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Bu çalışma, sağlık sektörü özelinde yayınlanan talep öngörü araştırmalarının ve öngörü sürecinde kullanılan 
yöntem ve tekniklerin özeti niteliğinde olup, ulusal literatürün incelenmesini amaçlamıştır. Türkiye’de sağlık 
kurumlarında talep öngörüsü yöntemlerinin uygulanma nedenlerini, hangi alanlarda uygulandığını ve sonuç-
larını sistematik olarak gözden geçirmektir. Araştırmada sistematik derleme yöntemi kullanılmış ve çalışma 
PRISMA yönergesine uygun bir şekilde yürütülmüştür. Yapılan literatür taraması neticesinde Türkiye’de ula-
şım, enerji, imalat, ulaşım, sağlık gibi çok çeşitli sektörlerde talep öngörü yöntemlerini içeren çalışmaların 
varlığı görülmüştür. Kullanılan teknikler açısından incelendiğinde hareketli ortalamalar ve üssel düzeltme 
başta olmak üzere zaman serileri analizi ve regresyon analizi yardımıyla yapılan öngörülerin nispeten daha 
çok tercih edildiği gözlemlenmiştir. Yapılan sistematik derleme talep öngörüsü uygulamalarının sağlık sek-
töründe farklı nedenler ile farklı konularda uygulandığını göstermiştir. Çalışmaların daha çok hasta talebini 
öngörme üzerinde gerçekleştiği söylenebilir. Araştırma sağlık kurumları yönetimi alanında talep öngörüsü ko-
nularına odaklanmış araştırmacı sayısının sınırlılığı hakkında da bilgi vermektedir. Sağlık kurumları yönetimi 
literatüründe talep öngörüsü alanının güçlenmesi ve gelişimi için, bu konulara ilgi duyan araştırmacı sayısının 
ve bu araştırmacılar arasındaki işbirliklerinin güçlenmesi büyük önem taşımaktadır.

This study is a summary of some of the demand forecasting studies conducted on the basis of the health 
sector and the methods and techniques used in forecasting with an aim of examining the domestic literature. 
It is also aimed to review the reasons for and the results of the application of demand forecasts in Turkey 
in health care institutions. Systematic review method was used in the study and it was carried out in accor-
dance with the PRISMA directive. As a result of the literature review, it was observed that there are studies 
including demand forecasting methods in various sectors such as transport, energy, manufacturing and 
health. When examined in terms of the techniques used, it was seen that the predictions made with the help 
of time series analysis and regression analysis, especially moving averages and exponential smoothing are 
relatively more preferred. The systematic review  showed that demand forecasting practices are applied 
in different subjects for different reasons in the health sector. It can be said that studies mostly focus on 
predicting patient demand. The research shows the scarcity of researchers focusing on demand forecasting 
issues in the field of healthcare management. In order to strengthen and develop the field of demand fore-
casting in the health institutions management literature, it is of great importance to strengthen the number 
of researchers interested in these issues and the cooperation between these researchers.
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Sağlık işletmelerinin iyi hizmet sunabilmesi için mevcut kısıtlı kaynaklarını et-
kili biçimde kullanması gerekmektedir. Bu sebeple talep tahmini büyük önem 
arz etmektedir. Tahminler yönetici görüşlerine başvurularak veya geçmiş dönem 
verilerinden yararlanılarak geleceğe yönelik belirsizlikleri minimum seviyede tu-
tabilmek adına büyük bir öneme sahiptirler (Dedeoğlu, 2019). 

Sağlık hizmetlerine olan talebin sürekli bir artış içinde olması sebebiyle, talebi 
karşılayacak kaynakların maliyetlerinde de artış yaşanabilmektedir. Bu sebeple-

dir ki elde bulunan kısıtlı kaynakların en etkili biçimde kullanılması gerekmek-
tedir. Burada talep tahmini, faaliyetlerin planlanması ve kullanılacak kaynakların 
belirlenmesi için temel veridir. Talebin artması, mevsimsel dalgalanmalar gibi 
nedenler planlama ve kontrol sistemini zorlaştırmaktadır. Burada hastane yöneti-
cilerine ve alanında uzman yönetici bölümlere çok iş düşmektedir. İleriye dönük 
talep tahmininin uygun ve istatistiksel verilerle gerçekçi hesaplar yapılarak, kapa-
site belirlemelerinin yapılması gerekmektedir (Demez, 2016).

1 Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
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Öngörü, geçmiş dönemlerde gerçekleşmiş olayların sonuçlarını analiz ederek ge-
lecek dönemlerde meydana gelebilecek olayları öngörebilmektir. Talep öngörü 
işlevi; üretim, enerji, taşımacılık ve personel planlaması gibi pek çok konu hak-
kında yöneticilere yardımcı olduğu ve stratejik planlama için bir rehber sağladığı 
için işletmelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlık kurumlarında kesintisiz 
sağlık hizmeti sunumu için de talep öngörü işlevinden sıklıkla yararlanılmaktadır 
(Hyndman and Athanasopoulos, 2014).

Talep öngörüsü, tüketicilerin gelecekte ne miktarda mal ve hizmet talep edecek-
lerinin kestirilmesi işlevidir. Hangi hizmetin veya ürünün üretileceği, tüketicilerin 
bu hizmet veya üründen ne kadar talep edecekleri ve bu talebin çoğunlukla hangi 
tarihlerde gerçekleşme olasılığının bulunduğu talep tahminleri ile yorumlanmak-
tadır (İpek, 2019). Öngörü, bir işletmenin birçok alanında önemli bir rol oyna-
yabileceğinden, yönetimin karar alma faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak 
görülmektedir (Hyndman and Athanasopoulos, 2014). 

Bir öngörü yöntemi, sadece olayların olduğu yeri değil, olayların nasıl hareket 
ettiğini de yakalamak için tasarlanmalıdır (Hyndman and Athanasopoulos, 2014). 
Bu doğrultuda tasarlanan talep öngörü yöntemleri tahmin işlevini şu aşamalar ile 
gerçekleştirmektedir (Bolt, 1994):

• Talebi etkileyen etkenlerin belirlenmesi 

• Verilerin toplanması

• Talep öngörü periyodunun tespiti

• Tahmin yönteminin seçimi 

• Tahmin sonuçlarının geçerliğinin araştırılması 

Talep denildiğinde, “belirli bir malın piyasasında, belirli bir zamanda, öteki fak-
törler değişmemek kaydıyla, çeşitli fiyatlardan tüketicilerin söz konusu maldan 
satın almak istedikleri miktar” kastedilmektedir. Sağlık hizmetlerinde talep; 
hastaların bizzat kendileri tarafından doğrudan veya ilgili hekimleri tarafından 
dolaylı bir şekilde istenecek olan hizmetlerin miktarından oluşmaktadır. (Dinler, 
1998:44, akt: Akyürek, 2007).

Tahmin gelecekteki olayların öngörme sanatı ve bilimdir. Hangi pazarlara girile-
ceği, hangi ürünlerin üretileceği, elde ne kadar stok bulundurulacağı ve ne kadar 
personel istihdam edileceği gibi kararlar bir tahmin yapılmasını gerektirir (Ersoy 
ve Ersoy, 2011). 

Sağlık hizmeti talebini basit bir şekilde bireylerin satın almak istedikleri sağlık 
hizmeti miktarı olarak tanımlamak mümkündür. İnsanların sağlık hizmetlerine 
olan ihtiyaçlarının anlaşılabilmesi için, ilk önce bireylerin sağlık statülerine, var 
olan tanımlanmış standartlar çerçevesinde ne derece sağlıklı olduklarının belir-
lenmesine ve modern tıp tekniklerinin hastalıkları ne ölçüde iyileştirebileceğine 
dair bilgi sahibi olunması gerekmektedir (Peker, 2000).

1.2. Talep Tahminlerinin Sağlık Sektörü Açısından Önemi

1980’li yıllardan sonra sağlık sektörüne verilen önem artmıştır. Kamu sektörü-
nün iyileştirilmesiyle, sağlık hizmetlerinde ve hastanelerde birçok yenilikler ya-
pılmıştır. Sağlık sektörü sağlığa dolaylı, doğrudan veya asıl etkileri olan mal ve 
hizmet nitelikli her türlü ürünü üretmek, talep etmek, tüketmek üzere çok farklı 
üretim alanlarında kurulmuş sistem ve alt sistemler ile, bunların içerdiği kişi, ku-
rum, kuruluş, statü, ürün ve benzerlerinin tümünü belirtmek için kullanılan, genel 
ve kapsayıcı bir kavramdır (Sargutan, 2006). 

Son yıllarda sağlık sektörü ekonomide büyük bir paya sahip ve özellikle Türki-
ye’de önemli bir hizmet sektörü haline gelmiştir. Geçmişten bugüne sağlık sektö-
ründe birçok yenilik ve son teknoloji ürünleriyle sağlık sektörü giderek iyi yönde 
ivmelenen bir yapı haline gelmiştir. Türkiye’de sağlık sektöründe faaliyet göste-
ren kurumların sayısının hızlı nüfus artışını karşılamadığı bilinen bir gerçektir. 
Sağlık kurumlarının sayısının yetersizliği, hastanelerde çalışan doktor ve hemşire 
sayılarının eksikliği, malzeme ve ekipmanlarının tüketicilerin ihtiyaçlarını karşı-

lamadaki yetersizliği sağlık sektöründe düzeltici önlemlerin alınmasını ve hizmet 
kalitesinin yükseltilmesini gerekli kılmaktadır (Tutar ve Kılınç, 2007). 

Sağlık Kurumları, bir ülkenin sağlığa verdiği önemi en iyi gösteren yerlerdir. 
Bu yüzden Türkiye’deki sağlık kurumlarının etkin ve verimli çalışabilmesi ve 
kaliteli sağlık hizmeti sunması önem taşımaktadır. Sağlık Kurumlarında kaliteli 
sağlık hizmeti sunulabilmesi için, çeşitli hizmetlerin hızlı bir şekilde tüketicilere 
sunulabilmesi için malzeme ve ekipmanların çok büyük önemi vardır. Örneğin; 
sağlık hizmetinden yararlanmak için gelen bir hastaya tahlil yapılabilmesi için 
laboratuvar kiti, enjektör, eldiven gibi medikal malzeme eksiklikleri hizmetin ka-
litesini doğrudan etkilemektedir (Özüdoğru, 2015).

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm kurumlar, hizmet kalitesinin arttırılması 
ve sürdürülmesi yönünde sürekli yatırım yapmak zorundadır. Kurumların, sağlık 
hizmetleri, idari süreçler, çevresel sorumluluk ve yasal zorunluluklar nedeni ile 
ilgili yatırım kararları içerisinde “satınalma” başlığı büyük önem arz etmektedir 
(Erdal, 2014).

Sağlık kurumlarının gereksinim duyduğu ilaç ve tıbbi malzemelerin çeşitliliği, 
hizmet alım grupları ile satınalma harcamalarının büyüklüğü değişkenlik göster-
mektedir. Sağlık kuruluşlarının temel alım grupları aşağıdaki gibi sınıflandırıla-
bilir (Erdal, 2014).

• Medikal ürünler, laboratuvar malzemeleri

• Diagnostik ekipmanlar

• Laboratuvar teknolojisi ve ekipmanları

• Ameliyat cihaz ve aletleri ve ameliyathane donanımları

• Acil bakım ve yoğun bakım ekipmanları

• Ortopedik cihaz ve protezler

• Filiz tedavi, rehabilitasyon alet ve gereçleri sistemleri

• Görüntüleme sistemleri ve monitörler

• Tek kullanımlık malzemeler

• Hastane donanımı ve ekipmanları

• Hastane ısıtma, soğutma ve temizlik sistemleri

• Hastane çamaşırhane, ütüleme ve mutfak ekipmanları, vd.

Sağlık sektöründe talep öngörüsü, hizmet kalitesi ve hizmetin sürekliliğinde ol-
dukça önemlidir. Örneğin hastaneye ameliyat olmak için gelen bir hasta için ge-
rekli olan bir medikal malzemenin yokluğu ameliyatın uzamasına, ertelenmesine 
buda hizmet süreçlerinin aksamasına sebep olmaktadır (Özüdoğru, 2015).

Sağlık sektöründe talep öngörüsü yapılırken öncelikle geçmiş yıllardaki taleple-
re bakılmalı ve uygun tahmin yöntemi seçilerek tahminler yapılmalıdır. Doğru 
tahminler ve planlamalarla sağlık kurumları daha kaliteli hizmet sunmaktadır 
(Özüdoğru, 2015).

Bütün kurumlar talep öngörüsü yaparlar fakat birbirleriyle tamamen aynı yönte-
mi kullanarak öngörüde bulunan iki kurum bulmak neredeyse imkansızdır. (De-
mand Forecasting, 2003:4,5). Araştırmanın bu bölümünde farklı pek çok öngörü 
tekniğinden bahsedilmistir. Bu noktada önemli olan bu teknikler içerisinden ama-
ca hizmet edebilecek, durumun gerekliliklerine uygun olanın seçilmesidir. Çünkü 
her durumda geçerli, evrensel bir öngörü tekniği yoktur (Schroeder, 1989).

Konuyla ilgili literatürde, öngörü yöntemleri pek çok farklı sınıflandırmaya tabi 
tutulmuştur. Çalışmada, öngörü yöntemleri; kalitatif ve kantitatif teknikler sınıf-
landırması altında incelenecektir. Bu sınıflandırma kapsamında, kalitatif teknik-
ler; yargısal ve deneysel yöntemlerden oluşmakta, kantitatif yöntemler ise zaman 
serileri yöntemleri ile nedensel yöntemleri kapsamaktadır.

2.1. Nicel (Kantitatif) Tahmin Yöntemleri

1. TALEP ve TALEP TAHMİNİ

2. ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİ
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Nicel yöntemler geçmiş zaman verilerinden veya değişkenler arasındaki ilişki-
lerden yararlanılarak oluşturulmaktadır. Nicel öngörü yöntemleri, geçmiş veri-
lerden yararlanılarak gelecekteki verilerin talep tahminlerini istatistiksel olarak 
hesaplayabilmemizi sağlar. Gerçekleşen talebe etki eden faktörler ile talep mik-
tarı arasındaki ilişkinin gelecekteki dönemler için de aynı şekilde eğilim göste-
receği varsayımına dayanmaktadır. İstatistiksel metotlarla geçmiş dönem verileri 
incelenir ve bunlar esas alınarak gelecek dönemlere ait talep miktarları bulunur 
(Dedeoğlu, 2019).

Nicel yöntemin güçlü yönleri aşağıda sıralanmıştır:

• Nicel araştırmaların tekrar edilebilir nitelikte olması, bulguların başka 
araştırmacılar tarafından tekrarlanıp onaylanmasına olanak sağlar,

• Veriler standartlaştırılmış ölçüm araçları ile toplandığı için nesnelliği 
sağlamak nispeten mümkündür,

• Nitel araştırmalara oranla veri toplama ve veri analizi süreçleri daha 
kısa sürede tamamlanabilir.

• Nicel öngörü yöntemleri iki ana grupta incelenmektedir. Bunlar ne-
densel yöntemler ve zaman serisi analizidir. Nedensel yöntemler regresyon ve 
korelasyon analizi ile incelenirken, zaman serileri analizi yöntemleri içinde naif 
yaklaşım, hareketli ortalamalar, üstel düzeltme ve Holt- Winters Yöntemleri yer 
almaktadır (Heizer ve Render, 2017, akt: Dedeoğlu, 2019)

2.1.1 Nedensel Yöntemler

Nedensel yöntemler, geçmişe ait veri olduğunda ve tahmin edilecek faktörler 
arasındaki ilişki ile diğer dışsal ve içsel faktörlerin tanımlanabilir olduğunda kul-
lanılmaktadır. Bu ilişkiler matematiksel terimlerle ifade edilmekte ve karmaşık 
olabilmektedir. Talepte dönüm noktalarını öngörmek ve uzun vadeli tahminler 
yapmak için iyi bir yöntemdir (Krajewski, vd., 2012). Nedensel yöntemler iki ana 
grupta incelenmektedir. Bunlar; 

• Korelasyon analizi,

• Regresyon analizidir.

2.1.1.1 Korelasyon Analizi

Korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi belirlenir. 
İlişkinin derecesi incelenirken, ilişkinin kuvvetli ya da zayıf olduğu araştırılır. 
İlişkinin kuvvetli olması değişkenlerin birbirlerine bağlılık derecesinin fazla, za-
yıf olması ise bağlılık derecesinin az olduğunu ifade eder (Altaş, 2013). 

Korelasyon analizi, bağımsız ve bağımlı değişken veya değişkenlerin arasındaki 
ilişkiyi oran olarak gösteren korelasyon katsayısının hesaplanmasına dayanmak-
tadır (Orhunbilge, 2002). 

Korelasyon katsayısı r, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkinin yönünü 
ölçer ve r değeri -1.00 ile +1,00 arasında değer alır. Korelasyon katsayısının 1’e 
yaklaşması ilişkinin güçlü, 0’a yaklaşması ise ilişkinin zayıf olduğunu göster-
mektedir. Değişkenler birlikte artıp azalıyor ise korelasyon katsayısı pozitif işaret 
alır ve ilişkinin pozitif yönlü olduğunu gösterir.

Değişkenlerden birisi artıp diğeri azalıyor ise korelasyon katsayısı negatif işaret 
alır ve ilişkinin negatif yönlü olduğu anlaşılır (Orhunbilge, 2002). 

2.1.1.2 Regresyon Analizi

Değişkenler arasındaki İlişkinin fonksiyonel şekli incelenirken; değişkenler ara-
sındaki sebep-sonuç ilişkisi araştırılarak, ilişki matematiksel bir fonksiyon ile 
ifade edilmeye ve bu fonksiyonla tahmin yapmaya çalışılır. Değişkenler arasında 
fonksiyonel ilişkinin araştırılmasında regresyon analizinden yararlanılır (Altaş, 
2013). 

Regresyon analizi, bir bağımlı değişken, bir veya birden fazla bağımsız değişken-
le arasındaki ilişkinin matematik bir fonksiyon ile ifade edilmesidir. Regresyon 

denklemi yardımıyla açıklayıcı değişkenlerin çeşitli değerlerine karşılık bağımlı 
değişkenin ulaşacağı değer tahmin edilir (Orhunbilge, 2002).

2.1.2. Zaman Serileri Yöntemleri  

Zaman serileri yöntemleri gelecekteki performansı öngörmek için yalnızca geç-
miş verilerle birlikte kullanılmaktadır. Örneğin, geçen yıl 6 milyon satış yapıldıy-
sa, bir zaman serisi yöntemi, bu yıl 6 milyon satışın elde edilebileceğini ve buna 
ek olarak hafif bir artışın olabileceğini öngörebilmektedir. Örneğin bir web sitesi 
bir hafta önce 340 kez tıklanırsa, bir zaman serisi yöntemi gelecekteki bir hafta 
benzer tıklanma sayısı öngörebilmektedir (Idrisu, 1990).

Zaman serileri trend, döngüsel, mevsimsellik ve düzensiz değişimler olmak üzere 
dört ayrı bileşenden oluşmaktadır (Lawrence ve Rombe, 2018). Çoğu zaman se-
risi verisi genellikle bazı rastgele dalgalanmalar gösterebilmekle birlikte uzun bir 
süre boyunca nispeten daha yüksek veya daha düşük değere doğru kaymalar gös-
terebilmektedir. Zaman serisinin kademeli olarak kayması genellikle trend ola-
rak adlandırılmaktadır. Trend, zaman serilerindeki uzun süre boyunca büyümeyi 
veya düşüşü temsil eden uzun vadeli bir bileşendir. Örneğin, nüfus büyüklüğün-
deki değişiklikler, nüfusun demografik özelliklerinde değişiklikler, tüketicilerin 
zevklerindeki değişiklikler gibi bir veya daha fazla uzun vadeli faktör nedeniyle 
bir eğilim ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki oto-
mobil üreticileri, otomobil satışlarında bir aydan diğerine önemli farklılıklar ol-
duğunu görebilir. Ancak, son 15-20 yılda otomobil satışlarını gözden geçirirken, 
otomobil üreticileri yıllık satış hacminde kademeli bir artış veya azalış keşfede-
bilir. Döngüsel değişim, uzun süreli ve tekrarlayan dalgalanmalardır. Ekonomik 
serilerde 1’den fazla yılda sürede meydana gelen değişimleri kapsamaktadır (Id-
risu, 1990). Mevsimsellik, verilerde mevsimlere veya yılın farklı dönemlerine, 
aylara göre oluşan kısa vadeli dalgalanmalardır. Düzensiz değişimler olarak da 
adlandırılan arızi faktörler, tahmin edilmesi mümkün olmayan, tesadüfi olarak 
ortaya çıkan dalgalanmalardır (Diebold, 2017; Hanke ve Wichern, 2009). 

Bir zaman serisinde, ölçümler her saat, gün, hafta, ay, yıl veya herhangi bir nor-
mal (veya düzensiz) aralıkta alınabilmektedir. Bu ölçümlerle alınan zaman serisi 
verilerini, bir tahminin gerekli olduğu öğe ile sebep-sonuç ilişkisi olan iki veya 
daha fazla değişken üzerinde inceleyerek, tahminde mümkün olduğu kadar çok 
sayıda faktör dahil etmek için çaba gösterilmektedir. Yöneticiler, geleceği plan-
lamak için bu yöntemlerin kombinasyonunu kullanarak doğru tahminler bir ara-
ya getirmektedir. Bu yöntemlerde temel varsayım, geçmiş verilerin gelecekteki 
olaylara rehberlik edeceği şeklindedir. Zaman serileri yöntemleri mekanik tahmin 
yöntemi, trend analizi, hareketli ortalama, üstel düzeltme ve Box-Jenkins (ARI-
MA) gibi çeşitli yöntemlerden oluşmaktadır (Idrisu, 1990).

2.1.2.1 Mekanik tahmin yöntemi

Mekanik tahmin yöntemi, gelecek dönemdeki talebin, en son dönemdeki taleple 
tamamen aynı olacağını belirtmektedir. Örneğin, bir hastanede temmuz ayında 
75.000 tetkik yapıldıysa ağustos ayında da 75.000 tetkik yapılacağı öngörülmek-
tedir. Bu tahmin doğru olmayabilir, ancak en azından daha karmaşık modellerin 
karşılaştırılabileceği bir başlangıç noktası sağlamaktadır. Çok basit, uygun mali-
yetli ve verimli bir objektif tahmin modelidir (Idrisu, 1990). 

2.1.2.2 Hareketli ortalamalar yöntemi

Mevsimsel ve döngüsel dalgalanmaları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan 
hareketli ortalamalar yöntemi, genellikle ani düşüş ve yükseliş gösteren serilerde 
kullanılmaktadır. Bu yöntemin amacı yeterli sayıda dönemi göz önüne almak ve 
tesadüfi dalgalanmaların etkisini hafifletmek ve eskiyen verileri hesaplama dışı 
tutmaktadır (Wisniewski, 2006). Yöntem, bir sonraki periyodu tahmin etmek için 
en son veri periyodunun ortalamasını kullanmaktadır. Hesaplama yapılırken geç-
miş tarihi dönem verilerinin üçü, dördü veya beşi alınarak, en son gerçekleşen 
dönem bunlara ilave edilmektedir. Hesaplanan bu verilerin ortalaması, bir sonraki 
dönemin tahmini olarak kabul edilmektedir (Lawrence ve Rombe, 2018). Basit 
hareketli ortalama, çift hareketli ortalama ve ağırlıklandırılmış hareketli ortalama 
olmak üzere 3 yöntem vardır. 
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• Basit hareketli ortalama yöntemi: Bu yöntem, gelecek bir dönem için 
en güvenilir tahminin, önceki dönem verilerine dayandığını esas almaktadır. Sa-
dece son dönemin talebinden ziyade, geçmiş talep verilerinden yararlanılmak-
tadır. Bir n dönem hareketli ortalama, son n talep dönemlerini sonraki dönem 
talepleri için bir tahmin olarak kullanır. Bu tahmin yöntemi, talep seviyesinin za-
man içinde oldukça sabit olduğu durumlarda çok faydalıdır. Bu durumda yöntem, 
seviyenin sonsuza dek sabit olduğunu varsaymak yerine, bu ortalama seviyeye 
basit ayarlamalar yapmaktadır (Blocher vd., 2004).

• Ağırlıklandırılmış hareketli ortalama yöntemi: Basit hareketli or-
talama yönteminin eksik yönü, verilerin eşit ağırlıklandırılmasıdır. Örneğin, 5 
dönemlik hareketli ortalama, son 5 talep gözleminin her birini aynı ağırlığa ge-
tirmektedir. Bunların her biri, tahmin üzerinde %20 etkiye sahiptir. Bu, en yeni 
verilerin en ilgili olduğu yönündeki varsayımlara karşıdır. Bu nedenle, ağırlıklı 
hareketli ortalama, en yeni verilere daha fazla vurgu yapılmasına izin vermekte-
dir. Bu tahmin, daha yeni talep verilerinin daha eski verilerden daha fazla ağırlık-
landırılması gerektiği; bu nedenle, genellikle, ağırlıkların ilişkiyi takip etmesini 
beklemektedir (Blocher vd., 2004; Trubetskoy, 2016). 

• Çift hareketli ortalama yöntemi: Çift hareketli ortalama yöntemi, doğ-
rusal trendi olan seriler için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem bir seri için 
hareketli ortalamanın hesaplanmasının ardından birinci serinin hareketli ortala-
ması olarak ikinci bir serinin hesaplanması temeline dayanmaktadır (Hanke ve 
Reıtsch, 1992). 

2.1.2.3 Üstel Düzeltme Yöntemi

Üstel düzeltme, daha yakın zaman tahminini gözden geçirme prosedürüdür. Üs-
tel düzeltmede son gözlemler tahminlerde göreceli olarak daha fazladır. Üstel 
düzeltme yöntemi dönemin taleplerine daha önceki dönemin taleplerinden daha 
fazla ağırlık vererek zaman serisinin ortalamasını hesaplayan karmaşık bir ağır-
lıklı ilerleyen ortalama yöntemidir. Üstel düzeltme yöntemi, bir zaman serisinde-
ki düzensiz dalgalanmaları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılabilir ve katsayısı 
0 ile 1 arasında değerler alır (Heızer ve Render, 2017).

2.1.2.3.1 Basit Üstel Düzeltme Yöntemi

Basit üstel düzgünleştirme aynı zamanda basit üstel yumuşatma olarak da bilinir. 
Kısa hedefler için basit düzleştirme kullanılır. Tahmin, genellikle sadece bir ay 
geleceğe yöneliktir. Model, verilerin dalgalandığını varsayar (Kslekar, 2004).

Basit üstel düzeltme yönteminde gelecek döneme ait tahmin, bir önceki dönemin 
tahmin değeri ve bir önceki döneme ait gerçek değer ile tahmin edilen değer ara-
sındaki farkın (tahmin hatası) belirli bir yüzdesinin toplamı alınarak hesaplanır 
(Özcan, 2013).

2.1.2.3.2. Brown’ın ikili Üstel Düzeltme Yöntemi

Bu yöntemde iki kez basit üstel düzeltme yöntemi uygulanmaktadır. ilk yapılan 
basit üstel düzeltme, ham verilere yapılır. Ham veriler düzeltildikten sonra, düzel-
tilmiş verilere basit üstel düzeltme uygulanır. Bu yönteme ikili denmesinin sebebi 
iki kez basit üstel düzeltme yönteminin uygulanmasıdır. Trendi ve mevsimselliği 
olmayan seriler için uygundur (Altaş, 2013). 

2.1.2.3.3. Holt’un Doğrusal Trend Yöntemi

Holt’un doğrusal trend yöntemi, zaman serisinin ortalama ve büyüme oranı de-
ğiştiğinde kullanılabilecek uygun bir yöntemdir. Talepte azalma veya artma eği-
liminde bir trend söz konusu olabilir. Trendi belirlemek için ilk aşamada yeni bir 
temel bir düzey oluşturmak için üstel düzeltme yapılır (Benli ve Yıldız, 2014).

2.1.2.3.4. Holt- Winters Yöntemleri

Holt- Winters üstel düzeltme yöntemleri seride bulunabilecek trend ve mevsim-
selliği dikkate alır ve serinin her bir bileşeni ayrı bir denklem kullanılarak tahmin 
edilir. Mevsimsel zaman serileri için en yaygın kullanılan yöntemler; toplamsal 
mevsimsellik için olan toplamsal Holt Winters yöntemi, çarpımsal mevsimsellik 
için önerilen çarpımsal Holt- Winters yöntemidir. (Özüdoğru, 2015).  

2.1.2.3.4.1.Holt- Winters Çarpımsal Üstel Düzeltme Yöntemi

Holt- Winters‟ın üstel düzelme yöntemleri üç eşitliğe dayanmaktadır. Birincisi 
serinin t dönemindeki seviyesini belirlemek, ikincisi trendi belirlemek, üçüncüsü 
ise mevsimsel bileşeni belirlemek için kullanılır. Holt- Winters’ın çarpımsal üstel 
düzeltme yönteminde mevsimsel dalgalanmanın büyüklüğü serinin uzunluğuna 
göre değişirken toplumsal yöntemde sabittir (Özüdoğru, 2015). 

2.1.2.3.4.2. Holt- Winters Toplamsal Üstel Düzeltme Yöntemi

Holt- Winters‟ın çarpımsal üstel düzeltme yönteminde mevsimsel dalgalanma-
nın büyüklüğü serinin uzunluğuna göre değişirken toplumsal yöntemde sabittir.

2.1.2.3.5. Box-Jenkins (ARIMA) yöntemi 

Box-Jenkins yöntemi otoregressif entegre hareketli ortalama (ARIMA) yöntem-
leri sınıfındaki zaman serisi yöntemlerini tanımlamak ve tahmin etmek için kulla-
nılmaktadır. Yöntem, orta ila uzun büyüklükteki zaman serileri için uygundur (en 
az 50 gözlem). Eşit zaman aralıklarıyla elde edilen gözlem değerlerinden oluşan 
kesikli ve durağan bir seri olması bu metodun önemli bir varsayımıdır. Bu tür 
serilerde durağanlık kavramı da Box-Jenkins metodunun önemli varsayımların-
dandır. Ayrıca iç bağımlılık en etkili biçimde dikkate alınmaktadır. Bu özellikle-
rinden dolayı Box-Jenkins yöntemlerine doğrusal durağan stokastik modeller de 
denmektedir. (NCSS). 

2.2.Nitel (Kalitatif) Yöntemler

Nitel tahmin yöntemleri subjektif teknikler olarak da ifade edilmektedir. Tahmin 
ve genelleme yapmak için insan kapasitesinden faydalanılmaktadır. Verilere da-
yanarak yapılan bilimsel yöntemler yerine hissi, kişisel olarak yapılan tahmin-
lerdir. Tahmin etme yöntemi bilimsel verilere dayanmaması sebebi ile tahmin 
performansı düşüktür (Olgun, 2009).

Kalitatif tahmin yöntemleri elde objektif tahmin yapabilecek sayısal veriler ol-
madığı durumlarda genel olarak uzmanların görüşlerinden faydalanmayı amaç-
lamaktadır. Kişisel görüşlere dayalı olduğundan yargısal olduğu söylenebilir (Ja-
cobs ve Chase, 2018, akt: Dedeoğlu, 2019). 

Nitel yöntemin güçlü yönleri aşağıdaki gibidir:

• İnsan davranışının ve sosyal yaşamdaki değişim sürecinin kendi bağ-
lamı içinde ve bütüncül olarak anlaşılmasını sağlayacak zengin ve detaylı veriler 
sunar,

• İnsanların araştırma konusunu oluşturan durumu nasıl deneyimledik-
lerini bütün karmaşıklığı ile metne dökebilir.

Nitel yöntemin eleştiriler yönleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Fazla öznel ve göreceli olması nedeniyle sonuçların araştırmayı yürü-
ten araştırmacıya bağlı olarak değişebilmesi,

• Veri toplama ve çözümleme süreçlerinin çok fazla emek ve zaman 
gerektirmesi,

• Elde edilen verilerin araştırma evrenine genellenememesi, sadece 
araştırmanın örneklemi için geçerli olması.

Nitel tahmin yöntemleri kendi içerisinde satış gücü grupları yöntemi, yönetici 
görüşleri yöntemi, satış elemanları ve ürün hattı yöneticileri görüşleri, delphi yön-
temi, nominal grup yöntemi, pazar araştırması yöntemi, tarihi analog yöntemi 
olarak ayrılmaktadır (Dedeoğlu, 2019).

3.1.Amaç

Çalışmanın amacı Türkiye’de sağlık kurumlarında talep öngörüsü (tahmini) uy-
gulamasının uygulanma nedenlerini, hangi alanlarda uygulandığını ve sonuçları-
nı sistematik olarak gözden geçirmektir. 

Bu çalışma, betimsel bir araştırma niteliğinde olup 2009 – 2019 yılları arasında 
ulusal literatürde sağlık kurumlarında talep öngörüsü konularında yayımlanan 
bilimsel araştırmaların içerik analizi ile araştırılmasını ve zaman içinde nasıl de-
ğişim gösterdiğinin sistematik olarak incelenmesini amaç edinmiştir.

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
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Önceden belirlenen niteliklere sahip olan kişi, durum ya da olayların belirli kri-
terlere göre seçilmesi durumu söz konusu olduğu için bu araştırmada amaçlı ör-
nekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 
amacına uygun olarak belirlenen kriterlerden en önemlisi 2009-2019 yılları ara-
sında talep öngörüsü alanında yürütülen çalışmaların sağlık kurumlarında yapıl-
mış olması gerekliliğidir. Bu çalışmaların da yakın bir tarih aralığında olması ve 
sağlık kurumlarında talep öngörüsü alanına 2000’li yıllardan sonra odaklanılması 
sebebiyle 1999 – 2019 tarih aralığı temel alınmıştır.

3.3. Yöntem

Araştırmada sistematik derleme yöntemi kullanılmış ve çalışma PRISMA yö-
nergesine uygun bir şekilde yürütülmüştür. Uluslararası literatürde, sistematik 
derleme ve meta-analiz araştırmalarının sunumunun (araştırma raporunun yazı-
mı) PRISMA Bildirimi kontrol listesine (PRISMA Statement: Checklist of items 
to include when reporting a systematic review or meta-analysis) göre yapılması 
önerilmektedir (www.prisma-statement.org). PRISMA Bildirimi’nin amacı sis-
tematik derleme ve meta-analiz araştırmalarının sunumunu geliştirmede yazar-
lara yardım etmektir. Ayrıca PRISMA Bildirimi yayınlanan sistematik derleme 
ve meta-analiz araştırmalarının eleştirel değerlendirilmesi için de kullanılabilir 
(Moher ve ark., 2009).Sistematik derleme, klinik bir soruya yanıt ya da probleme 
çözüm oluşturmak için, o alanda yayınlanmış tüm çalışmaların kapsamlı bir bi-
çimde taranarak, çeşitli dâhil etme ve dışlama kriterleri kullanarak hangi çalışma-
ların derlemeye alınacağının belirlenmesi, derlemeye dâhil edilen araştırmalarda 
yer alan bulguların sentez edilmesidir (Burns ve Grove, 2007).

3.4. Veri Toplama Yöntemi

Bu çalışmada Google Akademik, Ulakbilim, Dergipark, Tez.Yok, Google Aka-
demik veri tabanlarında, “Talep Tahmini”, “Talep Öngörüsü” “Sağlık hizmet-
lerinde talep ve öngörü yöntemleri” anahtar kelimeleri kullanılarak 1999-2019 
tarih aralığında yayımlanmış olan belgelere ulaşılmaya çalışılmış ve toplamda 
673 çalışmaya rastlanılmıştır. 

Tablo 3.1. Tarama Kriterleri ve Sonuçları

Şekil.1. PRISMA Yönergesine Göre Çalışma Akışı

İlk olarak tüm makaleler başlık yönünden incelenmiş ve çalışma amaçlarına uy-
mayan 650 çalışma uygulama dışında tutulmuştur. Ayrıca tam metin olmayan 1 
makale değerlendirme dışı bırakılmıştır. Birbirinin tekrarı olan 5 makale çalışma-
ya dahil edilmemiştir. Sadece literatür çalışmasından oluşan 2 makale de araştır-
ma dışında tutulmuştur. Elde kalan 15 makale ve lisansüstü tez araştırmanın ama-
cına ve inceleme kriterlerine uygun olduğu sebebiyle çalışmaya dahil edilmiştir.

Sistematik derleme yapılırken oluşturulan araştırma soruları ise şunlardır: 

1. Sağlık kurumlarında talep öngörüsü konusunda yapılmış olan çalışmaların tür-
leri (nitel ve nicel) nelerdir? 

2. Hangi konularda talep öngörüsü araştırmalarının yapıldığı?

3.  Sağlık kurumlarında talep öngörüsü konusunda yapılmış araştırma sonuçla-
rının nelerdir?

3.5. Çalışmanın Sınırlılıkları

• Çalışmanın sınırlılıkları arasında sadece İngilizce ve Türkçe çalışma-
ların ele alınması 

• Çalışmanın hastane veya sağlık kurumunda gerçekleşmiş olması,  

• Nitel, nicel ya da karma araştırma yöntemlerinden birinin kullanılmış 
olması

• Ayrıca sadece tam metnine ulaşılabilen kaynakların ele alınması,

• Bildiri, kitap, kitap bölümü çalışmalarının kapsam dışı tutulması, 

• Makalelerin hakemli bir dergide yayımlanmış olması,

• 1999 yılı öncesi çalışmaların alınmaması sınırlılıklar arasındadır.  

                                     

Çalışmanın bu bölümünde hastanelerde ve sağlık kurumlarında talep öngörüsü 
(tahmini) konusunda, çalışmaların türleri (nitel ve nicel), bu çalışmaların daha 
çok hangi konularda yapıldığı ve araştırma sonuçlarının ne olduğu incelenmiştir. 

3.1. Çalışmalara Ait Tanımlayıcı Bilgiler

Araştırmada sistematik derleme tarih aralığı olarak son 20 yıl baz alınmıştır. Tab-
lo 3.2.’de yer alan çalışmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2015 (n:4) 

  3. BULGULAR

Veri Tabanları

Tez.Yok

Ulakbilim 

Dergipark 

Google Akademik

Anahtar Kelimeler

Sağlık Kurumları, 
Hastane

Talep Tahmini, Talep Öngörüsü, 
Sağlık hizmetlerinde talep ve öngörü 
yöntemleri

Sınırlılıklar

* Türkçe ve İngilizce olması

* 1999 – 2019 yılları arasında yayınlanmış olması (son 20 
yıl)

* Makalelerin Hakemli bir dergide yayımlanmış olması

* Nitel, nicel ya da karma araştırma yöntemlerinden birinin 

   kullanılmış olması 

* Araştırma makalesi ya da Tez olması

* Tam metnine ulaşılabilir olması

* Çalışmanın Hastane veya Sağlık Kurumunda yapılmış 
olması

Çıkan sonuç sayısı 673

Detaylı İnceleme So-
nucunda Değerlendirilen 
Çalışma Sayısı 15
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yılının en çok çalışma yapılan yıl olduğu görülmektedir. Özellikle son yıllarda bu 
konuda yapılan çalışmaların daha fazla olması dikkat çekmektedir. Çalışmaların 
çoğu 2011 yılı ve sonrasında gerçekleşmiştir. 

Tablo 3.2. Çalışmalara Ait Tanımlayıcı Bilgiler

Tablo 3.3.’de Çalışmalarda Kullanılan Araştırma Yöntemlerine yer verilmiştir. 
Buna göre araştırmaların araştırmalarda en çok Zaman Serileri yöntemi (n:5), 
kullanıldığı görülmektedir. İkinci sırada regresyon analizi yöntemi (n:4), Üçüncü 
sırada ise Ki Kare yöntemi (n:3), Holt- Winters Çarpımsal Üstel Düzeltme Yön-
temlerinin (n:3) kullanıldığı görülmektedir.

Tablo 3.3. Çalışmalarda Kullanılan Araştırma Yöntemleri

Tablo 3.4. Çalışmalarda Kullanılan Veri Toplama Yöntemlerine yer verilmiştir. 
Buna göre araştırmalarda en çok hastane verilerinden (n:11) yararlanılmıştır. 
İkinci sırada kullanılan veri toplama yöntemi ise Anket yöntemidir (n:3).

Tablo 3.4. Çalışmalarda Kullanılan Veri Toplama Yöntemleri

Tablo 3.5.’de Temel Talep Öngörü Konularına yer verilmiştir. Buna göre araş-
tırmalarda en çok hasta talebi öngörüsü (n:9) konusunda çalışma yapılmıştır. En 
çok araştırma yapılan ikinci konu ise malzeme öngörüsü (n:3) alanındadır. Üçün-
cü sırada ise personel öngörüsü konusu (n:2) alanındadır ve son sırada ise çağrı 
sayısı (n:1) gelmektedir.

Tablo 3.5. Çalışmalara Ait Temel Talep Öngörü Konuları

Sağlık hizmetlerinde talep öngörüsü alanında 1999 – 2019 yılları arasında yapıl-
mış 9’u lisansüstü tez çalışması ve 6’sı  makale olmak üzere toplam 15 araştır-
ma üzerinden değerlendirmelerin yer aldığı bu çalışmadan elde edilen bulgulara 

göre, ulusal sağlık yönetimi literatüründe talep öngörüsü (tahmini)  konusunun 
sıklıkla çalışılan konular olmadığı söylenebilir. Türkiye’de yapılan çalışmalara 
bakıldığında yıllara göre araştırma sayılarında göreceli de olsa bir artış olmasına 
karşın son yirmi yılda sağlık kurumları yönetimi alanında talep öngörüsü konu-
sunda yalnızca 15 çalışmanın yürütüldüğü tespit edilmiştir. 

Yapılan sistematik derleme talep öngörüsü uygulamalarının sağlık sektöründe 
farklı nedenler ile farklı konularda uygulandığını göstermiştir. Çalışmaların daha 
çok hasta talebini öngörme üzerinde gerçekleştiği söylenebilir. Araştırma sağlık 
kurumları yönetimi alanında talep öngörüsü konularına odaklanmış araştırmacı 
sayısının azlığını göstermektedir. Sağlık kurumları yönetimi literatüründe talep 
öngörüsü alanının güçlenmesi ve gelişimi için, bu konulara ilgi duyan araştırmacı 
sayısının ve bu araştırmacılar arasındaki işbirliklerinin güçlenmesi büyük önem 
taşımaktadır.

Bu çalışmada incelenen çalışmaların araştırma türleri ve veri toplama metodları 
incelendiğinde, nitel ve nicel yöntemlerin kullanıldığı ve ağırlıklı olarak hastane 
verileri (n:12) ve anket (n:3)  yöntemleri ile verilerin toplandığı görülmektedir. 
Özellikle hastane istatistikleri ve finansal verileri gibi ikincil veri kaynakları talep 
öngörüsü çalışmaları için önemli veri kaynakları olarak değerlendirilebilir. Anket 
çalışması uygulanan araştırmaların katılımcıları değerlendirildiğinde ise, tama-
mının hastalar üzerinde yürütüldüğü belirlenmiştir. 

Gelecekte talep öngörüsü konusunda sağlık kurumları yönetimi alanında daha 
çok çalışılması gerektiği düşünülmektedir. Sağlık kurumlarının içinde bulunduk-
ları çevresel koşulların değişmesi ya da sağlık hizmetleri ağırlıklı olarak kamu 
eliyle yürütülmesi talep öngörüsü konusunun önemini azaltmaz. Sağlık hizmet-
lerinin taşıdığı pek çok özellik, özellikle talep konusundaki belirsizlikler, yüksek 
uzmanlaşma seviyesi, yüksek maliyetli oluşu, belirsizliklere karşı toleransın dü-
şük olması pek çok konuya stratejik bir bakış açısı ile bakmayı gerektirmektedir. 
Talep öngörüsü alanın güçlenmesi için bu alanda çalışan araştırmacı sayısının 
artması, özellikle lisansüstü tezlerde araştırmacıların bu çalışmada da ortaya ko-
yulan literatürde çalışılmayan talep öngörüsü konularına yönlendirilmesi büyük 
önem taşımaktadır.
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