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Özet – Yüksek rekabet n söz konusu olduğu
p yasalarda yaşamını sürdürmey ve gel şt rmey
hedefleyen şletmeler ve kurumlar geleceğe yönel k
planlar yapmak zorundadırlar. Günümüzde var olan
rekabetle başa çıkab lmek ç n şletmeler n günlük
satışlara, üret me, pazarlamaya yönel k planlar
yapmaları gerekmekted r ve bu noktada satış
öngörüsü k l t b r rol oynamaktadır. Satış öngörüsü,
üret m planlama ve kontrol s stem n n d ğer
fonks yonlarına temel g rd y sağlamaktadır. Bu
fonks yonlar, yapılan öngörüler hammadde, yedek
parça, yarı mamul, mak ne, nsan gücü ve d ğer
kararlara dönüştürmekted r. İşletmede yapılan tüm
planlar, şletmen n karşı karşıya kalacağı üret m
kapas tes n n öngörüsü le başlamaktadır.

le var olan stok durumları opt mal duruma
geleb lmekte ve bu durum da ürünler n tem n/tesl m
süres n yakından lg lend rd ğ ç n müşter ler n /
tüket c ler n tatm n n arttırab lmekted r.

Bu çalışmanın amacı, KOBİ ve büyük şletmelerde
sektörlere göre hang satış öngörü tekn kler n n
kullanıldığını, ne tür sorunlar le karşılaşıldığını b r
anket çalışması yapılarak araştırmak ve stat st ksel
sonuçlara ulaşmaktır. Çalışmanın başlıca hedefler
se KOBİ ve büyük
şletmelerde
şletme
büyüklükler ne göre kullanılan satış öngörü
tekn kler n ortaya koymak, bu ver ler sektör bazlı
sınıflandırılmış ve ncelemek, ayrıca bu tekn kler n
uygulanması sırasında karşılaşılan sorunları
bel rlemekt r.

1960 yıllarından t baren günümüze kadar çeş tl
büyüklüktek ve türdek
şletmeler n öngörü
süreçler nde
gel şmeler
görülmekted r.
Bu
gel şmeler n bell
başlı nedenler
arasında
şletmeler n ve şletme çevreler n n g derek daha
karmaşık duruma gelmeler ve bunun sonucu olarak
da karar verme sürec nde daha fazla kar ve rekabet
etmen n öneml b r yer almasıdır. Satış öngörü
çalışmalarında ler de karşılaşılab lecek durumların
kes n
olarak
bel rlenememes ,
planlama
fonks yonunun başarılı b r şek lde yer ne
get r lmes n n önündek öneml b r engeld r. Bu
yüzden ler dönük bel rs zl kler azaltmak amacıyla
b r takım öngörü yöntemler kullanılarak çalışmalar
yapmak gerek r.

Anahtar sözcükler: Satış
Öngörüleme Tekn kler
1.

Öngörüleme,

Satış

2.

SATIŞ ÖNGÖRÜLEMENİN
FAYDALARI

ÖNEMİ VE

Satış öngörüsü, gelecek dönemlerde ve bel rl b r
pazarda tüket c ler n satın almayı talep edecekler
ve satın alab lecekler ürün m ktarıdır. Öngörü
sonuçları; deney mler, sezg ler, toplumdak sosyal
ve kültürel değerler g b etmenler de d kkate
alınarak yorumlanmalıdır.

GİRİŞ

İşletmeler etk n b r üret m planlaması yapab lmek
ve an talep dalgalanmalarına yanıt vereb lmek ç n
gerçekç b r satış öngörüsünde bulunmalıdır. Satış
öngörüleme, gelecek dönemlere l şk n stem
düzey n n bel rlenmes le lg l d r ve şletmen n
üret mden
pazarlamaya,
f nanstan
nsan
kaynaklarına kadar temel şletme etk nl kler n n
planlanması ç n temel oluşturur. Tüm bu
planlamaların sağlıklı yapılab lmes
ç n satış
öngörü tekn kler kullanılmalı ve öngörüler güncel
gel şmelerle düzelt lmel d r.
Bu çalışmanın amacı küçük, orta ve büyük
şletmelerde kullanılan satış öngörü tekn kler n n
araştırılması ve bu yöntemler n sektörlere göre
kullanılma durumlarının ortaya konulmasıdır.
Ayrıca uygulamada öngörüleme
le
lg l
karşılaşılan
sorunlara
l şk n
bulgulara
ulaşılmasıdır.
Söz konusu satış öngörü yöntemler kullanılarak,
pazarlama yönet c ler ürünler n n gelecek yıllarda
ne kadar satılacağını b l msel yöntemler le
öngörerek, üret m planlama
le koord nel
çalışmaları
sonucunda
gereks z
mal yetten
kurtulab lmekte
ve
müşter
memnun yet n
arttırab lmekted r. Doğru yapılan b r satış öngörüsü

Öngörü çalışmaları sonucu elde ed len değerler le
gerçekleşen satışlar arasındak fark büyüdükçe,
tüket c
gereks n m
ve
beklent ler n n
karşılanamaması, ürün stoklarının yükselmes g b
sorunlarla karşılaşılır ve mal yetlerde yükselme
ortaya çıkar. Dolayısıyla, üret m planlama ve
şletme
kararlarının
sağlıklı
br
b ç mde
alınab lmes , doğru öngörülerde bulunma le
olanaklıdır.
İşletmen n
pazarlama
bölümünde
satış
elemanlarının gereks n mler n n bel rlenmes nde,
satış kotalarının saptanmasında, satış stratej ler n n
planlanmasında,
satış
harcamalarının
hesaplanmasında, satış gücü performansının
ölçümünde; üret m bölümünde, hammadde
gereks n m n n bel rlenmes nde, mak ne ve
donanım gereks n m n n bel rlenmes nde, üret m
programlarının yapılmasında; f nans bölümünde se
yıl ç nde gerekl nak t ve borçlanma m ktarının
bulunmasında, yatırım harcamalarının planlanma ve
denetlenmes nde, yatırım fonu tahs s kararlarında
satış
öngörüler nden
yararlanılmaktadır.
(Cemalcılar, 1965;47). Bu sayılanların etk n b r
şek lde yapılması, şletmeye y b r planlama
s stem ve sürdürüleb l r b r rekabet avantajı
sağlayacaktır.

Satış öngörü sürec n n şletme planlaması ç ndek
yer Şek l 1’de görülmekted r. Pazarlama hedefler ,
bütçeler
vb
kalemler
satış
öngörüler n
oluşturmaktadır.
3.

SATIŞ ÖNGÖRÜ TEKNİKLERİ

Günümüzde satış öngörüleme amacıyla pek çok
yöntem kullanılmaktadır. Ancak, bu yöntemler n
çeş tlend r lmes , ayrıntılandırılması ve karmaşık
yöntemler n
gel şt r lmes
g derek
önem
kazanmaktadır. Bu yöntemler n sayıca çoğalması,
hang s n n nerede kullanılacağını bel rleme,
bunların kapsamlarını ve sınırlarını saptama le
gruplandırma sorunlarını da beraber nde get rm şt r.
Bu nedenlerle yönet c ler; ürünün türüne,
özell kler ne, yaşam sürec aşamalarına ve öngörü
sürec ne bağlı olarak yapılan satış öngörüler n
kullanmaya başlamıştır.
Şek l 1: Satış Öngörüler
(Cemalcılar, 1965;56)

ve İşletme Planlaması

Bu yöntemde şletmede karar yetk s ne sah p üst
düzeydek yönet c ler n satışlarla lg l f k rler ,
b ç msel ya da b ç msel olmayan anket, toplantı,
rapor steme vb yöntemlerle alınır. Daha sonra ayrı
k ş sel değerlend rmeler b rleşt r lerek şletme satış
öngörüsü durumuna get r l r. Bu yöntem altında
yatan temel varsayım, b rden çok sayıdak uzmanın
yaptığı öngörünün, tek b r uzmana dayanılarak
yapılan öngörülerden daha doğru sonuç vermes d r.
Bu yöntem n en öneml üstünlükler nden b r , kısa
sürede hazırlanab lmes d r. Kant tat f yetenek
gerekt rmed ğ
ç n, her ortamda kolaylıkla
oluşturulab l r. D ğer yargısal yöntemlerde olduğu
g b , b lg sayar desteğ ne gereks n m duyulmaz
(Özden ve Ercan, 2009;64 ve Özden, 1989;98).

3.1.3. Delph Tekn ğ
Bu tekn k, yargısal satış öngörü yöntemler arasında
oldukça sık kullanılanlardan b r d r. Temel amacı
öngörüde bulunan grupta b r f k r b rl ğ
oluşturmaktır. B r yandan, grubu oluşturan
uzmanların f k r b rl ğ ne varmaları sten rken, öte
yandan bu k ş ler arasında karşılıklı etk leş mden
doğan stenmeyen sonuçların en aza nd rgenmes
düşünülür (Kotler, 1988;331 ve O.Id l, 1979;121).
Bu tekn ğ n, Yönet c Görüşler Tekn ğ nden
ayrıldığı en öneml nokta, uzmanların doğrudan
karşı karşıya gel p tartışma ortamı yaratmaları
yer ne tekrarlı ölçümler ve kontrollü ger let ş m
üzer ne dayanmasıdır (Kotler, 1988;331 ve O.Id l,
1979;121).
3.1.4. Nom nal Grup Tekn ğ

3.1 Deney m ve Sezg ye Dayalı Tekn kler
Bu tekn kler çalışanların b lg , b r k m ve
deney mler ne dayanan tekn klerd r (Kotler, 1988;
231).
3.1.1. Satış Gücü Grupları Tekn ğ
Satış elemanlarının tüket c ler le en yakın l şk y
kuranlar olduğu d kkate alınarak, tüket c ler n
gelecektek davranışları hakkında kend ler nden
b lg alınamaması durumunda en sağlıklı b lg n n
satış elemanlarından alınab leceğ düşünces ne
dayanmaktadır. Tüket c ler le b reb r görüşmen n
mümkün olmadığı, satış elemanlarının şb rl ğ
yapma taraftarı oldukları, satış elemanlarının b r
takım önyargılar taşımadığı, öngörü çalışmasının
satıcı ve satış elemanlarından yana b r takım
yararlar sağladığı durumlarda uygulanab l r b r
tekn kt r.
3.1.2. Yönet c Görüşler Tekn ğ

Delph yöntem ndek g b sezg ve deney mler ne
güven len b r uzmanlar grubu oluşturulmaktadır.
Delph yöntem nden farklı olarak, uzmanların
b rb rler le etk leş m ne ve tartışmasına z n
ver lmekted r. (Köksal, 1985;67)
3.1.5. Tar h Analog Tekn ğ
Tar h analog yöntem , yargısal öngörü yöntemler
arasında sezg ye en çok yer veren d r. Geçm şte
yaşanan olaylara dayanarak pek çok değ ş k
yollardan öngörüde bulunulab l r. Daha önce
p yasaya sunulan benzer b r ürün ya da h zmetle
karşılaştırma sonucu, b r ürün ya da h zmet n
gelecektek stem değer hakkında b lg sah b
olunmasını amaçlayan b r yöntemd r. Orta ve uzun
vadel
satış öngörüler nde bulunmak
çn
kullanılmaktadır. (Köksal, 1985;67)
3.2. Sayısal Tekn kler

Sayısal öngörü tekn kler n “Nedensel Yöntemler”
ve “Zaman Ser s ” olmak üzere k ana grupta
ncelemek olanaklıdır. Nedensel yöntemlerde ürüne
l şk n geçm ş stem ver ler le bu stem etk led ğ
düşünülen
d ğer
değ şkenlere
at
ver ler
kullanılmaktadır. Zaman ser ler nde se geçm ş
dönemlerde gerçekleşm ş
stem ver ler nden
yararlanılmaktadır. İstemde, dönemsel, mevs msel
ya da trend etk s olab lmekted r. Ser de gözlenen
bu durumların gelecekte de gerçekleşeceğ
varsayımı
le
stem
öngörüsü
yapılması
amaçlanmaktadır (Özden ve Ercan, 2009;66).
3.2.1. Nedensel Yöntemler
Bunlar ekonom k göstergelere dayanan ve bu
göstergeler açıklayıcı değ şken olarak kullanan
(ekonometr k) tekn klerd r.
Ekonom k göstergeler, öngörüsü yapılacak olan
değ şken etk leyen değ şkenlerd r. Etk leyen
değ şken veya değ şkenler n değerler ne bağlı
olarak etk lenen değ şken n değer n n hesaplanması
yoluyla öngörüleme yapılır. Makroekonom k
öngörüler ve makro ekonom k araştırmalar
enflasyon, şs zl k göstergeler , GSMH’dak artış ve
fa z oranları g b değ şkenler çer r (Özden,
1989;99 ve Özden ve Ercan, 2009;66).
Ekonometr k tekn kler, b r ya da daha çok
değ şken n öngörüsü yapılacak değ şken etk lemes
durumunda, etk leyen değ şken veya değ şkenler n
önceden bell değerler ne karşılık gelen etk lenen
değ şken değerler n n hesaplanması yoluyla
öngörülemen n yapılmasını amaçlar. Etk leyen
değ şkenlerle öngörüsü yapılacak değ şkenler
arasında b r neden-sonuç l şk s vardır. İşletmen n
geçm ş dönem ver ler olmasa b le bu l şk
yardımıyla sektör ve benzer şletmeler n benzer
ürün ver ler
temel alınarak öngörülerde
bulunulab l r (Özden, 1989;66).
Ekonometr k tekn klerden başlıcaları “regresyon
anal z ” ve “korelasyon anal z ”d r. Regresyon
anal z nde, geleceğe l şk n değer öngörülmek
stenen değ şken le bu değ şken etk leyen b r ya da
daha çok değ şken arasındak l şk n n matemat ksel
kalıbı, değ şkenlere l şk n ver ler d kkate alınarak
bel rlen r. Bu amaçla yalın doğrusal, çoklu
doğrusal, parabol k, h perbol k, yarı logar tm k ve
ç ft logar tm k g b değ ş k kalıplar kullanılır.
Burada öneml b r nokta ver ler n hang kalıba
uyduğunun nasıl seç leceğ d r. Bunun
çn
stat st ktek serp lme ç z tler nden yararlanılır.
(Özden ve Ercan 2009;68)
3.3.2. Zaman Ser s Anal z Tekn kler
Zamanın dönemsel noktalarında, b r değ şken n
gözlemlenmes yoluyla ver ler n toplanması, zaman

ser s olarak adlandırılır. B r değ şkene a t olan ve
tekrarlanan gözlemler zaman ser s n oluşturuyor
se bu değ şken, zaman ser s değ şken olarak
tanımlanmaktadır (T.S nc ch, aktaran Bulut 2006:
21). B r başka dey şle, b r olayın tar h sırasına göre
aldığı değerler n alt alta sıralanmasıyla elde ed len
d z ye zaman ser s den r. Bu değerler sab t, artan,
azalan ya da dalgalı şek llerde ortaya
çıkab lmekted r. (Serper, aktaran Bulut 2006;22)
Herhang b r zaman ser s bel rl zamanlarda ve
genelde eş t aralıklarla alınan gözlemlerden oluşur.
Söz konusu gözlemler rassal gözlemler değ l bel rl
zamanlarda s steml b r şek lde elde ed len
ver lerd r. Yapılmış olan tüm Zaman Ser ler
Anal z tanımlarının hemen heps nde esas olarak
meydana gelm ş olan olayların sayısal değerler
zamana göre düzenlenmekted r. (C llov, aktaran
Bulut 2006;22)
Zaman Ser s Anal z ’nde amaç geçm ştek ver ler n
yorumlanması yardımıyla değ şken n gelecektek
davranış b ç m n n öngörülmes d r. Ser lerde
görüleb len çeş tl dalgalanmalar olması neden yle,
zaman ser s ver ler n n çeş tl elemanlara ayrılması
gerekl d r. Bu ayırma
şlem n n yapılması,
anal zden beklenen k amacın gerçekleşt r lmes ne
katkı sağlar. Bu amaçlar; ser dek değ şken ç n
geçm şte ne olduğunu anlamak ve y ne aynı
değ şken
ç n geleceğe
l şk n hareketler n
öngörüsünü yapmak şekl nde özetleneb l r. Örneğ n
değ şken n üret m m ktarının gelecekte hang
m ktarda gerçekleşeceğ n öngörmek, zaman ser ler
üzer nde yapılacak bazı şlemlerle mümkün
olab lmekted r. (Sche ld, aktaran Bulut 2006;24 )
3.3.2.1. Bas t Ortalama Yöntem
Satış öngörüsü açısından geleceğe en bas t
bakışlardan b r de geleceğ n, geçm şte olanların
ortalamasına
doğru
eğ l m
göstereceğ n
varsaymaktadır. Bu varsayıma göre geleceğ n en
geçerl öngörüsü, geçm şte olup b tenler n tek tek
toplanıp ortalamasını almaktır.
Geçm ş dönemlere l şk n ver ler, genelde b r artış,
azalış veya dalgalanma gösterm yorsa, genell kle bu
yöntem terc h ed l r. Ancak lerleyen dönemlerde
artış, azalış veya b r dalgalanma söz konusu se;
gerçekleşen satışlar le öngörülen satışlar arasında
g derek artan yönde sapmalar olacaktır (Özden
1989;103 ).
3.3.2.2. Hareketl Ortalamalar Yöntem
Hareketl ortalama yöntem , satış ver ler ndek
trendler zlemek ç n yaygın olarak kullanılan b r
öngörü yöntem d r ve yalnızca b r dönem stem
öngörüsü yapmaktadır. Ortalamanın “hareketl ”
olması, yen b r gözlem sağlandığında en esk
gözlem n ortalamadan çıkarılarak b r sonrak

dönem ç n yen b r öngörü değer n n oluşturulması
anlamına gelmekted r.
Gerekl koşullar sağlanamadığında doğru sonuçlar
elde ed lememes , ulaşılan sonuçların ser dek uzun
ve ş ddetl dalgaların etk s altında olması le
ser n n başındak ve sonundak bazı elemanların
hareketl ortalaması bulunamaması yöntem n
yeters zl kler d r (Köksal, 1985;316)
3.3.2.3. Ağırlıklı Hareketl Ortalama Yöntem
En yen b lg ler n, stem n eğ l m n daha y
yansıtacağı düşünüldüğü takd rde, her döneme eş t
ağırlık vererek bas t hareketl
ortalamalar
kullanmak doğru b r yaklaşım olmayacaktır. En
yakın geçm ştek dönemler n gerçekleşen stem
ver ler n daha büyük katsayılarla ağırlandırarak
geleceğ n tahm n açısından daha yararlı b lg ler n
öngörülmes ne olan etk s artırılab l r. Bu se
Ağırlıklı Hareketl
Ortalama Yöntem
le
sağlanab l r (Köksal, 1985;316).
3.3.2.4. Üssel Düzeltme Yöntem
Hareketl ortalamalar yöntem nden farklı olarak
tüm gözlemler (ver ler ) d kkate alması ancak
ağırlıkların zamana dayalı olarak son dönemlere
doğru g derek artmasıdır. B r başka dey şle,
öngörülerde son dönemler n etk s daha çok
olmaktadır (Özden ve Ercan 2009;74).
Öte yandan stem etk leyen düzende değ şmeler
olmakta
se
stemdek
dalgalanmaların
yansıtılmasının gerekl
olduğu kuşkusuzdur
(Köksal, 1985;364 ve Monks, aktaran Bulut
2006;48).
3.3.2.5. En Küçük Kareler Yöntem (Trend Anal z )
Eğ l m (trend) yöntemler nden en güven l r olanı en
küçük kareler tekn ğ d r. Bu nedenle ver ler
elver şl olduğu takd rde eğ l m n hesaplanmasında
en çok bu yöntem uygulanmaktadır (Özden ve
Ercan 2009;75). En küçük kareler yöntem ne göre,
b r değerler ser s n en y bel rten doğru veya eğr ,
geçm ş yıllara l şk n gerçek değerlerle, formülün
uygulanması
le bulunacak teor k değerler
arasındak
farkların
kareler n n
toplamını
(saptamaların kareler toplamını) m n mum yapan
doğru veya eğr d r. En küçük kareler yöntem
“trend anal z ” ve “regresyon” adıyla da
b l nmekted r.
Trend anal z n n, regresyon doğrusu le yapılan
anal zden tek farkı Y = a + bX denklem nde X
değ şken n n zaman olmasıdır. Regresyon doğrusu
ç n çıkarılan sonuçlarla, duyarlılık ve uygunluk
ölçüler trend anal z ç n de aynen geçerl d r.

3.3.2.6. Trende Oranlama
Trende oranlama yöntem n n uygulanmasında
yapılacak lk ş, gerçek değerler n trend doğrusu
üzer ndek değerlere oranlarının (Gerçekleşen/
Öngörülen) bulunmasıdır. Bundan sonra aynı
mevs mlere (dönemlere) l şk n oranların değ ş m
ncelenerek bulunan sonuçlara göre trend
doğrusunun gelecek ç n verd ğ öngörüler üzer nde
b r ayarlama yapılır. Yan öngörülerde mevs ml k
dalgalanmaların da yer alması sten yorsa trende
oranlama yöntem kullanılır. Önce en küçük kareler
ya da hareketl ortalamalar yöntem le öngörü
yapılır daha sonra mevs msel etk ler yansıtan
ndeks yle çarpılarak daha sağlıklı b r öngörü elde
ed lm ş olur.
4.

İŞLETMELERDE
SATIŞ
ÖNGÖRÜ
TEKNİKLERİ
VE
KARŞILAŞILAN
SORUNLARLA
İLGİLİ
ALAN
ARAŞTIRMASI

İşletmelerde kullanılan satış öngörü tekn kler ne ve
satış
öngörülemede
karşılaşılan
sorunların
bel rlenmes ne yönel k b r alan araştırması,
Marmara ve İç Anadolu Bölges ndek İstanbul,
Kocael , Esk şeh r, Bursa, S vas ller nde bulunan
küçük, orta ve büyük ölçekl 94 şletme üzer nde
yapılmıştır. Araştırma, ele alınan şletmeler n satış
öngörü tekn kler n ve karşılaştıkları sorunları
bel rlemek amacıyla f rmaların lg l bölümler ne
yönel k anket soruları düzenlenerek uygulanmıştır.
4.1 Çalışmanın Amacı, Yöntem , Kapsamı ve
Varsayımları
Çalışmanın amacı, KOBİ ve büyük şletmelerde
sektörlere göre hang satış öngörü tekn kler n n
kullanıldığını, ne tür sorunlar le karşılaşıldığını
araştırmak ve bu yönde uygulamalı b r anket
çalışması yaparak stat st ksel sonuçlara ulaşmaktır.
Projen n başlıca hedefler se; KOBİ ve büyük
şletmelerde kullanılan satış öngörü tekn kler n
öğrenmek, bu ver ler sektör bazlı sınıflandırmak ve
ncelemek, bu tekn kler n uygulaması sırasında
karşılaşılan sorunları ortaya koymaktır.
Çalışmanın örneklem uzayı Marmara ve İç Anadolu
Bölges ’d r. Örneklemeye konu olan şletmeler,
İstanbul, Kocael , Esk şeh r, Bursa ve S vas’ta
faal yet gösteren endüstr ve h zmet şletmeler d r.
Bu şletmelerden rassal olarak 100 şletme üzer nde
araştırma yapılması planlanmıştır; ancak gerek
nternet üzer nden, gerekse telefonla ve yüz yüze
görüşülerek let ş m kurulan 400 şletmen n
94’ünden ger dönüş alınmış ve bunlar üzer nde
araştırma yapılmıştır.

Bu çalışmada kabul ed len varsayımlar aşağıda
ver lm şt r:
1. İnternet ya da telefon yolu le yanıtlandırılan
anketlerde, tüm anket sorularının doğru b r b ç mde
anlaşıldığı
ve
ona
göre
yanıtlandırıldığı
varsayılmıştır.
2.
İşletmelerde
kullanılan
satış
öngörü
tekn kler nde,
şletme
büyüklükler ne
göre
değ ş kl kler olab leceğ kabul ed lm şt r.
3. İşletmelerde satış öngörü tekn kler n n, ürün veya
h zmet çeş t ve sayısına göre değ şmed ğ
varsayılmıştır.
4.2 Araştırmadan Elde Ed len B lg ve Sonuçlar
4.2.1

Tablo 3’te ankete katılan şletmeler n yıllık satış
tutarları ver lm şt r. Buna göre, şletmeler n
%59,6’sı 1.000.000 TL’den fazla satış tutarına
sah pt r.
Tablo 2 ve 3 b rl kte ncelend ğ nde, araştırma
kapsamındak şletmeler n büyük çoğunluğunun
orta ölçekl ve büyük ölçekl şletmeler olduğu,
1.000.000 TL’den fazla satış c rosuna sah p
oldukları görülmekted r.

Tanımlayıcı İstat st kler

Tablo 1’de araştırmaya katılan f rmaların faal yet
gösterd ğ
sektörlere
l şk n durum ortaya
konulmaktadır. Tablo ncelend ğ nde dokuz büyük
sektör tüm şletmeler n %81,9’unu oluştururken,
%18.1’ d ğer sektör şletmeler nden oluşmaktadır.
Sektörler çer s ndek en büyük payı %18,1 le laç
sektörü almaktadır.
Tablo 1. İşletmeler n Faal yet Gösterd ğ Sektör
Faal yet
Göster len
Sektör
İlaç
Gıda
Otomot v
Elektron k
Tekst l
İmalat
İnşaat
Beyaz Eşya
H zmet
D ğer
Toplam

İşletme
Sayısı
17
9
4
6
7
11
16
2
5
17
94

Yüzde
Oranı
18,1
9,6
4,3
6,4
7,4
11,7
17
2,1
5,3
18,1
100

Tablo 2’de şletmeler n personel sayısına göre
dağılımı ver lmekted r. Toplamda 94 şletme ç nde
en az 10 personel çalıştıran çok küçük m kro
şletmeler n oranı %18,1; 10 le 49 arası personel
çalıştıran küçük şletmeler n oranı %36,2; 50 le
149 arası personel çalıştıran şletmeler n oranı
%9,6; 150 le 249 arası personel çalıştıran
şletmeler n oranı %10,6 ve en az 250 personel
çalıştıran büyük şletmeler n oranı %25,5’d r.
Ankete katılan şletmeler n %54,3’ü KOBİ ve
%45,7’s büyük şletmelerd r.
Tablo 2. İşletmelerdek Personel Sayısı

Tablo 3. İşletmeler n Yıllık Satış Tutarları
İşletme C rosu (TL) İşletme Sayısı Yüzde Oranı
100.000-250.000

5

5,3

250.000-500.000

15

16,0

500.000-1.000.000

18

19,1

1.000.000’dan fazla

56

59,6

Toplam

94

100,0

4.2.2 Satış Öngörüleme Fonks yonu ve Tekn kler
le İlg l Bulgular
Tablo 4 ncelend ğ nde araştırma kapsamındak
f rmaların %67’s n n satış öngörüsü yapan b r
b r me sah p olduğu görülürken, % 33’ünün satış
öngörüsü yapan b r b r me sah p olmadığı
anlaşılmaktadır. Öngörüleme b r m olmayan
şletmelerle lg l olarak bu oran da şletmede
s par şe göre üret m yapılması veya şletme
büyüklüğünün yeterl olmamasının etk l olduğu
düşünülmekted r.
Tablo 4. Öngörüleme B r m n n Varlığı
Satış Öngörüleme le Görevl
B r me Sah p Olma
Evet
Hayır
Toplam

İşletme
Sayısı
63
31
94

Yüzde
Oranı
67
33
100

Araştırma kapsamında şletmeler n satış öngörüsü
le lg l b r mler n n; pazarlama, üret m planlama,
satış operasyon, kurumsal satış ve loj st k
departmanları olduğu saptanmıştır.
Tablo 5’te
şletmeler n satış öngörüsünde
kullandıkları tekn ğ n planlama açısından gerçekç
ve Personel Sayısı
İşletme
Yüzde
(a)
0 < a ≤ 10
10 < a ≤ 49
50 < a ≤ 149
150 < a ≤ 249
250 ≤ a
Toplam

Sayısı
17
34
9
10
24
94

Oranı
18,1
36,2
9,6
10,6
25,5
100,0

ver ml olmasındak etk nl ğ yer almaktadır.
İşletmeler n %67’s kullanılan tekn ğ n, amacı
gerçekleşt rmede etk n ve gerçekç olduğunu,
%33’ü se etk n olmadığını bel rtm şlerd r.
Tablo 5. Öngörü Tekn ğ n n Etk nl ğ
Satış Öngörü Kullanılan
Tekn ğ n nB lg
İşletme
Öngörülemede
Türler Yüzde
Etk n Olduğu Düşünces
Sayısı Oranı
Çok Yüzde
Evet H ç Nad ren Bazen 63
67 Top.
Sık
sık
Geçm şe
Hayır
31
33
A t VerToplam
ler
1,1
4,3 37,2
94 57,4
100 100
Mevs msel
Tahm n
14,9
4,3
11,7 36,1
33
100
Sektörel
Talepler
29,8
17 29,8 23,4
100
Pazar
Araştırması 24,5
16
19,1 13,8 26,6
100
Reklam ve
Tanıtım
44,7
7,4
16
17 14,9
100
D ğer

98,9

1,1

-

-

-

100

Tablo 6’ya göre araştırma kapsamındak
şletmeler n %37,2’s n n Delph tekn ğ n h ç
kullanmadığı, %24,5’ n n sık kullandığı ve
%19,1’n n çok sık kullandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma kapsamındak şletmeler n %91,5’ n n
regresyon anal z n h ç kullanmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Bu tekn ğ n kullanılmama neden n n
şletmelerce b l nmemes olduğu düşünülmekted r.
İşletmeler n %50’s n n bas t ortalama tekn ğ n h ç
kullanmadığı, %8,5’ n n nad ren kullandığı,
%24,5’ n n bazen kullandığı, %9,6’sının sık
kullandığı ve %7,4’nün se çok sık kullandığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 6. Kullanılan Öngörü Tekn kler

Araştırma kapsamındak şletmeler n %68,1’ n n
hareketl ortalama tekn ğ n h ç kullanmadığı ve
%8,5’ n n se çok sık kullandığı anlaşılmaktadır.
İşletmeler n %89,4’ünün üssel düzeltme tekn ğ n
h ç kullanmadığı, %10,6’sının nad ren, bazen ya da
sık kullandığı; şletmeler n %87,2’s n n en küçük
kareler tekn ğ n h ç kullanmadığı, %12,8’ n n
nad ren, bazen veya sık kullandığı bulgusuna
ulaşılmıştır.
Araştırma kapsamındak şletmeler n %60,6’sının
trend anal z n h ç kullanmadığı, %12,8’ n n sık ve
%19,1’ n n se çok sık kullandığı anlaşılmaktadır.
Öte yandan şletmeler n %97,9’unun Na ve
anal z n h ç kullanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu
sonuç b r bakıma bu tekn ğ n ne olduğunun
şletmelerce b l nmed ğ n düşündürtmekted r.
Tablo 6’dan çıkarılacak genel sonuç se şletmeler n
büyük b r bölümünün b l msel öngörü tekn kler n
kullanmadıkları ve dolayısıyla daha çok sezg sel

yöntemlere başvurdukları; n speten kullandıkları
tekn kler n se sırasıyla Delph , bas t ortalama ve
trend anal z tekn kler olduğudur.
Tablo 7 ncelend ğ nde araştırma kapsamındak
şletmeler n %57,4’ünün geçm şe l şk n ver ler
çok sık kullandığı bulgusuna ulaşılmıştır.
İşletmeler n %14,9’nun mevs msel tahm n h ç
kullanmadığı, %29,8’ n n sık ve %33’ünün se çok
sık kullandığı; şletmeler n %29,8’ n n sektörel
talepler h ç kullanmadığı, %29,8’ n n sık ve
%23,4’ünün se çok sık kullandığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Tablo 7. Öngörülemede Kullanılan B lg Türler

Araştırma kapsamındak şletmeler n %24,5’ n n
pazar araştırması h ç kullanmadığı, %19,1’ n n
bazen ve %26,6’sının se çok sık kullandığı
bulgusuna ulaşılmıştır.
Araştırma kapsamındak şletmeler n %44,7’s n n
reklam ve tanıtımı h ç kullanmadığı, %7,4’ünün
nad ren kullandığı, %16’sının bazen kullandığı,
%17’s n n sık kullandığı ve %14,9’unun se çok sık
kullandığı sonucuna ulaşılmıştır.

İşletmelerdek Satış Öngörü Tekn kler

Delph
Regresyon
Bas t
Ortalama
Hareketl
Ortalama
Üssel
Düzeltme
En Küçük
Kareler
Trend
Anal z
Na ve

H ç Nad ren Bazen
3
7,4
7,20
0 11,70
9
1,1
1,50
0
6,40

Sık
2
4,50

Çok
Yüzde
sık Toplamı
1
9,10
100

-

1,10

100

50

8,5

24,5

9,6

7,4

100

68,1

2,1

9,6

11,7

8,5

100

89,4

2,1

4,3

2,1

2,1

100

87,2

4,3

1,1

2,1

5,3

100

60,6

-

7,4

12,8

19,1

100

97,9

-

1,1

-

1,1

100

4.2.3 Satış Öngörüsündek Sapmalarla İlg l
Bulgular
Tablo 8’de, şletmelerde satış öngörüsünde geçen
yıla l şk n sapma oranları ver lm şt r. Araştırma
kapsamında şletmeler n %44,7’s , %1 le %5
arasında sapma, %41,5’u %6 le %10 arasında
sapma oranı le öngörüleme yapmıştır.
Tablo 8. Satış Öngörülemede Geçen Yıl Sapma Oranı

Geçen yıl sapma İşletme Sayısı Yüzde Oranı
%0

2

2,1

%1 - %5

42

44,7

Ürün Fazlasını Değerlend rme

%6 - %10

39

41,5

H ç Nad ren Bazen

%11 - %15

7

7,4

%15’den fazla

4

4,3

94

100

Toplam

Tablo 9’da se şletmelerde satış öngörüsünde
geçm ş yılların ortalama sapma oranları ver lm şt r.
Araştırma kapsamında %38,8’ , %1 le %5 arasında
sapma, %56,4’ü %6 le %10 arasında sapma, oranı
le öngörü yapmıştır.
Tablo 10 ncelend ğ nde, şletmeler n %70,2’s n n
satış öngörüsünde mevs msel/dönemsel talep
dalgalanmalarını d kkate aldığı, %25,5’ n n d kkate
almadığı görülmekted r.
Araştırma
kapsamındak
şletmelerden
mevs msel /dönemsel talep dalgalanmalarını
d kkate alan şletmeler n, çoğunlukla 3 ve 4 aylık
dönemler
hal nde
öngörüler n
yaptıkları
anlaşılmıştır.
Tablo 9. Geçm ş Yıllarda Ortalama Öngörü Sapma
Oranları
Geçm ş Yıllar Ortalama
%0

İşletme Sayısı Yüzde Oranı
-

-

%1 - %5

36

38,8

%6 - %10

53

56,4

%11 - %15

3

3,2

%15’den fazla

2

2,1

94

100

Toplam

Tablo 10. Satış Öngörülemede Mevs msel İstem
Dalgalanmalarının D kkate Alınması
Mevs msel Dalgalanmaların
İşletme
D kkate Alınması
Sayısı Yüzde Oranı
Evet
66
70,2
Hayır
24
25,5
Cevapsız
4
4,3
Ürün eks kl ğ n kapatma
Toplam
94 Çok
100
Yüzde
H ç Nad ren Bazen Sık sık Toplamı
Boş
Kapas tey
Kullanma 57,4
9,6
11,7 13,8 7,4
100
Ek mesa
25,5
12,8
9,6
16 36,2
100
Ek vard ya 47,9
13,8
6,4 11,7 20,2
100
S par ş
Erteleme
64,9
11,7
17 6,4
100
Yen
Mak ne
Alımı
52,1
14,9
18,1 8,5 6,4
100
Yen İşe
Alım
54,3
10,6
22,3 9,6 3,2
100
Yok
Satma
83
8,5
6,4 1,1 1,1
100
D ğer
97,9
- 1,1 1,1
100

Stok
Tutma
Kampanya
Yaparak
Satma
Düşük
F yattan
Satma
Ürünü
P yasadan
Çekme
Reklam
Faal yetler
D ğer

21,3

6,4

38,3

24,5

Sık

Çok Yüzde
sık Toplam

17

30,9

100

10,6

11,7 25,5

13,8

100

46,8

22,3

13,8 13,8

3,2

100

96,8

1,1

-

2,1

-

100

62,8

8,5

12,8

9,6

6,4

100

89,4

1,1

2,1

1,1

6,4

100

4.2.4 Öngörülemeye Göre Ürün Fazlası ve Eks kl ğ
le İlg l Bulgular
Tablo 11’e göre araştırma kapsamındak
şletmeler n ürün fazlasını değerlend rmede,
%21,3’ünün stok tutma seçeneğ n h ç kullanmadığı
ve %30,9’unun çok sık kullandığı; şletmeler n ürün
fazlasını değerlend rmede, %38,3’ünün kampanya
yaparak satma seçeneğ n h ç kullanmadığı ve
%25,5’ n n sık kullandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 11. Gerçekleşen İstem n Öngörüye Göre Düşük
Kalması

İşletmeler n ürün fazlasını değerlend rmede,
%46,8’ n n düşük f yattan satma seçeneğ n h ç
kullanmadığı ve %22,3’ünün nad ren kullandığı;
şletmeler n ürün fazlasını değerlend rmede,
%96,8’ n n ürünü p yasadan çekme seçeneğ n h ç
kullanmadığı; öte yandan şletmeler n ürün fazlasını
değerlend rmede, %62,8’ n n reklam faal yetler n
arttırma
seçeneğ n
hç
kullanmadığı
anlaşılmaktadır.
Araştırma kapsamındak şletmeler n ürün fazlasını
değerlend rmede, %89,4’nün d ğer (hurda, ger
dönüşüm vb) seçeneğ n
h ç kullanmadığı
anlaşılmaktadır.
Tablo 12’dek
stat st klere göre araştırma
kapsamındak
şletmeler n
ürün
eks kl ğ n
kapatmada, %57,4’nün boş kapas tey kullanma
seçeneğ n h ç kullanmadığı, %42,6’sının nad ren,
bazen, sık veya çok sık kullandığı görülmekte,
bunun da şletmeler n genell kle atıl kapas te
bulundurmadıkları
anlamına
geld ğ
düşünülmekted r.
Tablo 12. Gerçekleşen İstem n Öngörüye Göre Fazla
Çıkması

İşletmeler n ürün eks kl ğ n kapatmada, %25,5’n n
ek mesa seçeneğ n h ç kullanmadığı, %16’sının

sık kullandığı ve %36,2’s n n se çok sık kullandığı
anlaşılmaktadır.
İşletmeler n
ürün
eks kl ğ n
kapatmada,
%47,9’unun
ek
vard ya
seçeneğ n
hç
kullanmadığı, %20,2’s n n se çok sık kullandığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma
kapsamındak
şletmeler n
ürün
eks kl ğ n kapatmada, %64,9’nun s par ş erteleme
seçeneğ n h ç kullanmadığı; %52,1’ n n de yen
mak ne alımı seçeneğ n
h ç kullanmadığı,
%33’ünün nad ren veya bazen kullandığı
anlaşılmaktadır.
Öte yandan
şletmeler n ürün eks kl ğ n
kapatmada, %54,3’nün yen şç alımı seçeneğ n
h ç kullanmadığı; %83’ünün yok satma seçeneğ n
h ç kullanmadığı, y ne %97,9’unun yen şube
açılışı, fason üret m vb d ğer yollar seçeneğ n h ç
kullanmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.
4.2.5 Satış Öngörülemede Kullanılan Yazılımlar le
İlg l Bulgular
Tablo 13’de araştırma kapsamındak şletmeler n
satış öngörülemede kullandıkları yazılımlar yer
almaktadır. İşletmeler n %13,8’n n SAP, %1,1’
Nets s, %1,1’ ABAS yazılımlarını kullanmaktadır.
%84’ünün se satış öngörülemede herhang b r
yazılım kullanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 13. Gerçekleşen İstem n Öngörüye Göre Fazla
Çıkması
Satış öngörülemede
kullanılan yazılımlar
SAP

İşletme
Sayısı

Yüzde
Oranı

13

13,8

Nets s

1

1,1

ABAS

1

1,1

Kullanılmıyor

79

84

Toplam

94

100

Buradan anlaşılacağı üzere araştırma kapsamındak
şletmeler n
büyük
çoğunluğunun
satış
öngörülemede
herhang
br
yazılım
kullanmadıkları, daha çok deney m ve sezg ye
dayanan tekn kler
le ortalama, hareketl
ortalamalar g b tekn kler kullandıkları Tablo 6 le
bulunan sonuçlarla da örtüşmekted r.
4.2.6 Satış Öngörülemede Karşılaşılan Sorunlar İle
İlg l Bulgular
Tablo 14’de araştırma kapsamındak şletmeler n
satış öngörülemede karşılaştıkları sorunlar ve bu
sorunların oranları yer almaktadır. İşletmeler n
%30,8’ ürün m ktarı ve ürün kal tes neden yle,
%12,75’ mevs msel dalgalanmalar neden yle,
%11,75’ pazarı etk leyen güncel olaylar neden yle,

%7,5’ yarı mamul gec kmeler neden le sorunlarla
karşılaşmaktadır. İşletmeler n %37,2’s se, satış
öngörülemede
herhang
br
sorunla
karşılaşmadıklarını bel rtmekted r.
Tablo 14. Satış Öngörülemede Karşılaşılan Sorunlar
Satış öngörülemede karşılaşılan
sorunlar
Mevs msel dalgalanmalar
Yarı mamül gec kmeler
Ürün m ktarı ve Kal te
Pazarı etk leyen güncel olaylar
Sorunla karşılaşılmıyor.
Toplam

İşletme
Sayısı
12

Yüzde
Oranı
12,75

7

7,5

29
11
35
94

30,8
11,75
37,2
100

Herhang b r sorunla karşılaşmadıklarını b ld ren
şletmeler, bunun neden olarak “yeterl büyüklüğe
sah p olmama ve s par şe göre üret m yapma” g b
gerekçeler göstermekted rler.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yüksek rekabet n söz konusu olduğu p yasalarda
yaşamını sürdürmey ve gel şt rmey hedefleyen
şletmeler ve kurumlar geleceğe yönel k planlar
yapmak zorundadırlar. Günümüzde var olan
rekabetle başa çıkab lmek ç n şletmeler n,
dönemsel satışlara, üret me, pazarlamaya yönel k
planlar yapmaları gerekmekted r ve bu noktada
satış öngürüsü k l t b r rol oynamaktadır.
Uzun döneml satış öngörüler genell kle şletmen n
stratej k planlamasına katkıda bulunmayı amaçlar.
Ancak, bu tür öngörülerde çevresel koşullardak
bel rs zl k artan oranda yüksel r. Bu nedenle,
şletme hedefler doğrultusunda kısa ve orta sürel
öngörüler hazırlamak ve bunları dönemsel olarak
yen den gözden geç rmek daha sağlıklı sonuçlar
ver r. Bununla b rl kte, satış öngörüler n n kâr
planlaması ve pazarlama kararlarıyla bütünleşt r l p,
şletme yönet c ler n n k ş sel kaygılarından ve
önyargılarından arındırılması gerek r.
Deney m ve sezg ye dayanan tekn kler öngörü
sürec ç nde tümüyle kullanılmasa b le, yönet c
yargılarının öngörü model ç nde yer alması
zorunludur. Bu nedenle, öznel değerlend rme le
önyargının b rb r nden ayırded lmes ve ayrı ayrı
değerlend r lmes gerek r. Deney m ve sezg ye
dayanan tekn klerdek öngörü hatası genell kle
önyargıdan ve çevresel koşulların gereğ nce
değerlend r lememes nden kaynaklanmaktadır. Bu
yöntemler ç nde öznel değerlend rmeye ve çevresel
koşullardak değ ş kl ğe yer vermeyen tekn kler,
kısa döneml satış öngörüler nde kullanılab l r.
Ancak,
şletme
yönet c ler n n
ve
satış
elemanlarının öngörüler nde sabet varsa, bu
takd rde öznel değerlend rmeye daha çok yer veren

örneğ n b r "Delph tekn ğ " öngörüleme konusunda
daha başarılı sonuçlar vereb l r.
Sayısal tekn kler özell kle pazara yönel k
olduğundan tüket c
davranışları ve değer
yargılarını satış öngörüler ne yansıtır. Ancak, bu
durumda seç len örnek grupların ana kütley
doğrulukla tems l etmes ön koşuldur. Ayrıca, pazar
testler nden elde ed len sonuçların tüket c ler n
gerçek satın alma davranışlarını ne ölçüde yansıttığı
da kuşkuludur. Bu yöntemler n tek başına ele
alınmayıp
ötek
s stemat k
yöntemlerle
b rleşt r lmes satış öngörüler n n doğruluğuna
büyük ölçüde katkıda bulunur.
İşletmelerde satış öngörü tekn kler ve satış
öngörülemede karşılaşılan
sorunlar üzer ne
İstanbul, Kocael , Esk şeh r, Bursa ve S vas
ller nde yapılan bu araştırma kapsamındak
şletmeler laç, gıda, otomot v, elektron k, tekst l,
malat, nşaat, h zmet ve loj st k, f nans vb
%18,1’n n d ğer sektörlerde yer almaktadır. Bu
kapsamdak şletmeler n %67’satış öngörüsü yapan
b r b r me sah pken, %33’s n n satış öngörüsü
yapan b r b r mler n n olmadığı görülmekted r.
%33’ünde satış öngörüsü le lg l görevl b r m n
bulunmamasının neden , s par şe göre üret m
yapılması ve
şletme büyüklüğünün yeterl
olmaması düşünülmekted r. Araştırma kapsamında
şletmeler n satış öngörüsü le lg l b r mler n n;
pazarlama, üret m planlama, satış operasyon,
kurumsal satış ve loj st k departmanları olduğu
saptanmıştır. Bunun yanında şletmeler n %67’s n n
etk n b r satış öngörü tekn ğ ne sah p olduklarını
bel rtt kler görülmüştür.
Araştırmada, nşaat sektöründe faal yet gösteren
şletmeler n büyük çoğunluğunun trend anal z
tekn ğ n kullandığı, laç sektöründe faal yet
gösteren şletmeler n se hareketl ortalama ve trend
anal z
tekn kler n
kullandıkları bulgusuna
ulaşılmıştır.

Buna göre genel olarak şletmeler n satış
öngörülemede karşılaştıkları sorunlar aşağıdak g b
sıralanab l r:
1. Ürün Fazlası; Öngörüler n tam yapılamaması
neden le ürün stoklarında oluşan fazlalıklar ve
bununla b rl kte artan mal yetlerd r.
2. Ürün Eks kl ğ ; Öngörüler n tam yapılamaması
neden le stem n karşılanamaması ve daha fazla
ürün satılamaması durumudur.
3. Mevs msel Dalgalanmalar; Mevs msel olarak
dalgalanan stemler n öngörülememes neden le
ürün fazlaya ya da ürün eks kl ğ durumları le
karşılaşılmasıdır.
4. Güncel olaylardan Türk ye p yasasının çok hızlı
ve olumsuz etk len ş ; Çevrem zde ve dünyada
gerçekleşen s yas , toplumsal ve ekonom k
olaylardan Türk ye p yasasının etk lenmes sonucu
karşılaşılan sorunlardır.
5. Tedar kç lerden kaynaklanan gec kmeler;
parçaların
tem n
ed ld ğ
tedar kç ler n
öngörüler n n tam yapılamaması sonucu ürünler
geç tesl m etmeler nden kaynaklanan sorunlardır.
6. F yat dalgalanmaları sonucu, öngörülerde
gerçekleşen sapmalar; kur dalgalanmaları ve borsa
g b nedenlerle hammadde ve ürün f yatlarındak
dalgalanmalar sonucu karşılaşılan sorunlardır.
Yapılan çalışmada, başlangıçta bel rlenen hedeflere
çoğunlukla ulaşılmış, araştırılmak stenen konular
hakkında yeterl b lg sağlanmıştır. Bunun b rl kte
gelecek çalışmalarda, deney m ve sezg ye dayanan
tekn kler de daha ayrıntılı ele alınıp Delph tekn ğ
dışındak
tekn kler n kullanımı araştırılarak
geleneksel yöntemler daha çok kullanan küçük
ölçekl şletmeler daha ayrıntılı b r çalışmanın
konusu yapılab l r.
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