveriş yapanların iklim, hava, mevsim ve ekono-

mik koşullarının benzerliğini güvenceye almak ama-

cıyla, iki süpermarket de benzer konumlara sahipti.

Her iki mağazada da ürün satışları arasında “öncesi

ile sonrası” kıyaslaması yapıldı. Her iki mağazada da

mevcut bir sergi dolabı reyonu belirlendi ve söz

konusu sergi dolabı reyonunun satış verileri yaklaşık

iki ay süreyle toplandı. Her iki mağazada da mevcut

sergi dolabı reyonu yeni bir sergi dolabı reyonu ile

değiştirildi. Bunun ardından her yeni dolap reyonuna

aynı ürünler, eski dolap reyonunda görüldükleri

şekilde, dolap içinde aynı konumlarda yerleştirildi.

Bunun ardından, bu ürünlerin her iki yeni sergi dola-

bı reyonundaki satışlarına ilişkin veriler yaklaşık iki

ay süreyle toplandı. Yeni dolap reyonlarının ürün

satışları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yeni

sergi dolaplarının kurulmasından önce ve sonrasına

ait satış verileri arasında karşılaştırma yapıldı.

Buna ek olarak her yeni sergi dolabı reyonunun ener-

ji kullanımı da izlendi. Dolayısıyla, yeni bir açık

sergi dolabı reyonunun enerji kullanımı ile yeni bir

kapılı sergi dolabı reyonunun enerji kullanımı ara-

sında kıyaslamalar yapılabildi.

Sergi Dolapları ve İncelenen Ürünler
1 no'lu Mağaza’da yoğurt, hazır ambalajlı peynir,

tereyağı ve çiğ krema gibi süt ürünleri incelendi. Süt

ürünleri başlangıçta Şekil 1a’da görüldüğü gibi 13,4

m'lik açık, çok katlı bir dolap reyonunda bulunuyor-

du. Test dönemi süresince, süt ürünlerinin orijinal

dolap reyonundaki satışları iki ay süreyle izlendi.

Dolabın yerine Şekil 1b’de görüldüğü gibi, nominal

uzunluğu 14,6 m olan, yeni, orta sıcaklıklı, 20 kapılı

bir dolap reyonu kuruldu. Yeni dolabın kurulmasının

ardından, seçilen süt ürünlerinin satışı iki ay süreyle

izlendi.

Yeni 20 kapılı sergi reyonunun 10 kapılı bir bölümü-

nün eneri tüketimi iki ay süreyle ölçüldü. Sergi dola-

bının bu 10 kapılı bölümü nominal 7,3 m uzunlu-

ğundaydı ve soğutma ile elektrik devreleri, reyonun

geriye kalan 10 kapısından ayrıydı. Bunun amacı, 2

no’lu Mağaza’da kurulan benzer boyutlu 7,3 m’lik

açık dolap reyonuyla enerji kullanımı bakımından

kıyaslama yapılmasına olanak vermekti.

1 no’lu Mağaza’da bira ve çeşitli alkollü içkilerin

satıldığı (şarap-meyve suyu-gazoz karışımları, alkol-

lü limonata vb.), çok katlı bir sergi reyonunun yerine

altı kapılı bir dolap reyonu kuruldu (gösterilmemiş-

tir). Başlangıçta bira ve alkollü içkilerin bu süper-

markette incelenecek birincil ürünler olması planlan-

mamış olmakla birlikte, eski açık bira dolabı reyo-

nunun yeni bir kapılı bira dolabı reyonuyla değişti-
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rilmesi, eski açık dolap reyonu ile yeni kapılı dolap

reyonu arasında kıyaslanmak üzere bira ve alkollü

içki satışı verilerinin toplanması için fırsat olmuştur.

2 no’lu Mağaza’da bira ve çeşitli alkollü içkiler

(şarap-meyve suyu-gazoz karışımları, alkollü limo-

nata vb.) incelendi. Bu ürünler önceden Şekil 2a’da

görülen, nominal uzunluğu 7,3 m olan açık, çok kat-

manlı bir dolap reyonunda bulunuyordu. Test süresi

boyunca, orijinal dolap reyonundaki bira ve çeşitli

alkollü içkilerin satışları izlendi. Ardından bu oriji-

nal açık dolap reyonunun yerine Şekil 2b’de görül-

düğü gibi, nominal uzunluğu 7,3 m olan, yeni, orta

sıcaklıklı, açık, çok katmanlı bir dolap reyonu kurul-

du. Yeni dolabın kurulmasının ardından, seçilen

ürünlerin satışı ile yeni dolabın enerji tüketimi iki ay

süreyle izlendi.

Test Konfigürasyonlarının Özeti
İki süpermarkette eski ile yeni sergi dolabı reyonla-

rının kombinasyonu sonucunda incelenmek üzere

aşağıdaki dört test konfigürasyonu elde edildi:

• 1 No’lu Mağazadaki eski açık süt ürünleri dolabı;

• 1 No’lu Mağazadaki yeni kapılı süt ürünleri dolabı;

• 2 No’lu Mağazadaki eski açık bira dolabı ve

• 2 No’lu Mağazadaki yeni açık bira dolabı.

Ayrıca, 1 no’lu Mağaza’da aynı zamanda yeni bir

kapılı bira dolabı reyonu kurulduğunda aşağıdaki iki

ilave konfigürasyonu inceleme fırsatı da doğdu:

• 1 No’lu Mağazadaki eski açık bira dolabı ve

• 1 No’lu Mağazadaki yeni kapılı bira dolabı.

Enerji ve Satış Verilerinin Analizi
21 Nisan 2009 ile 1 Haziran 2009 arasında iki yeni

sergi dolabı reyonuna ait enerjiyle ilişkili veriler top-

landı ve analiz edildi. Buna ek olarak, 4 Ocak 2009

ile 6 Haziran 2009 arasındaki dönem için yeni sergi

dolaplarının kurulmasından önce ve sonra her iki

mağazada bira ve süt ürünlerine ilişkin satış verileri

toplandı ve analiz edildi.

Enerjiyle İlişkili Verilerin Analizi
Nisan ile Haziran arasındaki test dönemi için, yeni

açık ve yeni kapılı sergi dolabı reyonlarının günlük

enerji tüketimi, ölçülen enerjiyle ilişkili verilerden,

72 no’lu ASHRAE Standardı, Method of Testing

Commercial Refrigerators and Freezers, (Ticari

Buzdolapları ve Dondurucular için Test Yöntemi) ve

1200 No’lu ARI Standardı, Performance Rating of

Commercial Refrigerated Display Merchandisers

and Storage Cabinets (Ticari Sergi Buzolapları ve

Depolama Dolaplarının Performans Sınıflandır-

ması)6,7 standartlarında belirtilen yöntem kullanıla-

rak belirlendi. Açık ve kapalı sergi dolabı reyonları

Şekil 2: 2 No’lu Mağaza’da açık bir sergi dolabı (a) yeni bir açık sergi dolabı (b) ile değiştirildi.
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için günlük soğutma yükü Q, aşağıdaki şekilde belir-

lendi:6

Q = m (hb – hl) / ( t – tdt)                                    (1)

burada:

m = 24 saatlik test süresi içim toplam soğutucu küt-

lesi akımı

hb = soğutucu emiş buharının entalpisi

hs = soğutucu sıvının entalpisi

t = test süresi uzunluğu (24 saat)

tdt = 24 saatlik test süresi içindeki toplam defrost

süresi

Yeni açık sergi dolabı reyonu için ortalama günlük

soğutma yükü 25.082 Btu/s (7,351 kW) olup 7.027

Btu/s (2,059 kW) olarak bulunan yeni kapılı sergi

dolabı günlük ortalama soğutma yükünden önemli

ölçüde fazlaydı.

1200 no’lu ARI Standardı’nda verilen tekniklere

göre, yen açık ve yeni kapılı sergi dolabı reyonları-

nın günlük kompresör enerji tüketimi (KET) aşağı-

daki şekilde tahmin edildi:

KET = Q ( t – tdt) / (1.000 x EVO)                      (2)

burada:

Q = sergi dolabı reyonunun soğutma yükü 

EVO = enerji verimlilik oranı

Tablo 1’de görüldüğü gibi, açık

sergi dolabı reyonu için 42 günlük

test süresi boyunca ortalama kom-

presör enerji tüketimi 42,20

kWs/gün olarak tahmin edilirken

kapılı sergi dolabı reyonu için orta-

lama kompresör enerji tüketimi

11,70 kWs/gün olarak tahmin edildi.

Açık ve kapalı sergi dolabı reyonla-

rı için fanlar, aydınlatma ve çiy önle-

yici ısıtıcıları da kapsayan ortalama

Şekil 3: 1 ve 2 No’lu Mağazalarda (a) Yeni kapılı sergi buzdolabı reyonu ve (b) yeni açık sergi buzdolabı reyonu için, 21

Nisan 2009 ile 1 Haziran 2009 arasındaki elektrik yükü bileşenlerini gösteren, günlük elektrik enerjisi tüketimi.

Tablo 1: 1200 No’lu ARI Standardı kullanılarak hesaplanan, yeni kapılı
ve yeni açık sergi dolabı reyonları için ortalama elektrik enerjisi tüketimi.

Elektrik Enerjisi Tüketimi Yeni Kapılı Yeni Açık
Sergi Dolabı Sergi Dolabı 
(Mağaza 1) (Mağaza 2)

Kompresörler (kWs/gün) 11,70 42,20

Işıklar (kWs/gün) 11,93 5,18

Fanlar (kWs/gün) 4,58 5,69

Çiy Önleyici Isıtıcılar (kWs/gün) 15,50 —

Toplam (kWs/gün) 43,72 53,07

Toplam (fit [0,34 m] başına kWs/gün) 1,71 2,21
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ek elektrik tüketimi Tablo 1'de özetlenmiştir. Kapalı

dolap reyonunun ortalama ek elektrik enerjisi tüketi-

mi açık dolabınkinden daha fazladır. Kapalı dolabın

aydınlatması, fanları ve çiy önleyici ısıtıcıları günde

ortalama 32 kWs tüketmiştir. Açık dolabın yalnızca

aydınlatma ve fan yüklerinden oluşan ortalama ek

elektrik enerjisi tüketimi 10,9 kWs/gün olarak

bulundu.

Dolap reyonu birim uzunluğu başına düşen açık

sergi dolabı reyonu toplam elektrik enerjisi tüketimi

2,21 kW/s.ft (7,25 kWs/gün.m) olarak bulunurken,

kapılı sergi dolabı reyonunun toplam elektrik enerji-

si tüketimi Tablo 1’de görüldüğü gibi foot başına

1,71 kWs/gün (metre başına 5,61 kWs/gün) olarak

bulunmuştur. Bunda 10 kapılı reyonun 7,79 m’lik

uzunluğu ile açık sergi reyonunun 7,3 m'lik uzunlu-

ğu esas alınmıştır. Dolayısıyla dolabın birim uzunlu-

ğu başına, açık sergi dolabı reyonu, kapalı sergi dola-

bı reyonunun  yaklaşık 1,3 katı kadar enerji tüketimi

yapmıştır.

Kapılı sergi dolabı reyonu, açık sergi dolabı reyonu-

na göre kayda değer miktarda daha düşük kompresör

enerjisi tüketimi yapmışken, açık dolap reyonunun

harcamadığı  çiy önleyici ısıtıcı enerjisini önemli

miktarda kullanmıştır.  Kapı kullanımı yoluyla sergi

dolabı sızıntı yükünün azaltılmasıyla yapılan enerji

tasarrufunun önemli bir bölümü, çiy önleyici ısıtıcı-

ların eneri gereklilikleri yüzünden harcanmıştır.

Ancak kapılı dolap reyonunun enerji tüketimi, “ısıt-

masız” kapılar ile LED aydınlatma kullanılarak

önemli oranda azaltılabilir. “Isıtmasız” kapıların

enerji tüketiminin sıfır olduğu ve LED aydınlatma

için 265 W enerji tüketildiği varsayıldığında, 10

kapılı bir dolap reyonunun foot başına 20,5 kWs/gün

veya 0,802 kWs/gün (metre başına 2,63 kWs/gün)

gibi düşük bir enerji tüketimi yapacağı tahmin edil-

mektedir.

1 no’lu Mağaza ve 2 no’lu Mağaza’daki yeni kapılı

ve yeni açık sergi dolabı reyonlarının, 42 günlük test

dönemi boyunca günlük toplam elektrik enerjisi

tüketimi, sırasıyla Şekil 3a ve 3b’de gösterilmiştir.

Açık sergi dolabı reyonunun elektrik enerjisi tüketi-

mi, günden güne önemli değişiklikler göstermiştir.

Bu değişim genel olarak, kompresör enerji tüketimi-

nin günden güne farklılık göstermesine bağlanmak-

tadır.  Kapılı sergi dolabı reyonunun günler arasında-

ki elektrik enerjisi tüketimi, elektrik yükü bileşenle-

rinin hepsi oldukça sabit kalarak, görece tutarlı

olmuştur. 

Çiy önleyici ısıtıcılar, enerjini % 36’sını kullanarak,

kapılı sergi buzdolabının günlük toplam elektrik

yükünün başlıca parçası olmuştur. Kompresörler ve

ışıklar, günlük toplam elektrik enerjisi tüketiminin %

27’şerlik kısmını kullanırken, fan enerji tüketimi de

kapılı sergi dolabı reyonunun toplam enerji harca-

masının % 10'u kadar tutmuştur.

Açık sergi buzdolabı reyonunda günlük toplam elek-

trik enerjisi tüketimini, yaklaşık % 79 ile  kompre-

sörler yapmıştır. Fanlar günlük toplam elektrik ener-

jisi tüketiminin % 11’lik kısmını kullanırken, aydın-

latma enerji tüketimi de açık sergi dolabı reyonunun

toplam enerji harcamasının % 10'u kadar tutmuştur. 

Şekil 4, yeni açık ve yeni kapılı sergi dolabı reyonla-

rının günlük elektrik enerjisi tüketimindeki değişik-

liği / ortalama günlük iç mekan bağıl nemini göster-

mektedir. Ortalama iç mekan bağıl nemi arttıkça,

açık sergi dolabı reyonunun elektrik enerjisi tüketimi

de artmıştır. Açık dolap reyonu, iç mekan bağıl nemi

% 45 seviyesinde iken, % 20 seviyesinde kullandığı-

nın yaklaşık 1,25 katı kadar enerji tüketmiştir. Ancak

Şekil 4: Elektrik enerjisi tüketimindeki değişiklik /

yeni açık ve yeni kapılı sergi dolabı reyonlarının

ortalama iç mekan bağıl nemi. 
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kapılı sergi dolabı reyonunda, elektrik enerjisi tüke-

timi, ortalama iç mekan bağıl nemi artarken, değiş-

meden kalmıştır.

Satış Verilerinin Analizi
Yeni kapılı ve yeni açık sergi dolabı reyonlarının

kurulumundan önceki ve sonraki haftalık bira satış-

larının ortalaması ve standart sapmaları Tablo 2'de

özetlenmiştir. Her iki süpermarkete de yeni bira

dolabı reyonları verilmiş olduğunu hatırlayın. 1

No’lu Mağaza’ya, eski açık sergi dolabı reyonunun

yerine, yeni bir kapılı sergi dolabı verilmişti. 2 No’lu

Mağaza’ya, eski açık sergi dolabı reyonunun yerine,

yeni bir açık sergi dolabı verilmişti.

Tablo 2, yeni verilen hem kapılı hem de açık sergi

dolaplarının kurulumunda sonra satılan bira ürünle-

rinin haftalık ortalama miktarının

arttığını göstermektedir. 1 no’lu

Mağaza’da bira satışları, % 27 ora-

nında artarak eski açık dolaplardaki

55,4 birimlik haftalık ortalama mik-

tardan, yeni kapılı sergi dolabı reyo-

nunda 70,5 birime yükseldi.  2 no’lu

Mağaza’da bira satışları da % 29

artarak eski açık dolaplardaki 104,4

birimlik haftalık ortalama miktar-

dan, yeni kapılı sergi dolabı reyo-

nunda 134,6 birime yükseldi.

İstatistiksel olarak satıştaki bu artış-

lar kayda değer bulundu (α = 0,05).

Yeni kapılı ve yeni açık sergi dolabı

reyonlarındaki bira satışı artış oran-

ları temelde aynı olduklarından,

veriler, dolapların “kapılı / açık”

olmasının ürün satışları üzerinde

etkisi olmadığını gösterdi.

Yeni kapılı sergi dolabı reyonunun

kurulumundan önceki ve sonraki

haftalık süt ürünleri satışının ortala-

ması ve standart sapması Tablo 3’de

gösterilmiştir.

Tablo 3, yeni kapılı sergi dolabı

reyonunun kurulumundan önceki ve

sonraki haftalık ortalama süt ürünleri satışının, her

iki  süpermarkette de aynı kaldığını göstermektedir.

İstatistiksel olarak, 1 no’lu mağazada süt ürünleri

satışında, yeni kapılı sergi dolabı reyonu kurulumun-

dan önce ve sonra kayda değer bir fark bulunmamış-

tır. Her iki mağazada da yeni kapılı sergi dolabı reyo-

nunun kurulumunda önceki ve sonraki süt ürünleri

satışı temelde değişmediğinden, veriler, dolapların

"kapılı/açık" olmasının ürün satışları üzerinde etkisi

olmadığını gösterdi. 

Sonuç
Bu proje, toplam enerji tüketimindeki farkları ve her

bir dolap türüne göre gıda ürünü satışını belirlemek

amacıyla, tipik bir açık sergi buzdolabı reyonu ile

tipik bir cam kapılı sergi buzdolabı reyonunu karşı-

laştırmaktadır.

Tablo 3: Yeni kapılı sergi dolabı reyonunun kurulumu öncesindeki ve son-
rasındaki haftalık süt ürünleri satışının özeti.

Süt Ürünleri Satışı İstatistikleri Yeni Kapılı Yeni Açık
Sergi Dolabı Sergi Dolabı 
(Mağaza 1) (Mağaza 2)

Ortalama Haftalık Satış Miktarı, 639,4 3.864
Kurulum Öncesi

Ortalama Haftalık Satış Miktarı 41,3 403,6
Standart Sapması, Kurulum Öncesi

Ortalama Haftalık Satış Miktarı, 621,5 3.846
Kurulum Sonrası

Ortalama Haftalık Satış Miktarı 152,2 464,5
Standart Sapması, Kurulum Sonrası

Artış Yüzdesi %2,8 %-0,47

Tablo 2: Yeni kapılı ve yeni açık sergi dolabı reyonunun kurulumu önce-
sindeki ve sonrasındaki haftalık bira satışının özeti.

Bira Satışı İstatistikleri Yeni Kapılı Yeni Açık
Sergi Dolabı Sergi Dolabı 
(Mağaza 1) (Mağaza 2)

Ortalama Haftalık Satış Miktarı, 55,4 104,4
Kurulum Öncesi

Ortalama Haftalık Satış Miktarı 10,6 9,26
Standart Sapması, Kurulum Öncesi

Ortalama Haftalık Satış Miktarı, 70,5 134,6
Kurulum Sonrası

Ortalama Haftalık Satış Miktarı 11,1 26,7
Standart Sapması, Kurulum Sonrası

Artış Yüzdesi %27 %29
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Makale

İki süpermarket test sahası olarak belirlenmiştir:

süpermarketlerden birine yeni bir kapılı sergi buzdo-

labı reyonu verilirken diğerine yeni bir açık sergi

buzdolabı reyonu verildi. Yeni sergi dolabı reyonu-

nun kurulumundan önceki ve sonraki ürün satışları

analiz edilmiş ve her iki yeni sergi dolabı reyonunun

enerji kullanımı gözlenmiştir.

Dolap reyonu birim uzunluğu başına, açık sergi dola-

bı reyonu, kapalı sergi dolabı reyonunun yaklaşık 1,3

katı kadar tüketim yapmıştır. Kapılı sergi dolabı reyo-

nu, açık sergi dolabı reyonuna göre kayda değer mik-

tarda daha düşük kompresör enerjisi tüketimi yapmış-

ken, açık dolap reyonunun harcamadığı  çiy önleyici

ısıtıcı enerjisini önemli miktarda kullanmıştır. 

Ortalama iç mekan bağıl nemi arttıkça, açık sergi

dolabı reyonunun elektrik enerjisi tüketiminin arttığı

tespit edilmiştir. Ancak kapılı sergi dolabı reyonun-

da, elektrik enerjisi tüketimi, ortalama iç mekan

bağıl nemindeki değişikliklere bakılmaksızın değiş-

meden kalmıştır.

Bira satışları, 1 no'lu Mağaza'da yeni kapılı sergi

dolabı reyonu kurulumundan sonra % 27; 2 no'lu

Mağaza'da yeni açık sergi dolabı reyonu kurulduktan

sonra % 29 artmıştır. Yeni kapılı ve yeni açık sergi

dolabı reyonlarındaki bira satışı artış oranları temel-

de aynı olduklarından, veriler, dolapların "kapılı /

açık" olmasının ürün satışları üzerinde etkisi olmadı-

ğını göstermiştir. 

1 no’lu Mağaza’da yeni kapılı sergi dolabı reyonu-

nun kurulumundan önceki ve sonraki haftalık ortala-

ma süt ürünleri satışı, 1 no’lu Mağaza ve 2 no’lu

Mağaza’da (kontrol) aynı kalmıştır. Her iki mağaza-

da da yeni kapılı sergi dolabı reyonunun kurulumun-

da önceki ve sonraki süt ürünleri satışı artış oranları

temelde aynı olduklarından, veriler, dolapların

“kapılı/açık” olmasının ürün satışları üzerinde etkisi

olmadığını gösterdi.
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