
Konfeksiyon markaları veya perakendeciler için 
Pazara Sürüm Süresinin doğasında var olan bir 

değer var mıdır? Kavram, sonu gelmez tartışmalara 
konu olmaktadır ve Hızlı Moda şirketleri kavramın 
ardına bir ünlem işareti koymaktadır ancak soru 
geçerliliğini korumaktadır, pazar hızının değeri 
ölçülebilir mi?

Tam fiyat ile daha fazla ürün satmak daha çok karlılık 
getirmeli ve maliyeti yüksek istenmeyen envanteri 
en aza indirmelidir. Hem çevrimiçi hem de fiziksel 
olarak, konfeksiyon ve ev mefruşatı perakendecileri 
ve markaları, zamanımızın tüketicilerine doğru 
ürünü, doğru fiyatla, doğru zamanda sunmanın 
formülünü bulmak için çabalıyorlar. “Doğru ürünü 
doğru zamanda” teslim 
etmek hatasızlık ile ilgilidir 
ve perakendecilerin/
markaların yüzde olarak 
satış/envanter oranları, 
kesinliğin ölçülerinden 
birisidir (tersini ifade edecek 
olursak indirimlerin yüzdesi 
hata ölçüsüdür).

Sezgisel olarak, marka/
perakende yöneticileri 
“pazara sürüm süresinin’ 
değeri olduğunu hissetseler 
de, zamanın “Değerini” 
rakamlara dökmenin 
sanıldığı kadar kolay 
olmadığı ortaya çıkmıştır. 
Geçmişte markalar/
perakendeciler en düşük Kar 
Marjını (IMU) hatasızlığın ölçüsü olarak kullandı ve 
indirim yaparak hata maliyeti en aza indirildi. Bununla 
birlikte, bu yöntem çalışmıyor ve günümüzün 
mobil etkin “on demand” tüketicisi sorunu daha da 
alevlendiriyor. 

COTTON USA, WWA Advisors ile işbirliği yaparak, 
tekstil ve konfeksiyon tedarik zincirinin hatasızlığı 
artırmak için ölçüm geliştirme zorluğunun 
üstesinden gelerek karar alıcıların, ürün geliştirme, 
ticari satış ve satın alma kararları alırken zamanın 
DEĞERİNİ değerlendirebilmelerine yardımcı olacak 
şu modeli önerdi. Varsayım, ürünlerin kumaşı, 
rengi, kesimi ve stili hakkında son kararı satın alma 
zamanına daha yakın karar vermenin, ürünü daha 
hatasız yapacağıdır.

Bunun anahtarı, istenen satış/envanter yüzdesi ile 
sonuçlanacak doğru TÜKETİCİ TALEBİNİN hatasız 
olarak tahmin edilebilmesi için zaman içerisinde 
hangi noktanın yeteri kadar yakın olduğunu tespit 

etmektir. Ölçmek için 
yapılması gereğince, 
bir marka/perakendeci, 
hatasızlığı artırmak için 
Tüketici Talebini en iyi 
tahmin edecekleri zaman 
ile istenen karlara hangi 
maliyetle ulaşılacağını 
dengelemek zorundadır. Ön 
Ödeme daha pahalıya mal 
olsa da, bilinen talebe yakın 
satın alma, satış/envanter 
oranını yükseltebilir, o değeri 
telafi edebilir ve talebe daha 
iyi yanıt veren perakende ile 
zaman içerisinde daha fazla 
kar yaratabilir ve indirimleri 
ve stok tükenmesini 
azaltabilir.

Zara modeli, basın tarafından yaygın olarak %85 tam 
fiyatlı satış/envanter oranı ve yüksek envanter devri 
ile satın alma modellerinin kralı olarak bildiriliyor. 
Herkes “hızlı modaya” dönüşmek istemeyebilir, ancak 
daha fazla tam fiyatla satış/envanter oranı, daha 
hatasız ürün geliştirilmesi, ticari satış ve satın alma ile 

Zamanın Değeri 
Hıza Karşı Maliyet Bulmacasını Çözmek
Satışları Artırmak - Fiyat İndirimlerini Azaltmak
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gerçekleştirilebilir. Aşağıdaki model envanter yanlış 
eşleştirmeyi (çok fazla yanlış ürün/çok az doğru 
ürün) yönetmek için bir model sunmaktadır.

MODEL
Envanter yanlış eşleştirmeyi net rakamlara dökmek 
imkansıza yakın olsa da,
COTTON USA, WWA Advisors ile birlikte çalışarak 
markaların/perakendecilerin günümüzün “görür 
görmez al” mobil tüketicileri için hatasızlıklarını 
iyileştirmelerine yardım edeceğine inandığı bir model 
buldu. Model, Lozan Üniversitesi’nin Operasyonlar 
Laboratuvarı’nın Maliyet Farkı Sınırı’na dayanır. Ek, 
Maliyet Farkı Sınırı’nı yaratmak için kullanılan Black-
Sholes prim fiyatı finansal modeli ile birleştirilen 
Klasik Gazete Bayii Modeli’nin detaylarını içeriyor.

COTTON USA adına WWA, marka/perakende 
yöneticilerinin üretim zamanı taahhüdü ile 
ilişkili olarak ödeyebilecekleri fiyat aralığını 
değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla 
bu modeli konfeksiyon satın alma dünyasına 
uyguladı. Hipotezimiz, markaların son kararı satış 
noktasına daha yakın verebilmeleri durumunda, 
tüketici talebinin ne olacağını daha iyi tahmin 
edebilecekleri ve dolayısı ile satış/envanter oranını 
yükseltebilecekleri ve envanter düzeylerini daha 
iyi yönetebilecekleri üzerine kuruldu. Markaların 
kendileri için bu ürün taahhütü noktasının ne 
olduğunu belirlemeleri gerekiyor (kendilerinin 
ürün geliştirme, ticari satış, satın alma ve dağıtım 
merkezleri verimlilikleri veri alınarak).

Bu modeli kullanmak için marka/perakendeci 
yöneticileri birkaç şeyi belirlemek zorunda:

1. Ne kadar hatasız olmak istiyorlar (diğer bir 
deyişle istenen Tam fiyatlı satış envanter %’si)?

2. İstenen hatasızlığı zaman içerisinde hangi 
noktada yakalayabilirler (diğer bir deyişle, 
üstlenme yapıldığı zaman)?

3. Ürünün Tam Perakende Satış Fiyatı?
4. Tahmin Edilen Ürün Talebi?
5. Uzun Teslim Süresine sahip kaynaktan sağlanan 

Ürünün Maliyeti (bunun en düşük maliyet olduğu 
varsayılıyor)?

6. 6. İndirim Değeri?
 
Kullanım kolaylığını göstermek amacıyla bu modele 
uygulanan 2 ürün bilgisi örneğimiz var.

Birinci Örnek: Ortalama haftalık satışların 2 katı, 
2 zirve satış döneminin olduğu 10 hafta süresince 

satılan moda Tişört. Perakende Fiyatı 14,99 $. 
Perakendeci %75 Tam fiyatlı satış/envanter oranı elde 
etmek istiyor ve buna 50 gün öncesinden taahhütte 
bulunarak ulaşılabileceğine inanıyor. Uzun Teslimat 
Süresi (100 günden fazla) maliyeti 6,90$.

Perakendeci, 50 gün taahhüdünü karşılayabilecek 
daha yakında bulunan bir tedarikçi için %12,5 daha 
fazla (veya uzun süreli teslimat maliyetinden 0,86$ 
daha fazla) ödeyebilir. 

Eğer sipariş miktarı 100.000 birim olursa, ürün için 
daha fazla ödeme yapılmasına rağmen, teslimat 
süresi azaltılarak karlar %11 artırılacak.
 
İkinci Örnek: Erkekler için Polo, Babalar Gününde 
ortalama haftalık satışların 3 katı olan bir promosyon 
dahil olmak üzere 10 haftalık satış yaptı. Tam 
Perakende Fiyatı 30$. Perakendeci %75 Tam 
fiyatlı satış/envanter oranı elde etmek istiyor ve 
buna 50 gün öncesinden taahhütte bulunarak 
ulaşılabileceğine inanıyor. Uzun Teslimat Süresi (100 
günden fazla) maliyeti 9$. 

Perakendeci, 50 gün taahhüdünü karşılayabilecek 
daha yakında bulunan bir tedarikçi için %21 daha 
fazla (veya uzun süreli teslimat maliyetinden 1,47$ 
daha fazla) ödeyebilir.

Eğer sipariş miktarı 100.000 birim olursa, ürün için 
daha fazla ödeme yapılmasına rağmen, teslimat 
süresi azaltılarak karlar %6 arttırılacak (daha uzun 
teslimat sürelerindeki hatalardan kaynaklanan %30 
satış/envanter oranına kıyasla).

50 gün taahhüt süresini karşılamak için iplik, 
kumaş ve giysi tedarikçilerinin gerekli devir süresini 
karşılayabilmelerine hazırlıklı olmaları için tüm 
tedarik zinciri ile iletişimin hayati önemde olduğunu 
belirtmek gerekiyor. Ürün geliştirme ve ticari satış/
satış ile ürün satın alma arasında veri işbirliği, devir 
süresini azaltmak için kritik öneme sahiptir.

SONUÇ
Günümüzün değişken tüketici pazarı, “yapılanı 
satmaktan” “satılanı yapmaya” doğru bir değişim 
gerektiriyor. Zamanın Değeri formülünü kullanmanın 
perakendeci veya markalara organizasyonel 
dönüşümde yardım edebilir gerekir. Daha fazla bilgi 
almak ve ürünleriniz için Operasyon Laboratuvarı 
Zamanın Değeri Modelini kullanmak için, lütfen 
Vaughn Jordan vjordan@cotton.org ile iletişime 
geçiniz.


