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1) PROJENİN AMACI

Geçmiş dönemlerdeki satış kayıtlarından hareketle ürün ve ürün 
grupları için yakın gelecek ve yıllık dönemler için tutarlı talep tahminleri 
yapmak üzere bir sistem geliştirmek.

2) GİRİŞ

Veriler incelenerek sistem hakkında genel görüş elde edilmiş ve bu 
bilgiler ışığında, sadece nicel olmayan, çalışanların görüşlerinden de 
faydalanmaya ihtiyaç duyan bir tahmin sistemi geliştirilme gereksinimi 
oluşmuştur. Bu sistem, bir karar destek sistemiyle sağlanmanya 
çalışılmıştır. 

3) VERİ ANALİZİ

6 yıllık satış verileri incelenerek önce ürün, daha sonra bu ürünlerin ait 
oldukları gruplar bazında gözlemler yapılmıştır. Bu gözlemler 
sonucunda Şekil 1’deki grafikte görüldüğü gibi verilerin genelinin 
düzensizliği, yüksek talep değişkenliği ve talebin 0 olduğu talep 
dönemlerinin çokluğu dikkat çekmiştir.

4) İZLENEN YÖNTEM

Tahmin sistemi oluşturulurken hangi durumda hangi yöntemin 
uygulanacağına karar vermek için Şekil 2’deki karar ağacı 
kullanılmıştır.
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Şekil 1.  A28B9L0P3 stok kodlu ürünün grafiği

Şekil 2. Zaman Serileri 

5) NEDEN KARAR DESTEK SİSTEMİ?

Veriler Şekil 2’deki karar ağacına göre incelendiğinde, belirlenen 
yöntemlerin yeni veriler geldikçe değiştiği gözlemlenmiştir. Dinamik bir 
yapı oluştuma adına, talep tahmini sisteminin bir karar destek sistem 
ile yapılmasına karar veilmiştir.

6) KARAR DESTEK SİSTEMİ BİLEŞENLERİ

Veri Tabanı
Firma tarafından sağlanan excel dosyaları, Tablo 1’de görüldüğü gibi 
veri tabanı olarak kullanılmıştır.

Tablo 1. Veri tabanından bir örnek

Model
Veri tabanı Excel üzerinde olduğu için, model de bu program 
kullanılarak, VBA dili ile yazılmıştır. Bu kod ile oluşturulan algoritma, 
Şekil 2’deki karar ağacının adımlarını izler.

Arayüz
Arayüz, karar destek sisteminin, kullanıcının veri ile model arasında 
istediği gibi bağlantı kurmasını sağlayan bir öğesidir.

Şekil 3. Arayüz Örneği 1 

Şekil 4.  Arayüz Örneği 2

Şekil 3’teki ekran, kullanıcıya hangi ürün ya da ürün grupları için 
tahmin yapmak istediğini sorar. Kullanıcı isterse tüm ürünleri 
toplayarak da tahmin yapabilecektir. 

Şekil 4’teki ekran ise kullanıcıya kendi istediği bir yöntemle ya da 
programın karar algoritmasını kullanarak tahmin yapma seçimi sunar.

7) RAPORLAMA

Program sonlandığında, seçilen ürün ya da ürün grubu için tahmin 
yöntemlerinin hata terimlerini kıyaslayarak bulduğu en iyi yöntemi  
Şekil 5’teki gibi rapor halinde kullanıcıya verir.

Şekil 5.  A23 ve A016 ürünleri için oluşturulan sonuç raporu

8) SONUÇ

Firmanın geçmiş dönemlerdeki kayıtları incelenip karar 
vericinin beklentileri doğrultusunda, farklı tahmin 
yöntemlerini inceleyip tutarlı bir tahmin yapan karar destek 
sistemi tasarlanmış, ilgili programlar kodlanmış ve sistem 
çalıştırılmıştır.

Program veriyi veri tabanından alarak kullanıcının istekleri 
doğrultusunda ilerleyen algoritma yardımıyla sonuçları 
kullanıcıya bir rapor halinde sunmaktadır.

En iyi yöntemi bulma prensibi, sözkonusu yöntemler 
denenerek hata terimleri en küçük olanın seçilmesiyle 
sağlanır.

Sonuç raporunda elde edilen çıktı, program tarafından 
yapılmış bir öneridir. Kullanıcının yaptığı yorum da 
eklenerek kullanıcın bilgi ve deneyimlerinden faydalanılacak 
ve talep tahmini yönteminin nitel kısmı bu şekilde 
sağlanacaktır.
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