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Özet – Giderek artan rekabet ortamında karar verme zorunluluğu olan tüm işletmeler, ayakta kalabilmek, mevcut durumlarını 

geliştirmek için çeşitli sorunlara ilişkin etkin kararları alabilmek ve iyi bir plan çerçevesinde uygun çözümler bulmak 

zorundadırlar. İşletmelerin gelecekte karşılaşabilecekleri durumları öngörmek için çeşitli yöntemlerle talep tahminleri 

yapılabilmektedir. Geleceğe yönelik verilecek kararlardan ve çözümlerden bazıları taleplerin önceden tahmin edilmesiyle de 

oluşur. Bu noktada talep tahmini çalışmaları işletmeler için çok büyük önem taşımakta ve talep tahmini yapmayı zorunlu 

kılmaktadır. Çalışmanın yapıldığı lojistik şirketinde kantitatif talep tahmini çalışması yapılmaması sonucu sipariş ile teslimat 

arasında geçen sürenin uzunluğu artmakta, yığın siparişler oluşmakta, kapasite verimsiz kullanılmakta ve bilgi paylaşımında 

problemler yaşanmaktadır. Bu çalışmada şirketin çalıştığı ev tekstili ürün grubuna ait 2015-2016-2017 yılları sevkiyat adetleri 

verilerinden ve ev tekstiline dair talep miktarını etkilediği düşünülen, Türkiye İstatistik Kurumundan alınan 2014-2017 yılları 

arası bazı istatistiksel verilerden faydalanılmıştır. Zaman serileri analizi ve yapay sinir ağları yöntemleri ile 2018 yılı talep 

tahmini çalışması yapılmıştır. Bu yöntemler karşılaştırılarak yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve kullanılması gereken en 

uygun yöntemin yapay sinir ağları olduğu tespit edilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler – Talep tahmini, zaman serileri analizi, yapay sinir ağları, lojistik 

 

I.GIRIŞ 

Sistem yaklaşımına uygun olarak lojistik hizmetlerini bütün 

olarak yönetmek için gerekli bilgi ve kaynağa sahip olmayan 

işletmeler, lojistik süreçlerinin tamamını veya bir kısmını 

yürütecek firmalardan destek almaya başlamıştır. Bunun 

sonucu olarak, işletmelerin nakliye, depolama, stok kontrol, 

ambalaj, etiketleme, sigorta, gümrükleme ve iç dağıtım gibi 

faaliyetlerinin kaliteden ödün vermeden yapılabilmesi için 

müşterilerin farklı gereksinimlerine optimum sürelerde, 

rekabet edebilir maliyetlerle çözüm üretmeyi hedefleyen 

lojistik şirketleri doğmuştur [Altaş, 2004]. 

Lojistik şirketlerinde talep tahmini yapabilmek çok 

önemlidir. Lojistiğin “yedi doğru” (seven rigths) olarak 

isimlendirilen şartlarının yerine getirilmesi önemlidir: 

Müşteriye [Nebol, 2008], 

• doğru ürün veya hizmetin, 

• doğru miktarda, 

• doğru yerde 

• doğru zamanda, 

• doğru şartlarda, 

• doğru fiyattan ve 

• doğru bilgilendirme 

ile sunulabilmesidir. Lojistiğin müşteri hizmetlerine kattığı 

değer, bu şartları en uygun maliyetler ile yerine getirilmesinde 

yatar. Bu rekabet çabalarından amaç, mevcut müşterileri elde 

tutup rakiplere gitmesini engellemek ve yeni müşteriler 

edinmektir. Müşteri hizmeti, müşterilerin istek ve 

gereksinimlerini anlamak ve müşterinin bu istek ve 

gereksinimlerini karşılamaktır. Güvenilirlik müşteri 

hizmetlerinin kalite boyutudur. Müşteriye ne kadar güven 

verilebildiğini gösterir. Hiç istenmemekle birlikte, müşteriye 

verilen bir mal veya hizmetin giderilmesi ve giderilme süresi 

de işletmenin güvenilirliğini birinci derecede etkiler. 

Öncelikle müşterilerin beklentilerinin ne olduğunun iyi 

anlamayı başarabilmek gereklidir. 

Bu çalışmada şirketin çalıştığı ev tekstili ürün grubuna ait 

2015-2016-2017 yılları sevkiyat adetleri verilerinden ve ev 

tekstiline dair talep miktarını etkilediği düşünülen, Türkiye 

İstatistik Kurumundan alınan 2014-2017 yılları arası bazı 

istatistiksel verilerden faydalanılmıştır. Zaman Serileri Analizi 

ve MATLAB programında Yapay Sinir Ağları yöntemleri ile 

2018 yılı Talep Tahmini çalışması yapılmıştır. 

II. YÖNTEM VE METOD 

Bu çalışmada talep tahmini için zaman serileri analizi ve 

yapay sinir ağları kullanılmıştır.  

II.I.TALEP TAHMİNİ 

Talep tahmini, tüketicilerin gelecekte ne miktar mal ve 

hizmet talep edeceklerinin kestirilmesi işlevidir. Bu tahmin 

işletmenin üretim seviyesinin saptanmasında temel oluşturur. 

[Winston, 1994]. 

Talep tahmininin tüm şirketler için yaşamsal önemi vardır. 

Tahminin amacı, şirketlerin gelecekte karşılaşabileceği 

durumları, farklı veri ve teknikleri kullanarak öngörmek ve 

önceden işlem yapmaktır. Şirketler için kritik olan talebi 

tahmin etmek için kullanılan birçok yöntem vardır [Ergün ve 

Şahin, 2017].  

https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.068
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II.I.I. ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ 

Zaman serisi, eşit zaman aralıkları ile elde edilen gözlemler 

setine verilen isimdir. Zaman Serileri Analizi, zaman serisi 

gözlemlerine ait verilerin belirli bir zaman periyodu 

içerisindeki değişmelerin ölçülmesi ve arındırılması ile 

ilgilidir. Zaman serileri verilerinin çeşitli elemanlara 

ayrılması, analizlerden beklenen başlıca iki beklentinin 

gerçekleşmesine yardımcı olur. Bunlardan ilki, geçmişte ne 

olduğunu anlamak ve ikincisi ise geleceğe ilişkin hareketlerin 

tahminini yapmaktır [Harvey, 1993]. 

II.I.II. YAPAY SİNİR AĞLARI 

Yapay sinir ağları, insan beyninden esinlenerek 

geliştirilmiş, ağırlıklı bağlantılar aracılığıyla birbirine 

bağlanan ve her biri kendi belleğine sahip işlem 

elemanlarından oluşan paralel ve dağıtılmış bilgi işleme 

yapılarıdır. Yapay sinir ağları, bir başka deyişle, biyolojik sinir 

ağlarını taklit eden bilgisayar programlarıdır [Elmas, 2003]. 

Detaylı bilgi için bkz. [Özcanli vd.,2016]; [Aggarwal, 2018]; 

[Rashid, 2016]; [Hassoun, 2003]; [Goodfellow vd.,2016]. 

Yapay sinir ağları (YSA), bir olayla ilgili daha önce olmuş 

olan örnekleri kullanarak yeni durumlar hakkında öngörülerde 

bulunabilme mantığına dayanmaktadır. Şekil 1, YSA'nın 

yapısını göstermektedir [Arslankaya ve Öz, 2018]. 

 
Şekil 1. Yapay sinir ağı modeli 

III. BIR LOJISTIK FIRMASINDA ZAMAN SERILERI ANALIZI VE 

YAPAY SINIR AĞLARI ILE TALEP TAHMININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Lojistik sektöründe saygın bir yeri olan bu şirket, her gün 

yüzlerce mal kabul, depolama, ve sevkiyat gibi ana süreçleri 

ile dinamik çalışma yapısına sahip global bir şirkettir. Müşteri 

memnuniyetinin temel olduğu hizmet sektörü olan lojistikte 

faaliyet gösteren firmanın, her gelen ürün için günlük mal 

kabulün ve sevkiyatın eksiksiz bir şekilde yapılması 

gerekmektedir. Kantitatif bir tahmin yöntemi kullanılmayan 

şirkette günlük giriş çıkış ürün hacimleri önceden 

bilinemediğinden, gerekli operasyon hazırlık süreçleri çok 

kısıtlı olmakta ve bazı durumlarda gerekli kapasite, ekipman 

ve personel kaynağı sağlanamamakta ya da fazla iş yükü 

oluşabilmektedir. Talep tahmini yapılmaması sonucu sipariş 

ile teslimat arasında geçen sürenin uzunluğu artmakta, yığın 

siparişler oluşmakta, kapasite verimsiz kullanılmakta ve bilgi 

paylaşımında problemler yaşanmaktadır. Bu belirsizlik ve 

plansızlık durumunda operasyon sorumluları inisiyatif alarak 

şişen süreçlere, kendi çalışma alanı olmayan kişileri 

görevlendirmek zorunda kalmaktadırlar. Bunların sonucunda 

pazar rekabetinde gerilere düşerek müşteriyle şirket arasında 

güven kaybı riski yaşamaktadır. 

Bütün bunların bilincinde olan şirket müşteri tatminini 

arttırmak, çevrim zamanını azaltmak, stok ve stokla ilgili 

maliyetlerin azaltılmasını sağlamak, gerekli çalışan sayısını 

hesaplamak, fazla mesai planlamasını yapmak, tesiste her bir 

takımda mevcut kapasitenin eksik ya da fazlalık durumunu 

tespit etmek, faaliyet ve personel maliyetini azaltmak gibi 

sebeplerle önceden yapılması gereken planlar ve alınması 

gereken tedbirler için talep tahminin hazır olmasını ihtiyaç 

olarak görmektedir. Tüm bu gereklilikler dolayısı ile ileriye 

dönük belirsizlikleri azaltmak amacıyla yapılacak bu çalışma, 

planlama fonksiyonunun başarılı olması yönünde büyük yarar 

sağlayacaktır. 

Mevcut sistem incelendiğinde kantitatif talep tahmini 

çalışması yapılmadığı görülmüştür. Bu çalışmada lojistik 

faaliyetleri yapan bir firmada ev tekstili ürün grubuna ait 2018 

sevkiyat adetleri kantitatif yöntemlerden Basit Ortalama, 

Ağırlıklı Hareketli Ortalama, Trend Analizi ve Yapay Sinir 

Ağları yöntemleri ile tahmin edilmiştir. Geçmiş dönem verileri 

olarak 2015-2016-2017 yılları sevkiyat adet verileri 

kullanılmıştır. Yapay Sinir Ağları girdi verilerini belirlerken 

ev tekstiline etki edebilecek faktörler göz önüne alınmıştır. Bu 

faktörler “Yarı-Dayanıklı Tüketim Mallarına Yönelik 

Harcama Yapma Düşüncesi”, “Konut Satın Alma veya İnşa 

Ettirme İhtimali”, “Tüketici Güven Endeksi” ve “Genel 

Ekonomik Durum” olarak belirlenmiştir. YSA girdi verileri 

Türkiye İstatistik Kurumundan alınmıştır. 

III.I. BASİT ORTALAMA YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜM 

Ev tekstili ürün grubuna ait 2015-2016-2017 sevkiyat 

adetleri Tablo 1’de belirtildiği gibidir, bu veriler kullanılarak 

Basit Ortalama yöntemi ile hesaplanan 2018 talep tahmin 

değerleri son sütunda verilmiştir. 

Tablo 1: 2015-2016-2017 verileri ve Basit Ortalama yöntemi ile hesaplanan 

tahmini sevkiyat verileri 

 

III.II. Ağırlıklı Hareketli Ortalama Yöntemi ile Çözüm 

Ev tekstili ürün grubuna ait 2015-2016-2017 sevkiyat 

adetleri Tablo 2 de belirtildiği gibidir, bu veriler kullanılarak 

Ağırlıklı Hareketli Ortalama yöntemi ile hesaplanan 2018 

talep tahminleri son sutünda verilmiştir. Ağırlıklar w1=0,5; 

w2=0,30; w3=0,20 olarak alınmıştır. 

 

Tablo 2: 2015-2016-2017 verileri ve Ağırlıklı Hareketli 

Ortalama yöntemi ile hesaplanan tahmini sevkiyat verileri 

Basit Ortalama Yöntemi 

 2015     
 

2016 2017 2018 Talep 

Tahmin 

Ocak  208.298  310.255  305.887  275.013  

Şubat  234.339  253.520  268.097  251.985  

Mart  303.882  373.067  440.493  372.481  

Nisan  313.502  417.111  408.567  379.727  

Mayıs  216.697  401.903  423.312  347304  

Haziran  261.676  325.805  294.458  293.980  

Temmuz  163.739  466.151  379.792  336.561  

Ağustos  201.695  327.101  360.610  296.469  

Eylül  222.922  295.027  409.571  309.173  

Ekim  320.515  419.963  273.505  337.994  

Kasım  346.609  309.018  311.283  322.303  

Aralık  401.710  463.512  400.000  421.741  



Arslankaya, Bir Lojistik Firmasında Zaman Serileri Analizi ve Yapay Sinir Ağları ile Talep Tahminin Karşılaştırılması , ISAS WINTER-2019, 

Samsun, Turkey 

241 
 

4.3. Trend Analizi Yöntemi ile Çözüm 

Ev tekstili ürün grubuna ait 2015-2016-2017 sevkiyat 

adetleri bir sütun halinde alt alta Tablo 3’ de belirtildiği gibidir, 

Trend Analizi yöntemi kullanılarak hesaplanan 2018 tahmin 

değerleri son sutünda verilmiştir. Yıllık talep verileri 

kullanılarak 12 aylık hareketli ortalamaları(HO) ve merkezi 

hareketli ortalamaları(MHO) alınmıştır her bir talebe 

bölünmüş, düzensizlik değerleri yani mevsimsellik(MVSM-

MVSMO) değerleri bulunmuştur, sonrasında talepler bu 

değerlere bölünerek trend değerini bulmak üzere bir sonraki 

sütunda mevsimsellikten kurtarılmıştır(MVSMD). 

 

Tablo 3. 2015-2016-2017 verileri ve Trend Analizi yöntemi 

ile hesaplanan tahmini sevkiyat verileri 

 

 
Mevsimsellikten kurtarılan değerler artan bir doğru grafiği 

oluşturarak regresyon üzerinden ß1 ve ß2 değerlerini 

bulmamıza olanak sağlamıştır. Regresyon yaparken y bağımlı 

değişkeni mevsimsellikten kurtarılan değerler, x değişkeni ise 

sırasıyla ay sayıları kullanılmıştır ve trend değerleri(TREND) 

bulunmuştur. Bunların sonucunda trend değerleri ve 

mevsimsellik değerleri çarpılarak 2018 tahmin değerleri 

bulunmuştur. Mevsimsellik(düzensizlik) değerleri ve trend 

doğrusunun grafiksel gösterimi Şekil 2 de gösterilmiştir 

 
Şekil 2: 2015-2016-2017 sevkiyat verilerinin oluşturduğu 

dağılım ve trend doğrusu 

 

III.IV. Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Çözüm 

Trend Analizi yöntemi kullanılarak hesaplanan 2018 tahmin 

değerleri son sütunda verilmiştir. Yıllık talep verileri 

kullanılarak 12 aylık hareketli ortalamaları(HO) ve merkezi 

hareketli ortalamaları(MHO) alınmıştır her bir talebe 

bölünmüş, düzensizlik değerleri yani mevsimsellik(MVSM-

MVSMO) değerleri bulunmuştur, sonrasında talepler bu 

değerlere bölünerek trend değerini bulmak üzere bir sonraki 

sütunda mevsimsellikten kurtarılmıştır(MVSMD). 

 

Türkiye’de ev tekstili ürünleri üzerine talep miktarına etki 

eden bağımsız değişkenler bu çalışma için “Yarı-Dayanıklı 

Tüketim Mallarına Yönelik Harcama Yapma Düşüncesi”, 

“Konut Satın Alma veya İnşa Ettirme İhtimali”, “Tüketici 

Güven Endeksi” ve “Genel Ekonomik Durum” olarak 

Ağırlıklı Hareketli Ortalama 

 2015     
 

2016 2017 2018 Talep 

Tahmin 

Ocak  208.298  310.255  305.887  287.880  

Şubat  234.339  253.520  268.097  256.972  

Mart  303.882  373.067  440.493  392.943  

Nisan  313.502  417.111  408.567  392.117  

Mayıs  216.697  401.903  423.312  375.556  

Haziran  261.676  325.805  294.458  297.306  

Temmuz  163.739  466.151  379.792  362.489  

Ağustos  201.695  327.101  360.610  318.774  

Eylül  222.922  295.027  409.571  337.878  

Ekim  320.515  419.963  273.505  326.844  

Kasım  346.609  309.018  311.283  317.669  

Aralık  401.710  463.512  400.000  419.396  
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belirlenmiştir Türkiye İstatistik Kurumundan 2014-205-2016-

2017 verileri alınmıştır. Bu veriler YSA da oluşturulan 

modelin girdi katmanı olarak kullanılmıştır. Çıktı katmanı 

olarak da 2015-2016-2017 sevkiyat verileri bağımlı 

değişkenleri kullanılmıştır. Girdi katmanı 4, çıktı katmanı 1 

hücreden oluşmuştur. Şekil 3’de lojistik firmasında çözüm için 

kullanılan çok katmanlı Yapay Sinir Ağı modeli 

görülmektedir. 

 
Şekil 3. Lojistik firmasında çözüm için kullanılan çok 

katmanlı Yapay Sinir Ağı modeli 

 

Bu ekrandaki Performance ve Regression butonları ile 

performans ve regresyon değerleri görülmektedir. Ağı eğitmek 

için kullanılan çıktı ve girdi verileri Tablo 4 de verilmiştir 

 
 

Tablo 4.Yapay Sinir Ağları yönteminde kullanılan veriler 

 

  
 
Oluşturulan YSA öğretim mantığında 4 girdi katmanının 

2014-2015-2016 bağımsız değişkenleri sonucu, 2015-2016-

2017 sevkiyat adetleri çıktı katmanı oluştuğu öğretilmiş ve test 

edilmiş, 2017 bağımsız değişkenleri girdi katmanı olarak 

verildiğinde 2018 tahmini sevkiyat adetleri istenmiştir 

 
Bu veriler yapay sinir ağında kullanılması için normalize 

edilerek MATLAB programına sunulmuştur. Yapay sinir 

ağının uygulanması “MATLAB R2017b” bilgisayar 

programının yapay sinir ağları modülü olan Neural Network 

Toolbox ile gerçekleşmiştir. Bu veriler normalize edilerek 

MATLAB’a aktarılmıştır. Çok katmanlı yapay sinir ağı 

kullanıldığı için Şekil 4 ekran görüntüsünde görüldüğü gibi ağ 

tipi olarak geri beslemeli (feed-forward backprorp) seçilmiştir. 

Girdi katmanı(input) için belirlenen 4 veri serileri seçilmiş, 

hedef (target) için ise elimizdeki sevkiyat adetleri verileri 

tanımlanmıştır. Öğrenme fonksiyonu olarak TRAINGDX, 

eğitim fonksyonu olarak LEARNGDM, performans 

fonksiyonu olarak MSE, transfer fonksiyonu olarak TANSIG 

seçilmiştir. Katman sayısı 2, nöron sayısı 10 olarak 

belirlenmiştir. 

 
 

Şekil 4. Oluşan Yapay Sinir Ağı modeli 

 

Veriler doğrultusunda ölçülen “Eğitim”, “Onaylama”, “Test” 

ve “Toplam Regresyon” regresyon değerleri verilmiştir. Şekil 

5’de grafiksel olarak ekran görüntüsü gösterilmiştir. 

 



Arslankaya, Bir Lojistik Firmasında Zaman Serileri Analizi ve Yapay Sinir Ağları ile Talep Tahminin Karşılaştırılması , ISAS WINTER-2019, 

Samsun, Turkey 

243 
 

 

Şekil 5 Yapay Sinir Ağı Regresyon grafiği 

 

Performans değerleri Şekil 6’da grafiksel olarak gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 6. Yapay Sinir Ağı performans grafiği (MSE) 

Bu aşamadan sonra eğitilen YSA artık talep tahmini için cevap 

verebilir durumdadır. Şekil 4.4 de verilmiş olan ekrandaki 

simulate sekmesi ile 2017 girdi değerleri tanımlanarak 2018 

yılına dair çıktı verileri istenir. Çıkan normalize değerleri 

standart forma getirerek tahmini sevkiyat adetleri elde 

edilmiştir. YSA ile elde edilen 2018 talep tahmini sonuçları 

Tablo 5 de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 5. Yapay Sinir Ağı ile elde edilen 2018 talep tahmin 

verileri 

 

 

 

 

 

 

2018 

Ocak  435.048  

Şubat  325.057  

Mart  270.225  

Nisan  184.433  

Mayıs  312.161  

Haziran  344.658  

Temmuz  406.038  

Ağustos  334.405  

Eylül  430.373  

Ekim  346.885  

Kasım  458.481  

Aralık  458.313  

 Toplam  4.306.077  

 

IV. İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

Çözüm için önerilen Zaman Serileri Analizi ve Yapay Sinir 

Ağları yöntemlerinin hata değerleri için talep tahmininde en 

yaygın kullanılan istatistiksel hata ölçümleri olan MAD, 

MSE, MAPE, R2 ve Korelasyon(R) değerleri ile 

hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 7’de ise tüm değerlerin kıyaslaması gösterilmiştir. 

 

Tablo 7. Kullanılan tüm talep tahmin yöntemlerinin 

sonuçlarının kıyaslanması 

Tablo 6. Kullanılan tüm talep tahmin yöntemlerinin 

istatiksel hata değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

2018 YILI  Basit Ortalama ile 

Elde Edilen 

Tahminler  

Ağırlıklı Hareketli 

Ortalama ile Elde 

Edilen Tahminler  

Trend Analizi ile 

Elde Edilen 

Tahminler  

Yapay Sinir 

Ağları ile Elde 

Edilen Tahminler  

OCAK  275.013  287.880  355.138  435.048  

Y
ö
n

te
m

 A
d

ı 
 

 

M
A

D
 

 

M
S

E
 

M
A

P
E

 

 

R
² 

K
o
re

la
sy

o
n

 

Basit 

Ortalama  

65.70 6.239.178.48 17,88  0,3334 0,577429  

Ağırlıklı 

Hareketli 

Ortalama  

58.980  5.242.054.997  16,21  0,34158  0,584452  

Trend 

Analizi  

42.493  3.456.269.718  14,28  0,57207  0,756351  

Yapay 

Sinir 

Ağları  

25.845  1.841.830.650  8,131  0,71575  0,846019  
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ŞUBAT  251.985  256.972  297.031  325.057  

MART  372.481  392.943  463.356  270.225  

NİSAN  379.727  392.117  477.265  184.433  

MAYIS  347304  375.556  482.356  312.161  

HAZİRAN  293.980  297.306  395.631  344.658  

TEMMUZ  336.561  362.489  401.634  406.038  

AĞUSTOS  296.469  318.774  348.448  334.405  

EYLÜL  309.173  337.878  343.476  430.373  

EKİM  337.994  326.844  485.321  346.885  

KASIM  322.303  317.669  433.967  458.481  

ARALIK  421.741  419.396  560.992  458.313  

TOPLAM  3.640.531  4.085.824  5.044.615  4.306.077  

 

Zaman Serileri Analizi yöntemlerinden ilk kullanılan Basit 

Ortalama Yöntemi ile çıkan sonuçların grafiksel olarak 

gösterimi Şekil 7’de verilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 7. 2015-2016-2017 verileriyle Basit Ortalama 

yöntemi kullanılarak 2018 talep tahmini 

Zaman Serileri Analizi yöntemlerinden ikinci olarak 

kullanılan Ağırlıklı Hareketli Ortalama yöntemi ile çıkan 

sonuçların grafiksel olarak gösterimi Şekil 8’de verilmiştir. 

 

Şekil 8. 2015-2016-2017 verileriyle AHO yöntemi 

kullanılarak 2018 talep tahmini 

Zaman Serileri Analizi yöntemlerinden üçüncü olarak 

kullanılan Trend Analizi yöntemi ile çıkan sonuçların 

grafiksel olarak gösterimi Şekil 9’da verilmiştir. 

 

Şekil 9. 2015-2016-2017 verileriyle Trend Analizi yöntemi 

kullanılarak 2018 talep tahmini 

Yapay Sinir Ağları yöntemi kullanılarak çıkan sonuçların 

grafiksel olarak gösterimi Şekil 10’da verilmiştir. 

 

Şekil 10. 2015-2016-2017 verileriyle YSA yöntemi 

kullanılarak 2018 talep tahmini 

V. SONUÇ 

Tahminlemenin amacı, şirketlerin gelecekte 

karşılaşabileceği durumları, farklı veri ve teknikleri 

kullanarak öngörmek ve önceden işlem yapmaktır. 

Tahminleme planlamanın girdisidir. Bu lojistik firmasında 

herhangi bir kantitatif talep tahmini yapılmamakta ve bunun 

sonucunda önceden iç kaynak planlaması yapılamamakta, 

bu belirsizlikle verimsiz süreçler oluşmaktaydı. 

Bu çalışmada firmanin ev tekstili ürün grubuna ait 2015-

2016-2017 yılları sevkiyat verileri kullanılmıştır. Veriler 

grafiklere dökülmüş ve hangi yöntemlerin kullanılması 

gerektiği karar verilmiştir. Zaman Serileri Analizi ve Yapay 

Sinir ağları kullanılmasının ve sonuçların karşılaştırılması 
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uygun bulunmuştur. Zaman Serileri Analizlerinden Basit 

Ortalama yöntemi, Ağırlıklı Hareketli Ortalama yöntemi ve 

sevkiyat verilerin oluşturduğu yıllık grafiklerde belirli bir 

trend ve mevsimsellik gözlenmdiği için Trend Analizi ve 

mevsimsellik değerleriyle 2018 yılı talep tahmini 

hesaplanmıştır. YSA kullanılırken ise girdi verileri için 

Türkiye İstatistik Kurumundan ev tekstili talebine etki 

edebilecek bazı faktörler olan “Yarı-Dayanıklı Tüketim 

Mallarına Yönelik Harcama Yapma Düşüncesi”, “Konut 

Satın Alma Veya Inşa Ettirme Ihtimali”, “Tüketici Güven 

Endeksi” ve “Genel Ekonomik Durum” 2014-2016 

istatikleri kullanılmıştır. Talebe etki eden bu veriler girdi 

olarak, 2015-2016-2017 sevkiyat verileri hedef olarak 

verilip Yapay Sinir Ağına öğretilmiştir, 2017 istatikleri 

verildiğinde de 2018 talep tahminleri istenmiştir. Çıkan 

2018 sonuç verilerinin karşılaştırılması istatiksel analiz 

bölümünde tablolarla gösterilmiştir. 

Kullanılan yöntemlerden hangisinin daha etkin olduğunu 

anlamak adına bulunan talep tahmin verilerinin istatistik 

hata değerleri, MAD, MSE, MAPE, R² ve Korelasyon hata 

ölçütleri ile bulunmuştur. Yapılan istatistik hata analizinde 

5 hata değeri için de en çok çıkandan en aza olmak üzere 

aynı sıralama ortaya çıkmaktadır, sıralama ise şu 

şekildedir : 

Basit Ortalama > Ağırlıklı Hareketli Ortalama > Trend 

Analizi > Yapay Sinir Ağları 

Yapay Sinir Ağları yönteminin her bir ölçütte diğer 

kullanılan tüm yöntemlerden daha iyi sonuçlar verdiği ve 

talep tahmininde kullanıldığı taktirde daha doğru sonuçlar 

alınacağı görülmektedir. 

Zaman Serileri Analizinde öngörümleme sadece geçmiş 

verilerin analiz edilmesine ve yapılacak tahminlerde 

kullanılmasına dayanmaktadır. Bu özelliğinden dolayı 

Zaman Serileri Analizinin, değişmeyen koşullar altında 

kullanıldığında daha etkili olacağı, Yapay Sinir Ağlarının 

ise doğrusal olmayan karmaşık problemlerin çözümünde 

etkin olarak kullanılması gerektiğini ve oldukça güvenilir 

sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. 

Yapılan bu çalışma ile elde edilen talep tahminlerinden 

durum tablosu oluşması sağlanacaktır. Çalışma sonrası 

tahminlemelerin belirli olduğu bu durum tablosundan 

hareketle operasyon sorumluları kaynak gereksinimlerini, 

kapasite durumuna göre tartışır ve süreçler arası kişileri 

görevlendirme planlamasında daha emin adımlarla hareket 

edebilir hale geleceklerdir. Planlama sonucunda daha düşük 

stok, daha yüksek verimlilik, daha çevik bir yapılanma, 

daha kısa tedarik zamanı, daha yüksek kar ve daha fazla 

müşteri bağımlılığı sağlanacaktır. Hedef üretkenlik, yani 

müşteriden alınan sipariş ve beklenen miktarların güvenilir 

ve tutarlı olması ve bu hesaplamalara göre iç kaynak 

hesabının doğru yapılmasını kolaylaştıracak, şirket adına 

plansız hareket etmenin önüne geçerek verimlilik alanında 

önemli artılar getirecektir. 
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