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TALEP TAHMİN HATA MALİYETLERİ İÇİN BİR EKONOMİK ANALİZ
MODELİ
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İstanbul Kültür Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü , İstanbul
Özet: Yüksek rekabet ortamında firmalar için isabetli kararlar vermek, işletme içi ekonomikliği ve
dolayısıyla rekabet gücünü etkileyen çok önemli bir unsurdur. İsabetli karar verme, ileriye yönelik tahmin
ve analizlerin doğruluğuna bağlıdır. Gelecekteki piyasa koşullarının anlaşılmasına yönelik olarak yapılan
en önemli tahmin çalışmalarından biri de talep tahminidir. Talep tahmini, firmaların kısa, orta ve uzun
vadeli kararlarını etkileyen en önemli girdi verilerini oluşturmaktadır. Talep tahmin doğruluğunun
değerlendirilmesi için kullanılan en yaygın performans ölçütü istatistiksel tahmin hatalarıdır. Bu
çalışmada, tahmin hatalarının işletmedeki karar problemlerine göre neden olabilecekleri kayıplar ve/veya
yüklerin maliyetlendirilmesi için bir model önerilmekte ve farklı istatistiksel hata ölçütlerinin işletmeler
açısından ekonomik anlamları ortaya konmaktadır. Böylece, tahmin doğruluğunun değerlendirilmesi için
kullanılacak ekonomik bir ölçüt geliştirilmiş olmaktadır. Modelin test edilmesi ve sonuçların ekonomik
analizi için kullanılan veriler, literatürden ve bu çalışma kapsamında geliştirilmiş olan bir veri üretecinden
elde edilmektedir. Ekonomik ve istatistiksel analizler Excel ortamında gerçekleştirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Talep Tahmini, Üretim Planlama, Ekonomik ve İstatistiksel Analiz

AN ECONOMIC ERROR MEASURE FOR DEMAND FORECASTING
Abstract: In this study, an economic error measure is developed for assessment of the accuracy of
demand forecasts. Forecasts are made to guide decisions in a variety of fields. Decision problems based
on demand forecast can be classified under two basic issues as being (a) Operations Planning and
Control: Firms use forecasts to decide what to produce, when to produce and where to produce, and (b)
Capacity planning: Capacity planning decisions rely heavily on a variety of forecasts related both to
product demand and supply. As can be seen forecasting is very important for all planning applications in
a firm. Some may obtain different forecast results for the same data set, thus a consistent measure should
be used to compare these different forecasts. Error measures are commonly used for comparison and
accuracy of forecasts. It is important to realize that every forecast has an error. Forecasts are subject to
error. In general, a set of forecasts will be considered to be accurate if the forecast errors, that is, the set of
values which results from the forecasts, are sufficiently small. Most common statistical error measures
used for accuracy of forecasts are Mean Error, Mean Square Error (MSE), Root Mean Square Error
(RMSE), Mean Absolute Error (MAE), Mean Percentage Error (MPE), and Mean Absolute Percentage
Error (MAPE). This study focuses on constituting an optimal forecast. In other words, it is not expected
that a forecast to be perfect, but it must be explicit that how a forecast can be considered to be accurate. In
practice, it is usually impossible to tell if a given set of forecasts is optimal because neither the generating
process nor the distribution of the noise terms is known. Forecast errors have bad impacts on financial
measures of a production system. Therefore, in this study economic results of errors are considered and
the forecast providing the least cost error measure is used to describe the optimal forecast.
Keywords: Demand Forecasting, Production Planning, Economical and Statistical Analysis
1. Giriş
Günümüz rekabetçi iş ortamında firmaların devamı, piyasadaki durumu, maliyetleri azaltma ile
mümkündür. Bunun için de geçmiş koşulları iyi değerlendirip gelecek ile ilgili isabetli kararlar
verebilmek şarttır. İsabetli karar verme, ileriye yönelik tahmin ve analizlerin doğruluğuna bağlıdır.
Gelecekteki piyasa koşullarının anlaşılmasına yönelik olarak yapılan en önemli tahmin çalışmalarından
biri de talep tahminidir. Talep tahmini, firmaların kısa, orta ve uzun vadeli kararlarını etkileyen en önemli
girdi verilerini oluşturmaktadır. Talep tahminlerinin mükemmel olması beklenemez çünkü en iyi talep
tahminlerinde bile bir hata payı vardır. Bunun sonucu olarak da gelecek ile ilgili olan bu talep tahminleri
firmalara belli bir maliyet yükler. Örneğin; tahmin edilen talep düzeyi gerçek talep değerlerinden az
çıkarsa firma gerekli stoğu elinde bulunduramaz ve bu da satış kaybına neden olur. Bunun aksi durumu da
söz konusu olabilir; eğer tahmin edilen talep düzeyi gerçek talep değerlerinin çok üzerinde çıkarsa bunun
sonucu olarak da stok maliyeti, gereksiz kapasite kullanımı vb. maliyetler ortaya çıkar. Anlaşıldığı gibi

talep tahminlerinin gözardı edilemeyecek bir ekonomik sonuçları vardır. İkinci bölümde, talep tahmin
hatalarının ekonomik analizi için önerilen model anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde ise bu çalışmalar
neticesinde ortaya çıkan sonuçlar degerlendirilmekte ve öneriler sunulmaktadır.
2. Önerilen Ekonomik Model
Talep tahmini için kalitatif yada kantitatif yöntemler kullanılabilmektedir. Kullanılan tahmin
yaklaşımı ne olursa olsun tahminin hatalı çıkması kaçınılmazdır. Özellikle istatistiksel tahmin
yöntemlerinin doğruluğunu ölçmek için kullanılan hata ölçütleri elde edilen tahmin fonksiyonunun
geçmiş veriyi ne kadar doğru yansıtabildiğini belirlemektedir. Tahmin çalışmaları esasen gelecekteki
değişimleri anlamak için yapılmaktadır. Gelecekte oluşabilecek hataların firmanın planlamasına
ekonomik olarak ne şekilde etki edebileceği bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Önerilen
model, talep tahmin hatalarının planlama çalışmalarındaki ekonomik yansımalarının ölçümünü
göstermektedir. Ekonomik model; uzun vadeli (5-10 yıl) tahmin hataları, orta vadeli (6 ay - 1 yıl) tahmin
hataları ve kısa vadeli (1 hafta – 3 ay) tahmin hataları için ayrı ayrı düzenlenmektedir.
Uzun Vadeli Tahmin Hataları için önerilen ekonomik analiz modeli:
Tahmin hatalarına bağlı olarak uzun vadeli planlama çalışmalarında oluşabilecek maliyetler için aşağıdaki
yapı öngörülmektedir.
f(x) = x büyüklüğünde bir kapasitenin başlangıç yatırım maliyeti.
g(x) = x büyüklüğünde bir kapasitenin yıllık işletme ve bakım onarım maliyeti.
∆x+ = kapasite artırım miktarı
h(∆x+) = ∆x+ büyüklüğündeki kapasite artırımının maliyeti
∆x – = kapasite azaltma miktarı
h(∆x –) = ∆x – büyüklüğündeki kapasite azaltmanın maliyeti
i = beklenen en düşük karlılık oranı (piyasada geçerli faiz oranı)
TM = Toplam hata maliyeti
N = planlama dönemi uzunluğu
N
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TM = f ( x) + ∑ g ( x) + h(∆x + ) + h(∆x − ) t ( P / F , i %, t )
t =1

Şekil 1. Kapasite artırımı ve azaltılması ihtiyacının hesaplanması
Önerilen ekonomik model kısa ve orta vadeli planlar için farklı maliyet tanımlarıyla
geliştirilmektedir. Orta ve uzun vadeli planlarda oluşan tahmin hataları için kapasite artırımı veya
azaltılması söz konusu olmamaktadır. Bunun yerine envanter maliyetleri ve yoksatma maliyetleri
tanımlanmaktadır. Aynı zamanda planlama dönemi 1 yıldan daha az olduğu için nominal faiz
kullanılmaktadır.
3. Sonuç ve Öneriler
Talep tahmin hatalarının ekonomik yönden değerlendirilmesi firmaların geleceğe yönelik daha
doğru planlar yapabilmesi açısından gereklidir. Aynı zamanda bu çalışmada önerilen ekonomik hata
analizi modelleri farklı reel piyasa koşullarına göre genişletilebilmektedir. Örneğin, enflasyonun, döviz
kurlarının bu hatalar üzerindeki etkileri göz önüne alınabilmektedir.
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