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Abstract

In today's competitive environment, businesses can maintain and improve their
market situation by analyzing customers' behavior and making accurate estimates
of their future behavior. In an increasingly competitive environment, businesses
that can predict the movements of the products on the market will be able to
continue their assets. Demand forecasting is the estimation of the amount of
goods and services consumers will demand in the future and many analytical
methods have been developed for this purpose. In this study, first, the inventory
items of a company operating in the cleaning paper sector in Turkey was ranked
according to the significance with ABC analysis then, it was classified by demand
variability with XYZ analysis and clustered by integration of ABC analysis and
XYZ analysis. Then move from the past sales data of the company; demand
forecast for each inventory item has been made. "Trend Analysis", "Moving
Average", "Single and Double Exponential Smoothing", and "Additive and
Multiplicative Decomposition" methods are applied among demand forecasting
methods. For each estimate, error calculation is performed using MAPE (Mean
Absolute Percentage Error), MAD (Mean Absolute Deviation) and MSE (Mean
Square Error). Based on error calculations, the most appropriate estimation
method has been determined.Demand forecasting method is interpreted according
to the error performance of the from AX group products with low variability and
high inventory value to CZ group products with high variability and low
inventory value.

article modifyied and enlarged version presented in 8th International Conference of Strategic
Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE) which held in Vienna University,
Vienna-Austria from 11 to 13 May 2018.
1 Arş. Gör., Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü,
cagink@kocaeli.edu.tr
2 Corresponding Author. Arş. Gör, Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri
Mühendisliği Bölümü, selen.avci@kocaeli.edu.tr
3 Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü,
akmang@kocaeli.edu.tr
4 Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü,
zaladag@kocaeli.edu.tr

Bir Temizlik Kâğıdı Firmasında Stok Kalemleri için Değer ve
Değişkenlik Ölçütlerine Dayalı Tahmin Yöntemlerinin
Belirlenmesi*
Anahtar Kelimeler
ABC analizi, talep
tahmini, XYZ
analizi.

Makale Geçmişi
Alınan Tarih
15 Mayıs 2018
Kabul Tarihi
25 Haziran 2018

Özet

Günümüz koşullarında işletmelerin piyasadaki durumlarını koruyup
geliştirebilmeleri, müşterilerinin davranışlarını analiz ederek gelecekteki
davranışlarına dair doğru tahminler yapabilmeleriyle mümkündür. Artan rekabet
ortamında, ürünlerin piyasadaki hareketlerini öngörebilen işletmeler varlıklarını
devam ettirebilecektir. Talep tahmini, tüketicilerin gelecekte ne miktarda mal ve
hizmet talep edeceklerinin kestirilmesidir ve bu amaçla birçok analiz yöntemi
geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de temizlik kağıdı sektöründe faaliyet
gösteren bir firmanın stok kalemleri önce ABC analizi ile önem derecesine göre,
daha sonra ise XYZ analizi ile talep değişkenliğine göre sınıflandırılmış ve ABC
analizi ile XYZ analizinin entegrasyonu yapılarak kümelenmiştir. Daha sonra
firmanın geçmiş satış verilerinden hareketle; her stok kalemine talep tahmin
yöntemlerinden “Trend Analizi”, “Hareketli Ortalama”, “Tek ve Çift Üstel
Düzgünleştirme”, “Toplamsal ve Çarpımsal Ayrıştırma” uygulanmış ve MAPE
(Ortalama Mutlak Yüzde Hata), MAD (Ortalama Mutlak Sapma) ve MSE
(Ortalama Hata Kare) değerleri ile hata hesabı yapılmıştır. Hata hesaplarından
yola çıkılarak en uygun tahmin yöntemi belirlenmiş ve değişkenliği az-değeri
yüksek AX grubu ürünlerden değişkenliği yüksek-değeri az CZ grubu ürünlere
doğru gidildikçe, talep tahmin yöntemi başarısı; hata performansları
(MAPE,MAD,MSE) baz alınarak yorumlanmıştır.

1. Giriş
İşletmeler sık sık geleceğin belirsiz olmasından kaynaklı problemlerle karşı karşıya
kalır. Rekabetçi ortamda talep belirsizliği de bu problemlerden biridir. Bu
bağlamda ürün-yaşam döngüsünde ürün sürelerinin gittikçe kısaldığı günümüzde,
piyasa koşullarını iyi bir şekilde tanıyabilen ve talep tahminlerini doğruya yakın
yapmayı başaran işletmeler, üretim süreçlerini mümkün olduğunca az hata ile
planlayabileceklerdir. İşletmelerde alınan operasyonel, taktik ya da stratejik
kararlar, gelecek hakkında yapılan tahminlere doğrudan ya da dolaylı olarak
bağlıdır.
Rekabetçi ortamdaki hızlı gelişmeler, işletmelerin günden güne daha doğru ve
daha az sapma gösteren tahminlere ihtiyaç duymasına neden olmaktadır (Yücesoy,
2011). Tahmin, gelecekte ortaya çıkabilecek olayların sonuçlarının önceden
hesaplanmasıdır (Serttaş, 2011). Talep tahmini ise; tüketicilerin gelecekte talep
edecekleri mal ve hizmet miktarının değişkenler kullanılarak tahmin edilmesidir
(Karaatlı vd., 2012). Etkin kullanılabildiğinde talep tahmini, firmaların ya da
tedarik zincirlerinin pazar koşullarına daha kolay adapte olabilmelerine ve üretim
süreçlerini daha başarılı bir şekilde yürütebilmelerine yardımcı olur (Serttaş,
2011).
Belirlenen amaç ve zaman faktörüne göre, farklı talep tahmin metotları
kullanılabilir. Bu metotlar; nicel ve nitel olarak iki ana başlık altında incelenir.
Bunlardan nitel olan yöntemler bireylerin düşüncelerine bağlıdır. Nicel yöntemler
ise matematiksel modellere dayanır ve elde yeterli miktarda sayısal verinin
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bulunduğu durumlarda kullanılabilir (Karaatlı, 2012). Uygulamada bu iki yöntemin
karmasını kullanmak daha doğru sonuçlar verecektir.
Türkiye’de temizlik kağıtları üretimi; kağıt sektörünün ana ham maddesi olan
selüloz ithalatının kolaylaşması ve sektörün makine parkının yenilenmesine bağlı
olarak verimliliğin artması sebebiyle hızla gelişen bir sektördür. Maliyetlerin
azalması, piyasaya olan ilgiyi artırmış ve rekabetçi bir ortam oluşmuştur. Kişisel
tüketim ürünleriyle beraber, Ev Dışı Tüketim (EDT) olarak tanımlanan oteller,
hastaneler ve iş yerleri için üretilen özel markalar ve ambalaj tipleri de
bulunmakta ve piyasayı cazip hale getirmektedir (Temizlik Kağıdı Sektör Raporu,
2012). Bu nedenle, müşterilerin beklentilerine en hızlı şekilde cevap verebilmek
dolayısıyla yapılan talep tahminlerinin doğruluğu sektördeki firmalar için hayati
öneme sahip hale gelmiştir.
Bu çalışmada öncelikle, temizlik kağıdı sektöründe pazar payını ve pazardaki lider
firmayla rekabet gücünü arttırmaya çalışan bir firmanın stok kalemleri ABC ve XYZ
analizinin kombinasyonuyla sınıflandırılmıştır. ABC sınıflandırma yöntemi, yakın
kontrol gerektiren stokları kontrol gerektirmeyen stoklardan ayırmaya yarayan
bir kontrol sistemidir. Bu yöntem, işletmenin stoklarının değerlerine göre
sınıflandırılmasına olanak verir. (Ertuğrul ve Tanrıverdi, 2013). Başka bir
sınıflandırma yöntemi olan XYZ analizi ise veri grubunun değişkenlik katsayısına
göre, stok kalemlerini “düzenli”, “salınımlı” ve “düzensiz” olarak üç sınıfa ayırır.
Daha sonra her bir gruptaki ürünler için en uygun talep tahmin yöntemi kalitatif ve
kantitatif yöntemlerin bir karması ile belirlenmiş ve belirlenen dokuz grup ile
tahmin yöntemlerinin doğruluğu ilişkilendirilmiştir.
2. Literatür Taraması
Talep tahmin çalışmaları hem sektörel hem de akademik anlamda karar vericiler
için önemli kabul edilen stratejik konulardan biridir (Ervural vd., 2018). Bu
nedenle literatürde talep tahmini ile ilgili farklı sektörlerde ve farklı yöntemlerle
yapılmış birçok çalışma mevcuttur.
Burger v.d. (2001), yaptıkları çalışmada, turistik seyahat taleplerinin
tahminlenmesinde hareketli ortalamalar, üssel düzeltim gibi zaman serileri
analizleri ve çoklu regresyon analizi kullanmışlar ve elde edilen sonuçları
karşılaştırmışlardır.
Zhang’ın (2003) çalışmasında, hem zaman serisi analiz metodlarından ARIMA
(Autoregressive Integrated Moving Average) hem de yapay sinir ağları modellerini
birleştiren hibrid bir metodolojiyi, doğrusal ve doğrusal olmayan modellemede
ARIMA ve yapay sinir ağları modellerinin benzersiz gücünden yararlanmak için
önerilmiştir. Gerçek veri setleriyle yapılan deneysel sonuçlar, kombine modelin,
ayrı ayrı kullanılan modellerden herhangi biri tarafından elde edilen tahmin
doğruluğunu geliştirmenin efektif bir yolu olabileceğini göstermektedir.
Çuhadar (2006), turizm sektöründe talep tahmini için yapay sinir ağlarını
kullanarak, bunu diğer zaman serisi yöntemleri ile karşılaştırmış ve yapay sinir
ağları modelinin diğer yöntemlere göre daha doğru sonuçlar verdiğini
vurgulamıştır.
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Özdemir ve Özdemir (2006)’in çalışmalarında bir firmadan elde edilen verilere
göre, seramik ürün grubunun 2006 yılına ait talep tahminlerinin
gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek en doğru tahminleme yöntemine yönelik
hipotezler oluşturulmuş ve analizler yapılmıştır.
Satır ve Köksal (2006), entegre tavuk üretimi yapan bir firmanın finansal
planlaması için gerçekleştirdikleri talep tahminlemesinde, geçmiş iki yıla ait veriler
ile firmanın 90 farklı ürünü için zaman serisi analizi yöntemlerinden ARIMA ile bir
talep tahmini çalışması yapmışlardır.
Nişancı’nın (2006) çalışmasında Türkiye’de benzin türleri ve mazot tüketim
verileri kullanılarak gelir ve fiyat esneklikleri eşbütünleme ve hata düzeltme
modeli ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Uzun ve kısa dönemde benzin gelir
esnekliği birden büyük bulunmuştur.
Tunçelli (2007), promosyonların bulunduğu bir perakende ortamında istatistik ve
veri madenciliği yöntemleri ile talep tahmini yapmıştır.
Matuyama vd. (2008), envanter seviyesinin belirli, talebin kesin olmadığı durumlar
için yaptıkları çalışmada iki farklı geri bildirim politikası ile iki farklı tahmin
metodu kullanarak, envanter sistemine periyodik bir bakış geliştirmişlerdir.
Ali vd. (2009), promosyon dönemlerinde talep tahminlerine yönelik bir çalışma
yapmışlardır. Bu çalışmada promosyon dönemlerinde talep tahminin zorluğundan
yola çıkarak, promosyon olmayan dönemlerde basit zaman serileri yöntemlerinin
kullanılmasının doğru sonuçlar verdiği, promosyon dönemlerinde ise
oluşturulacak regresyon ağaçlarının açık farkla daha doğru sonuçlar verdiğini
kanıtlamışlardır.
Çuhadar vd. (2009) Antalya ili için dış turizm talep tahmini çalışması yapmış,
zaman serisi metotlarından Üstel Düzleştirme ve Box-Jenkins ile Yapay Sinir Ağları
modellerinin yaptığı tahminleri karşılaştırarak, sonuçları yorumlamışlardır.
Soysal ve Ömürgönülşen (2010) tarafından yapılan çalışmada Türk turizm sektörü
için bir talep tahmini yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, eldeki veri setine en uygun
olan sayısal öngörü yöntemini bulmak ve bu yöntemi kullanarak 2008 yılında
Türkiye’deki işletme belgeli tesislere gelen turist sayısına ilişkin altı aylık
tahminde bulunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, önce zaman serisi
yöntemlerinden Hareketli Ortalama, Basit Üstel Düzleştirme, Holt ve Winter
yöntemleri sırasıyla eldeki veriye uygulanmış, daha sonra bu yöntemlerin
performansları karşılaştırılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda Winter
yönteminin, mevsimselliği ve trendi ele alıyor olması sebebiyle eldeki veri setiyle
tahmin yapılması için daha uygun düştüğü ve dolayısıyla diğer zaman serisi
yöntemlerine göre daha iyi performans gösterdiği tespit edilmiştir.
Irmak, Köksal ve Asilkan (2012) çalışmalarında, hasta sayısının tahminlemek için
Winter Üstel Düzgünleştirme yöntemi ve Yapay Sinir Ağları modelini karşılaştırmış
ve zaman serisi modelinin daha iyi sonuç verdiği bulgusuna ulaşmışlardır.
Solak (2013) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye'nin toplam petrol talebi ve
ulaştırma sektörü petrol talebi 2012-2020 dönemi için zaman serileri analiz
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yöntemlerinden Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama (ARIMA) modeli ile
tahmin edilmiştir.
Ballı (2014)’nın çalışmasında istatistiksel talep tahmin tekniklerinden yapay sinir
ağı modeli kullanılarak, hızlı tüketim sektörü olan taze gıda sektöründe, şarküteri
grubu ürünlerine ait talep tahmini uygulaması yapılmıştır.
Karahan (2015) turizm sektöründe gerçekleştirdiği çalışmada, altı bağımsız
değişken kullanarak yapay sinir ağlarının tahmin doğruluğunu değerlendirmiş ve
gelecek dönemler için aylık turizm talebini tahmin etmiştir.
Oruç ve Erekoğlu (2017) Isparta ilinin doğalgaz talep tahmini için 76 aylık veri
grubu kullanarak, tahminleme sürecinde Gri Tahminleme, Box-Jenkins ve Üstel
Düzleştirme Yöntemlerini kullanmıştır.
Literatürde ABC analizi bir sınıflandırma yöntemi olarak birçok çalışmaya temel
oluşturmak üzere kullanılmıştır.
Güner (2009) konfeksiyon işletmelerinde en verimsiz şekilde kullanılan sürecin,
siparişin müşteriden alınmasından, üretimin fiilen başlangıcına kadar olan hazırlık
süreci olmasından dolayı bu sürecin yönetimi için ABC analizini kullanarak
faaliyetleri sınıflandırmış ve önem derecesine göre sıralamıştır. Daha sonra PERT
tekniğinden faydalanarak bir metodoloji geliştirmiştir.
Önder ve Hasgül Kuvat (2009) tarafından yapılan çalışmada Türkiye'ye 1986-2007
yılları arasında gelen yabancı turist sayıları kullanılarak 2008-2010 yıllarına ait
tahminleme amaçlanmıştır. Bunun için Yapay Sinir Ağları’nın kullanılabilirliği ve
geleneksel zaman serisi analizi yöntemleri ve Box-Jenkins yönteminin kullanımı ile
elde edilen sonuçları Yapay Sinir Ağları kullanılarak elde edilen sonuçlarla
karşılaştırılmıştır. Uygun yöntemin bulunması için zaman serilerinin istatistiksel
ve teorik alt yapısından yararlanılmış, hata analizleri ve klasik zaman serileri
testleri kullanılmıştır.
Ertuğrul ve Tanrıverdi (2013) bir tekstil işletmesinde ABC analizi yapmış daha
sonra çok kriterli stok sınıflandırılması için Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)
yöntemini kullanmıştır.
Yeşilyurt, Sulak ve Bayhan (2015) çalışmalarında, Isparta ilinde bulunan bir
hastanenin tıbbi malzeme ve ilaç stoklarını, ABC ve VED analizi ile incelemiştir.
Sonuç olarak, hastanelerde hem maliyet hem de hasta için hayati öneme sahip
olması sebebiyle öncelikle yönetilmesi ve takip edilmesi gereken stok kalemlerini
ortaya koymuşlardır.
Beğik, Hamurcu ve Eren (2017) bir ısı cihazları işletmesinde ABC analizi uygulamış
ve daha sonra çok kriterli stok sınıflandırılması için analitik ağ süreci yöntemini
kullanmıştır. Stok sınıflandırılmasında, analitik ağ süreci ile ABC analizi arasındaki
farklılıkları ortaya koymuşlardır.
3. Yöntem
Karar verme süreçlerinde kullanılan teknikler genel olarak nitel (kalitatif) ve nicel
(kantitatif) olarak sınıflandırılmaktadır. Bu süreçte kullanılan başlıca nitel
teknikler; Pazar Araştırmaları, Uzman Grup Görüşleri, Satış Gücü Karması ve
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Delphi Tekniği olarak dört grupta incelenebilmektedir (Demir ve Gümüşoğlu,
2009).
Nicel teknikler, zaman serileri ve nedensel teknikler (regresyon analizi) olmak
üzere iki grupta toplanmaktadır. Zaman serileri analizinde, tahminlenecek
değişkene dair geçmiş veriler belirli bir veri seyri elde etmek üzere analiz
edilmektedir.
Bu çalışmada, temizlik kağıdı sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın stok
kalemleri önce ABC analizi ile önem derecesine göre, daha sonra ise XYZ analizi ile
talep değişkenliğine göre sınıflandırılmış ve ABC analizi ile XYZ analizinin
entegrasyonu yapılarak stok kalemleri 9 gruba ayrılmıştır. Firmanın
sınıflandırılmış geçmiş satış verileri değerlendirilerek; stok kalemleri için zaman
serisi analizi ve talep tahmin yöntemlerinden “Trend Analizi”, “Hareketli
Ortalama”, “Tek ve Çift Üstel Düzgünleştirme”, “Toplamsal ve Çarpımsal
Ayrıştırma” uygulanmış ve tahminlerin öngörü hata değerleri olan MAPE
(Ortalama Mutlak Yüzde Hata), MAD (Ortalama Mutlak Sapma) ve MSE (Ortalama
Hata Kare) hesaplanarak en uygun değere sahip olan yöntem seçilmiştir.
3.1. ABC Analizi
ABC yönteminin temeli, İtalyan ekonomist Pareto’nun “Görünen çoğunluk - Etkili
azınlık” prensibine dayanmaktadır. Bu prensibe göre, “Bir olaya kuvvetli bir
şekilde etki eden öğelerin miktarı genellikle azdır, ancak etkisi olan çoğunluk da
göz ardı edilmemelidir.” Pareto prensibine göre, sonuçların % 80’i değişkenlerin
yalnızca %20’si tarafından meydana getirilir (Yeşilyurt vd. 2015). Diğer bir deyişle,
sonuçların çoğunun sebebi az sayıdaki nedenlerdir.
ABC analizi stok kontrolünde ve envanteri oluşturan malzemelerin nispi olarak
karışımının belirlenmesinde kullanılan eski ve temel yöntemlerden biridir. Bu
analiz ile envanteri oluşturan malzemeler önem derecelerine göre
sınıflandırılabilir (Demir ve Gümüşoğlu, 2009).
ABC analizi temel ancak etkili bir teknik olduğundan; lojistik ve tedarik zinciri
yönetiminde etkin bir stok optimizasyonu ile maliyetlerin düşürülmesi, satış, kalite
kontrolü, üretim planlama vs. alanlarda oluşan proses problemlerini teşhis ve
analiz etmek amacıyla kullanılmaktadır (Altuğ, 2015).
3.2. XYZ Analizi
Üretim için gerekli olan parçalar kullanım şekillerine göre incelebilir. Bu göreceli
değerlendirmeye Kritik Değer Analizi (XYZ Analizi) denir. Burada X “düzenli”, Y
“salınımlı” ve Z “düzensiz” kullanılan ya da ihtiyaç duyulan parça anlamı
taşımaktadır. Başka bir deyişle, X sınıfı parçalar stoksuzluğuna izin verilemeyecek
düzeyde kritik, Y sınıfı parçalar belirli miktarda stok tutulan ve belirli miktarda
stoksuzluğa izin verilebilenler ve Z sınıfı parçalar ise stoksuzluğuna izin
verilebilen, daha az göreli öneme sahip veya önemsiz sayılabilcek parçalar
anlamına gelmektedir (Aydemir, 2015).
XYZ analizi için istatistik ölçü karakteristiği değişkenlik katsayısıdır. XYZ analizi,
stok kalemlerini tüketimde dalgalanmalarına göre sınıflandırır (Scholz-Reiter vd.,
2011).
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X: Bir dereceye kadar sürekli tüketim
Y: Tüketimde güçlü dalgalanma, genelde orta eğilim veya mevsimsel sebepler
Z: Tamamen düzensiz tüketim
XYZ gruplandırması aşağıdaki gibi de tanımlanabilir (ABC and XYZ Analysis,
http://exceltable.com/en/analyses-reports/abc-xyz-analysis-in-excel Erişim Tarihi: 10.12.17.).

X Grubu Ürünler: Yüksek tahmin edilebilirliğe ve küçük tahmin belirsizliğine sahip
ürünlerdir. Değişkenlik katsayısı %0-10 arasındadır.
Y Grubu Ürünler: Orta tahmin edilebilirliğe sahip olan ürünlerdir. Değişkenlik
katsayısı %10-25 arasındadır.
Z Grubu Ürünler: Düşük tahmin edilebilirliğe ve yüksek tahmin belirsizliğine sahip
olan ürünlerdir. Değişkenlik katsayıları % 25’den fazladır.
Scholz-Reiter (2011), değişkenlik katsayısı 0,5’ten küçük olan ürünlerin X;
değişkenlik katsayısı 0,5 ile 1,0 arasında olan ürünlerin Y ve değişkenlik katsayısı
1’den büyük olan ürünlerin Z grubuna dahil edilmesini önermektedir.
3.2.1. XYZ Analizinin Uygulama Adımları
XYZ analizinin uygulama adımları aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (ABC and XYZ
Analysis, Erişim Tarihi: 10.12.17):

Adım 1. Her stok kalemi için ortalama hesaplanır.

X=

å

Xi
n

(1)

Adım 2. Her stok kalemi için standart sapma hesaplanır.

s=

å

( xi - x)2
n

(2)

Adım 3. Her stok kalemi için değişkenlik katsayısı hesaplanır.

VX =

s
X

(3)

Adım 4. Stok kalemleri küçükten büyüğe doğru değişkenlik katsayılarına göre
sıralanır.
Adım 5. Stok kalemleri değişkenlik katsayısına göre X, Y ve Z gruplarına bölünür.
İlgili gruplara atanan stok kalemlerinin klasik özellikleri Tablo 1’deki gibidir
(Kolinska ve Cudzilo, 2016). Kolinska ve Cudzilo değişkenlik katsayısının Tablo 1’deki
gibi değerlendirilmesini önermektedir.
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Tablo 1: XYZ Gruplamasının Özellikleri
Grup

Değişkenlik
katsayısı
değeri

X

%25’in
altında

Y

%25-60

Z

%60’ın
üstünde

Tüketim yapısı
Düşük
dalgalanma
seviyesi ile
düzenli tüketim
Değişken
tüketim
(mevsimsel
eğilimler ve
dalgalanmalar)
Düzensiz
tüketim

Tedarik

Tahmin
doğruluğu

Çizelgeleme
kabiliyeti

Üretimle
senkronizasyon –
eş zamanlılık

Yüksek
tahmin
doğruluğu

Yüksek

Depo envanter
seviyesinin
belirlenmesine
dayalı

Ortalama
tahmin
doğruluğu

Orta

Bireysel, belirli
sipariş tipi

Düşük
tahmin
doğruluğu

Düşük

Kaynak: Kolinska ve Cudzilo, 2016.

3.3. ABC ve XYZ Analizlerinin Entegrasyonu
ABC analizi ve XYZ kritik değer analizi bütünleşik olarak ele alınarak, dokuz farklı
stok tutma politikası oluşturulabilir. Tablo 2’de bu dokuz sınıf gösterilmektedir.
Örneğin; AX grubu; miktarı az, envanter değeri yüksek, düzenli tedarik gerektiren
ve stoksuzluğuna izin verilmeyecek stok kalemlerden oluşmaktadır (Aydemir,
2015).

A
B
C

Tablo 2: ABC ve XYZ Analizinin Entegrasyonu
X
Y
AX
AY
BX
BY
CX
CY

Z
AZ
BZ
CZ

Şekil 1’de ABC - XYZ analizinin emniyet stoğu, tüketim ve tahmin doğruluğu
açısından nasıl ele alınacağı gösterilmektedir (ABC Analysis, Erişim Tarihi:
24.11.17).
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Şekil 1: ABC ve XYZ Analizinin Kombinasyonu

3.4. Zaman Serileri
Zamanın periyodik noktalarında, bir cevap değişkeni gözlenmesi ile veri elde
edilmesi yöntemine zaman serisi denir (Sincich, 1996). Zaman serileri, belirli
zaman aralıklarında bir değişkenin ardışık değerlerinin belirlenmesiyle
oluşturulur. Zaman serilerinde bağımsız değişken üzerinde çalışılan konuya göre
değişiklik gösterebilir. Örneğin, Ekonomide yıllık TEFE ya da bir firma için ihraç
edilen yıllık ürün miktarı bağımsız değişken olarak belirlenebilir.
Zaman serisi yöntemleri, bir olaya ait geçmiş verilerin analiz edilmesi ve bir
eğilimin belirlenmesi ile geleceğe yönelik tahminlerin yapılması temeline
dayanmaktadır. Örneğin bir çağrı merkezine gelen çağrı sayısı günün belirli
saatlerinde daha fazla iken belirli saatlerda daha azdır; yani zamana göre
değişiklik göstermektedir (Seker, 2015). Bu yöntemlerin amacı, geçmiş gözlem
değerlerindeki veri kalıplarını kullanarak istatistiksel modeller oluşturmak ve bu
modellerle geleceği tahmin etmektir.
Zaman serileri analizi, bir serinin özelliklerini ve serinin göze çarpan yapısını
ortaya koymaya çalışır. Bu işlem zaman ya da frekans boyutuna göre ele alınabilir.
Başka bir ifade ile, frekans boyutunda periyodik hareketler dikkate alınırken,
zaman boyutunda zamanın farklı noktalarındaki gözlemler arasında ortaya çıkan
ilişkiler üzerinde durulmaktadır. Her iki boyutta da yapılan analizler birbirini
tamamlayıcı özelliğe sahiptirler ve aynı bilgi farklı yollarda zaman serisinin niteliği
hakkında farklı fikirler vermektedir (Erdoğan ve diğ., 2005).
3.4.1. Zaman Serilerinin Elemanları
Zaman serilerinin analizi, seriyi oluşturan bileşenlerden ayrışımını gerektirir. Bir
zaman serisinin bileşenlere ayrılmasındaki temel amaç, serinin cari ve geçmiş
değerleri hakkında daha gerçekçi ve karşılaştırılabilir bilgiler elde etmektir
(Çiğdem, 2009). Bir seriyi bileşenlerine ayırmak için kapsadığı dört bileşen
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arasında belli bir ilişki bulunduğu varsayılmalıdır. Genellikle, bir zaman serisinin
birkaç bileşeninin toplamı ya da çarpımından oluştuğu varsayılır.
Zaman Serisi genel olarak;
Uzun dönemli genel trend (T), Konjonktür
dalgalanmaları (C), Mevsimsel dalgalanmalar (S) ile Varyasyon ve düzensiz
rastgele hareketler (I) olmak üzere dört elemana sahiptir.
İstatistiksel yönden zaman serilerinin amacı bahsedilen dört elemandan
herbirinin, olayın aldığı değerler üzerinde ne ölçüde etkili olduğunu araştırmaktır.
Bu değişkenlerin aralarındaki ilişki de Y=T+C+S+I ya da Y=TxCxSxI olarak ifade
edilebilir. Bu ilişkiyi oluşturan ifadeler zaman serileri modellerini oluşturmaktadır.
Bu modeller toplam ve çarpım modeli olarak da ifade edilirler ve aralarındaki fark
şu şekildedir:


Toplam modelinde tüm değişkenler bağımlı değişkenin bir kısmını
oluştururken, çarpım modelinde yalnızca bir değişken kendi birimiyle ifade
edilir, diğer değişkenler % değer olarak alınır. Çarpım modelinde genel
olarak trend orijinal birimi ile alınır.



Toplam modelinde karşılıklı iletişim olmadığı düşünülür, çarpım modelinde
değişkenler arasında cebirsel anlamda karşılıklı bir etkileşim
bulunmaktadır. Toplam modelinde trend artarken mevsimsel değişimler
sabit kalır, çarpım modelinde ise artar (Gökcel, 2009).



Toplamsal modelde diğer unsurlar trendden bağımsız ve mevsimsel
hareketlerin büyüklüğü zaman icinde sabit varsayılırken, çarpımsal
modelde mevsimsel hareketlerin trende bağlı olarak değiştiği ve trendin
bir çarpanı olduğu varsayılmaktadır (Yolsal, 2010).

3.4.2. Temel Zaman Serisi Yöntemleri
a. Trend Analizi
Eğer zaman serisi rasgele dağılmamış ise, genel bir eğilim (trend) gösteriyorsa bu
seriye uygun doğru ya da eğri bulunmaya çalışılır. Trend orta veya uzun dönemde
her iniş çıkışı yansıtmasa da genel olarak dereceli artış veya azalışları
yansıtacaktır.
Trend analizi yönteminde esas amaç; geçmiş verilerin oluşturduğu trend
doğrusunun saptanması ve buna göre tahminler yapılmasıdır. Trend analizinde
kullanılan yöntem en küçük kareler yöntemidir. Bağımsız değişken olarak zaman
alınır ve doğru ilerletilerek tahminler yapılır.
b. Hareketli Ortalamalar Yöntemi (Moving Average - MA)
Hareketli ortalamalar (moving average - MA) aritmetik ortalamalardan oluşan bir
seridir. Hareketli ortalama yöntemi, yakın geçmişe ağırlık vererek yalnızca bir
dönem tahmini yapar. Yeni değerler oluşurken eski değerler kaybolmaktadır.
Talebin zaman içinde görece kararlı bir yönde seyredeceği ve gerçekleşen son
birkaç (n) talep düzeyinin, gelecek dönemin talebi için daha çok anlamlı olacağı
varsayımı ile kullanılır. Hareketli ortalama metodu geçmiş verilerin ortalamasını
alarak bu ortalamayı gelecek için bir öngörü olarak kullanmaktadır. Bu yönteme
hareketli kelimesinin eklenmesi her gelen yeni verinin bir sonraki öngörü için bir
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değer teşkil etmesi ve ortalama hesabına bu yeni verinin de katılmasıyla
yapılmaktadır.
^

Y

t+ 1

=

(Yt + Yt + 1 + Yt - 2 + ... + Yt + k - 1 )
k

(4)

şeklinde verilen öngörü modeline k dönemlik hareketli ortalama modeli denir. Bu
model yeni gözlem değeri elde edildiğinde ortalama hesabına bu yeni değeri ilave
ederken, bir önceki ortalamaya dahil edilen en eski dönem değerini elimine eder.
Bu şekilde en son k dönemin gözlem değerleri ortalaması öngörü değeri olarak
hesaplanmış olur.
c. Üstel Düzeltme Tahmin Yöntemi (Exponential Smoothing Method)
Üstel Düzeltme Tahmin Yöntemi, tüm verileri dikkate almakla birlikte, geçmişe git
gide daha az ağırlık vermektedir. Model aşağı ya da yukarı doğru eğilim
göstermeyen seriler için uygundur. [0-1] aralığında olan (α) düzeltme sabiti ile
kullanılır. Bu parametre, deneme yanılma yöntemiyle seçilebilir. Sıfır’a yakın bir 
değeri, geçmiş ortalamaya daha fazla ağırlık verir ve rassal dalgalanmaların
etkisini daha az yansıtır. Bir’e yakın  değeri ise talepteki değişikliklere daha fazla
tepki verilmesini sağlar.

Ft + 1 = a Yt + (1- a ) Ft

(5)

d. Holt Çift Üstel Düzeltim Yöntemi
Seride bir eğilim söz konusuysa, basit üstel düzeltim seriyi temsil etmekte
yeterince başarılı olamayabilir. Trendi de kapsayan bir öngörü yapılmalıdır. Trend
düzeltme faktörünün hesaplanması için ikinci bir düzeltme katsayısı (β) gereklidir.
β, düzeltmenin ne ölçüde son tahmin değerlerinin farkına, ne ölçüde önceki trende
bağlı olduğunu belirler. Düşük β değeri ile trend daha fazla düzeltilir ve belirgin bir
trend olmadığında iyi sonuç verir. Yüksek β değeri ise son trende ağırlık verir ve
son değişikliklere daha duyarlıdır.

Lt = a Yt + (1- a )( Lt- 1 + Tt- 1 )
Tt = b ( Lt - Lt- 1 ) + (1- b )Tt- 1

(6)

Ft + p = Lt + pTt
e. Toplamsal ve Çarpımsal Ayrıştırma
Bir zaman serisini söz konusu bileşenlere ayrıştırmada kullanılan modellemeler
çarpımsal ve toplamsal modellerdir. Dolayısıyla bir zaman serisinin gözlenen
değerlerinin bu dört bileşenlerden oluştuğu düşünülerek aşağıdaki gibi
fonksiyonel bir ilişki belirlenebilir.
Zaman serisi= f ( Trend, Konjonktürel Hareketler, Mevsimsel hareketler, Düzensiz
hareketler) ya da Yt = f (Tt , Ct , St , I t ) şeklinde ifade edilebilir. İfadede düzensiz
hareketler I t yerine stokastik değişken Î t tanımlanırsa;
Zaman serisi= İzlenen seyir + hata yazılabilir.
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Yt gibi bir zaman serisinde bütün bileşenlerin mevcut olduğunu varsayan
toplamsal model aşağıda belirtilmiştir.
Yt = Tt + Ct + St + I t

(7)

Yt , t dönemindeki serinin gözlemlerini, Tt trendi, Ct konjonktürel hareketleri, St
mevsimsel etkileri, I t ise düzensiz hareketleri göstermektedir. Diğer yaklaşım ise,

Yt serisinin içerdiği bütün bileşenlerin çarpımsal modelde denklem 8’deki gibi ele
alınmasıdır.
Yt = Tt Ct St I t

(8)

Zaman serileri analizlerinde serinin uzun dönemde sergilediği davranışın
belirlenmesi gerekiyorsa serinin bileşenlerine ayrıştırılması gerekmektedir.
Toplamsal modellerde bir mevsimsellik faktörü hesaplanarak modele ilave edilir.
Çarpımsal modellerde ise mevsimsel değişkenlik gösteren seriler bu değerler ile
çarpılarak mevsimsellik etkisi elimine edilir.
3.4.3. Öngörü Hataları
Tahmin yöntemlerinde birebir gerçekleşen verilere ulaşmak mümkün olmamakta
ve yapılan tahminlerde mutlaka bir mutlak hata oluşmaktadır. Bu nedenle
kullanılan yöntemin denetimi gerekmektedir. Bu yöntemleri denemek için farklı
yöntemler kullanılarak öngörünün az hatalı olması amaçlanmaktadır. Yapılan
tahminin doğruluk derecesi dönemlere ait tahminler ve gerçekleşen değerlerin
karşılaştırılmasıyla ölçülebilir. Tahminin doğruluğu hata oranlarına bağlıdır.
Üzerinde çalışılan bütün istatistiklerde istenen sonuç; MAPE (Ortalama Mutlak
Yüzde Hata), MAD (Ortalama Mutlak Sapma) ve MSE (Ortalama Hata Kare)
değerleri en küçük tahmin modeli oluşturabilmektir.
Hangi istatistiğin kullanılması gerektiği konusunda bazı kriterler mevcuttur. Hata
değerlerinin büyüklükleri benzer ise MSE dikkate alınabilir. Hata değerlerinin
birim değerleri farklılık gösteriyorsa, örneğin bir tahmin modeli gerçek değerleri
kullanıyor iken bir başka tahmin modeli doğal logaritması alınmış değerleri
kullanıyorsa “Ortalama Mutlak Yüzde Hata” (MAPE)’dan yararlanılabilir. MAPE
istatistiği, farklı birimlere sahip modellerin karşılaştırılabilmesini sağlar. MAPE’nin
öngörü hatalarını yüzde olarak ifade etmesi sayesinde başlı başına bir anlama
sahip olması diğer kriterlere göre bir üstünlüğüdür. Aslay ve Özen, Lewis’in Talep
Tahminleri kitabından yaptıkları alıntıda, MAPE değeri %10’un altında olan
modellerin “çok iyi”, %10 ile %20 arasında olan modellerin “iyi”, %20 ile %50
arasında olan modelleri “kabul edilebilir” olarak sınıflandırıldığını belirtmişlerdir
(Aslay ve Özen, 2013). Hata istatistiklerinin denklemleri aşağıda ifade edilmiştir.
a. Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE) - Mean Absolute Percentage Error
Hataların mutlak değerlerinin ortalamasının, gerçek değerlerin yüzdesi olarak
gösterilmesidir. MAPE, hatayı gerçek değerin %’si olarak ifade eder.
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^
n

yi - y i

i= 1

yi

å
MAPE = 100

(9)

n

b. Hataların Kareleri Toplamının Ortalaması: Ortalama Hata Kare (MSE) Mean Square Error
n

å
MSE =

^

( yi - yi ) 2

(10)

i= 1

n

c. Hataların Mutlak Değerlerinin Ortalaması: Ortalama Mutlak Sapma (MAD)
- Mean Absolute Deviation
^ 2

n

å
MAD =

yi - yi

(11)

i= 1

n

4. Bulgular
Çalışmanın gerçekleştirildiği stok kalemleri için zaman serisi metodları
hesaplamasında MINITAB istatistik programından yararlanılmıştır. Program
yardımıyla 4 farklı zaman serisi modeli kullanılarak elde edilen talep tahmin
sonuçları, seçilen stok kalemleri için MAPE, MAD ve MSE değerleri işletmenin
uzman çalışanlarından oluşan karar verici ekibiyle incelenmiştir.
Aşağıda yer alan tabloda seçilen stok kalemleri için gerçekleştirilen analiz
sonuçları verilmektedir. Hata terimlerinden elde edilen değerler sonucunda,
uzman görüşleri de alınarak seçilen stok kalemleri için önerilen metodlar tabloda
özetlenmiştir.
Tablo 3: Seçilen Stok Kalemleri için Gerçekleştirilen Metod Karşılaştırması ve Seçimi
No

1

2

3

Stok
Kalemleri

07627-06

07623-04

07624-09

Metodlar

MAPE

MAD

MSE

Trend Analizi-Quadratic

24

2.461

8.793.053

Hareketli Ortalama

24

2.450

8.100.809

Üstel Düzgünleştirme-Single

25

2.555

9.622.618

Decomposition Multiplicative Model

24

2.440

8.601.133

Trend Analizi-Quadratic

12

1.248

2.288.866

Hareketli Ortalama

10

1.106

1.844.033

Üstel Düzgünleştirme-Double

14

1.509

3.422.433

Decomposition Additive Model

12

1.243

2.211.212

Trend Analizi-Quadratic

20

554

475.282

Hareketli Ortalama

22

617

568.663

Üstel Düzgünleştirme-Single

22

603

588.669

Decomposition Multiplicative Model

18

482

385.459

Seçilen Metod

Hareketli
Ortalama

Hareketli
Ortalama

Decomposition
Multiplicative
Model
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No

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Stok
Kalemleri

07623-02

07620-05

07621-01

07628-06

07628-02

07625-08

07626-05

07626-04

07627-04

07625-02

Metodlar

MAPE

MAD

MSE

Trend Analizi-Quadratic

17

419

282.732

Hareketli Ortalama

14

348

200.120

Üstel Düzgünleştirme-Single

18

450

309.850

Decomposition Additive Model

19

447

308.634

Trend Analizi-Growth Curve

43

384

231.778

Hareketli Ortalama

42

313

149.071

Üstel Düzgünleştirme-Single

47

389

227.063

Decomposition Multiplicative Model

46

389

227.063

Trend Analizi-Quadratic

42

294

128.399

Hareketli Ortalama

36

254

89.858

Üstel Düzgünleştirme-Single

49

324

143.055

Decomposition Multiplicative Model

46

303

134.762

Trend Analizi-Growth Curve

36

165

36.941

Hareketli Ortalama

38

160

39.228

Üstel Düzgünleştirme-Single

36

158

38.522

Decomposition Additive Model

37

158

35.246

Trend Analizi-Growth Curve

47

23

933

Hareketli Ortalama

54

25

1.079

Üstel Düzgünleştirme-Single

51

23

931

Decomposition Additive Model

56

25

889

Trend Analizi-Quadratic

23

641

634.875

Hareketli Ortalama

24

692

841.421

Üstel Düzgünleştirme-Single

23

663

730.701

Decomposition Multiplicative Model

32

843

994.416

Trend Analizi-S-curve

30

994

1.771.950

Hareketli Ortalama

37

1.129

2.132.938

Üstel Düzgünleştirme-Single

33

1.016

1.769.888

Decomposition Multiplicative Model

40

1.163

2.089.852

Trend Analizi-S-curve

42

382

279.502

Hareketli Ortalama

42

300

174.563

Üstel Düzgünleştirme-Single

50

372

247.780

Decomposition Additive Model

60

421

298.918

Trend Analizi-S-curve

35

342

207.540

Hareketli Ortalama

31

270

124.730

Üstel Düzgünleştirme-Single

39

336

192.297

Decomposition Additive Model

42

354

198.973

Trend Analizi-S-curve

35

100

20.873

Üstel Düzgünleştirme-Double

41

104

19.504

Decomposition Additive Model

46

104,6

18.569

Seçilen Metod

Hareketli
Ortalama

Hareketli
Ortalama

Hareketli
Ortalama

Decomposition
Additive Model
Trend AnaliziGrowth Curve

Trend AnaliziQuadratic

Trend Analizi-Scurve

Hareketli
Ortalama

Hareketli
Ortalama

Trend Analizi-Scurve

MAPE, MAD ve MSE değerleri bakımından en iyi sonuçların elde edildiği 07623-04,
07623-02, 07620-05, 07621-01, 07626-04 ve 07627-04 kodlu stok kalemlerinde
tartışmasız Hareketli Ortalama Tahmin Yöntemi tercih edilmiştir. 07627-06 kodlu
stok kaleminde ise; en iyi MAPE değeri Çarpımsal Ayrıştırma Yöntemi
(Decomposition Multiplicative Model)’nde de görülmesine rağmen MSE
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değerindeki başarısından dolayı bu stok kalemi için de Hareketli Ortalama Yöntemi
tercih edilmiştir. 07624-09 kodlu stok kaleminde tüm hata performans ölçütleri
Çarpımsal Ayrıştırma Yöntemi’ni işaret etmektedir. 0728-06 kodlu stok kaleminde
MAPE değeri bakımından Trend Analizi-Büyüme Eğrisi ve Tekli Üstel
Düzgünleştirme %1’lik bir avantaja sahip olmasına rağmen; MAD değeri
bakımından Tekli Üstel Düzgünleştirme ve Toplamsal Ayrıştırma Yöntemi öne
çıkmakta ve son başarı ölçüsü olan MSE Toplamsal Ayrıştırma Yöntemi’nin
önerilmesinde etkili olmuştur. 07628-02 kodlu stok kaleminde MAPE ve MAD
değerlerindeki başarısından dolayı Trend Analizi-Büyüme Eğrisi tercih edilmiştir.
07625-08 kodlu stok kaleminde her hata performans ölçütünde en iyi sonuçları
veren Quadratic Trend Analizi Yöntemi’nin seçilmesine karar verilmiştir. 0762605 kodlu stok kaleminde her ölçüte göre en iyi sonuçlar Trend Analizi-S-Eğrisi
Yöntemi’ni işaret etmektedir. 07625-02 kaleminde ise MSE değeri daha yüksek
olmasına rağmen, MAPE değeri en yakın tahmin yöntemine göre %6 daha iyi sonuç
verdiği için Trend Analizi-S-Eğrisi Yöntemi tercih edilmiştir.
Yukarıdaki analizden elde edilen MAPE değerleri alt ve üst sınırları aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir. Söz konusu değerler ABC-XYZ entegrasyonundaki gruplar
için anlamlı değişiklikler göstermektedir. Bölüm 5’te bu değerler
yorumlanmaktadır.
Tablo 4: Ürün Grupları Bazında En İyi ve En Kötü Mape Değerleri
GRUP

ÜRÜNLER

07623-04
AX
07623-02

07627-06

07624-09

AY

07620-05

07621-01

07628-06

TAHMİN METODLARI

MAPE

Trend Analizi-Quadratic
Hareketli Ortalama
Üstel Düzgünleştirme-Double
Decomposition Additive Model
Trend Analizi-Quadratic
Hareketli Ortalama
Üstel Düzgünleştirme-Single
Decomposition Additive Model
Trend Analizi-Quadratic
Hareketli Ortalama
Üstel Düzgünleştirme-Single
Decomposition Multiplicative Model
Trend Analizi-Quadratic
Hareketli Ortalama
Üstel Düzgünleştirme-Single
Decomposition Multiplicative Model
Trend Analizi-Growth Curve
Hareketli Ortalama
Üstel Düzgünleştirme-Single
Decomposition Multiplicative Model
Trend Analizi-Quadratic
Hareketli Ortalama
Üstel Düzgünleştirme-Single
Decomposition Multiplicative Model
Trend Analizi-Growth Curve
Hareketli Ortalama
Üstel Düzgünleştirme-Single

12,00
10,00
14,00
12,00
17,00
14,00
18,00
19,00
24,00
24,00
25,00
24,00
20,00
18,00
22,00
22,00
43,00
42,00
47,00
46,00
42,00
35,60
49,00
46,00
35,50
37,90
36,20

En İyi
MAPE
Değeri (%)

En Kötü
MAPE
Değeri (%)

10,00

14,00

18,00

42,00
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GRUP

ÜRÜNLER

07625-08

07626-05

07626-04

07622-02

07628-02

BY

07627-04

07625-02

07631-05

BZ

CY

CZ

62

07631-08

07633-05

07634-00

TAHMİN METODLARI

MAPE

Decomposition Additive Model
Trend Analizi-Quadratic
Hareketli Ortalama
Üstel Düzgünleştirme-Single
Decomposition Multiplicative Model
Trend Analizi-S-curve
Hareketli Ortalama
Üstel Düzgünleştirme-Single
Decomposition Multiplicative Model
Trend Analizi-S-curve
Hareketli Ortalama
Üstel Düzgünleştirme-Single
Decomposition Additive Model
Trend Analizi-Growth Curve
Hareketli Ortalama
Üstel Düzgünleştirme-Double
Decomposition Additive Model
Trend Analizi-Growth Curve
Hareketli Ortalama
Üstel Düzgünleştirme-Single
Decomposition Additive Model
Trend Analizi-S-curve
Hareketli Ortalama
Üstel Düzgünleştirme-Single
Decomposition Additive Model
Trend Analizi-S-curve
Üstel Düzgünleştirme-Double
Decomposition Additive Model
Trend Analizi-Growth Curve
Hareketli Ortalama
Üstel Düzgünleştirme-Single
Decomposition Additive Model
Trend Analizi-Growth Curve
Decomposition Additive Model
Seasonal length 3
Decomposition Additive Model
Seasonal length 4
Üstel Düzgünleştirme-Double
Decomposition Multiplecative Model
Seasonal length 3
Decomposition Additive Model
Seasonal length 4
Trend Analizi-Growth Curve
Üstel Düzgünleştirme-Single
Decomposition Additive Model
Seasonal length 3
Decomposition Additive Model
Seasonal length 4

37,20
23,00
24,00
23,00
32,00
30,00
37,00
33,00
40,00
42,00
42,00
50,00
60,00
41,00
39,30
55,00
47,50
47,00
53,65
50,72
56,42
35,00
31,00
39,00
42,00
35,40
40,60
45,80
56,80
48,60
62,20
75,00
117,70
148,50

En İyi
MAPE
Değeri (%)

En Kötü
MAPE
Değeri (%)

31,00

48,60

117,70

117,70

53,90

53,90

114,50

114,50

136,60
60,30
54,90
53,90
114,50
164,30
152,10
155,80
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5. Sonuç ve Öneriler
Günümüzde, birçok sektörde olduğu gibi temizlik kağıdı sektöründe de rekabet
şartlarının ağırlaşması talep tahminleme ile ilgili çalışmaları işletmelerin
sektördeki varlıklarını devam ettirebilmeleri için oldukça önemli hale getirmiştir.
Bu çalışmada, Türkiye’de temizlik kağıdı sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın
ürün kalemleri ABC ve XYZ analizleri ile sınıflandırılmış, ürün kalemi bazında
MINITAB paket programı tarafından önerilen talep tahmin yöntemlerinden en
uygun yöntem belirlenmiş ve tahmin hataları ürünün dahil olduğu sınıf baz
alınarak yorumlanmıştır. Bulgulara dair özet bilgi, Tablo 5’te sunulmaktadır.
Tablo 5: En iyi ve En kötü MAPE Değerleri
GRUP ÜRÜNLER En İyi MAPE Değeri (%) En Kötü MAPE Değeri (%)
07623-04
AX
10,00
14,00
07623-02
07627-06
07624-09
07620-05
07621-01
AY
18,00
42,00
07628-06
07625-08
07626-05
07626-04
07622-02
07628-02
BY
07627-04
31,00
48,60
07625-02
07631-05
BZ
07631-08
117,70
117,70
CY
07633-05
53,90
53,90
CZ
07634-00
114,50
114,50

Tablo 5 incelendiğinde, tahmin yöntemlerinin en düşük MAPE yüzdesini 10 ve 14
değerleriyle AX grubunda verdiği görülmektedir. Literatüre göre bu değerler
seçilen tahmin yönteminin “iyi” sonuç verdiğini göstermektedir. Bu grup; değeri en
yüksek (ABC sınıflandırması), değişkenliği en düşük (XYZ sınıflandırması)
ürünlerden oluşmaktadır. Grubun tahmin gücünün yüksek olduğunun bilinmesi,
işletmenin stok politikası açısından önemlidir. Tahmin gücü yüksek ürün
kalemlerinde, elde bulundurma maliyetini yükseltmemek amacıyla emniyet stoğu
düşük tutulabilir. AX grubundan AY grubuna geçildiğinde, en iyi MAPE değerinin
%18, en kötü MAPE değerinin ise %42 olarak hesaplandığı görülmektedir. %18 iyi
bir tahmin değeriyken, %42 kabul edilebilir sınırlar içerisindedir. AY grubu da, AX
grubu gibi yüksek tüketim değerine sahiptir. Yüksek tüketim değerine sahip bu
kalemlerde, tahmin doğruluğunun orta seviyelerde kalmış olması sebebiyle AY
grubu ürünler AX grubuna göre daha kritik olarak değerlendirilebilir. Bu grup için
elde bulundurma maliyeti bir miktar yükselecektir. BY grubu incelendiğinde,
MAPE değerlerinin yüzde 31 ile yüzde 48,60 arasında değiştiği tespit edilmiştir. BY
grubunda hesaplanmış en iyi tahmin değeri kabul edilebilir sınırlar içerisinde
kalmışken, en kötü değer de sınıra yakındır. Bu gruptaki ürünlerde orta
seviyelerde tüketim olması ve tahmin gücünün orta seviyelerde kalması nedeniyle;
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emniyet stoğu miktarı belirlenirken, elde bulundurma maliyetinin artması göze
alınmalıdır. CY grubunda ise MAPE yüzdesi 53,90 olarak hesaplanmıştır. Bu değer
kabul edilebilir sınırların dışındadır. Bu grup için tahmin gücü azalırken, emniyet
stoğu seviyeleri artacaktır. Aynı durum, MAPE değeri 117,7 olarak hesaplanan BZ
ve 114,50 olarak hesaplanan CZ grupları için de geçerlidir. CZ grubu, tüketim
miktarı ve tahmin edilebilirliği en düşük ve düzensiz talepli kritik ürünlerden
oluşmaktadır. Temizlik kağıdı sektöründe bu ürün grupları özellikle Ev Dışı
Tüketim (EDT) ürünleridir. Örneğin, oteller yaz ayları için büyük miktarlarda
sipariş verebilmektedir. Bu tür müşteri isteklerine hızlı cevap verebilen firmalar
pazarda rekabet avantajı elde edebilecek ve pazar paylarını arttırabilecektir. BZ ve
CZ grupları incelendiğinde, MAPE yüzdelerinin yükselmesi emniyet stoklarının da
yükselmesi gerektiği yönünde fikir verebilir ancak bu yüzdelerin 50’den büyük
olması ve kabul edilebilirlik sınırlarının dışında kalması nedeniyle, klasik tahmin
yöntemlerinin bu ürün gruplarının karakteristiğini yansıtmak için yeterli olmadığı
söylenebilir. İlerleyen çalışmalarda, bu üç stratejik ürün grubunda tahmin
değerlerinin hesaplanabilmesi için; yapay sinir ağları, gri tahminleme ya da
bulanık temelli yöntemler gibi tahmin araçları başarılı sonuçlar verebilir.
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