
Perakende Sektöründe Veri 
Analitiği Sertifika Programı 

Program Hedefleri 

Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara bilgi ve yetkinlik kazandırmayı 
amaçlar; 
• Daha etkili ve verimli tedarik zinciri süreçleri yönetilmesinin sağlanması 
• Perakende sektöründe veriye dayalı karar örnekleri 
• Veri analitiği temel uygulama alanları 
• Perakende sektörüne özel KPI lar 

Genel Bilgiler 

• Program Süresi: 8 Saat  
• Lokasyon: Online 

Katılımcı Profili 

Eğitim programı, Perakende Sektöründe Çalışan Üst ve Orta Düzey 
Yöneticiler Perakende sektöründe tedarik zinciri yöneticileri ve isteyen 
herkesin katılımına açıktır. 

Eğitim İçeriği 

Günümüzde müşteri memnuniyeti sağlamanın en önemli koşullarından 
biri müşteri taleplerine zamanında ve beklendiği şekilde yanıt 
verebilmektir. Bu bağlamda, etkin ve çevik bir tedarik zinciri kuramayan 
firmalar rekabette geride kalırlar. Perakendeciler için, doğru talep tahmini 
ve efektif envanter kontrol sistemleri verimli operasyonların anahtarıdır. 
Özellikle gıda perakendesinde; restoran sahiplerine, otellere, öğrenci 
yurtlarına toplu satışlar yapabilmektedir. İstisnai olan bu satışları diğer 
satışlardan ayırmak gerekmektedir. Buna ek olarak; zaman zaman yapılan 
anlaşmalar ile şirketlerin personellerine verdiği hediye çeklerinin veya 
belediyelerin dağıttığı sosyal yardım çeklerinin talep üzerinde yarattığı 
etkiyi öncesinden görebilen talep tahmin 
algoritmalarının geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

Perakende sektörünün önemli özelliklerinden bir tanesi müşteri talebinin 
sezonsallık ve trendin yanında, indirim ve promosyon aktivitelerine ve özel 
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günlere bağımlı olarak gerçekleşmesidir. Bu zorlaştırıcı faktörlere ek 
olarak ticari koşullardan dolayı ürünler zaman zaman satıştan kaldırılıp 
daha sonra tekrar satışa açılabilmektedir. Bu durum istatistiksel olarak 
zaman serisinin bozulması ve elde edilen tahminlerin güvenilirliğinin 
düşmesi sonucunu doğurmaktadır. 

Bu dinamikler göz önünde bulundurularak talep tahmin sistemi 
geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Talep tahmin modülünden elde 
edilen öngörülerin ise; bakiye, stok, koli içi, ürün raf ömrü, müşteri servis 
seviyeleri gibi değişkenler çerçevesinde değerlendirilerek stokların 
optimum seviyelerde yönetilmesi ihtiyacının desteklenmesi 
gerekmektedir. 

Aynı zamanda; sistem sonuçlarının izlenebilir olması için mağazalardaki 
taze ürünler için anlık veriden beslenen, tazelik indeksi ve imha oranlarını 
tek bir grafikte toplayan ısı haritası, mağazalardaki müşteri servis 
seviyesini, yok satma değerlerini ve stok günlerini gösteren, talep tahmin 
sonuçlarını önceki dönemler ile kıyaslayan grafikler oluşturularak bir 
yönetici panelinde birleştirilmelidir. 

• Modül 1- Perakendede talebi etkileyen faktörler  

• Modül 2 - Perakende Satış Tahmini 

• Modül 3- Tedarik sürecini etkileyen parametreler  

• Modül 4- Stok Optimizasyonu 

• Modül 5- Stok Yönetimi KPI’ları 
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Eğitmen Özgeçmişi 
 

Dr. Berna Atak Bülbül 

1986 Balıkesir doğumlu olan Dr. 
Berna Atak Bülbül, lisans ve yüksek 
lisans eğitimini İstanbul Kültür 
Üniversitesi Fizik Bölümü’nde 
bölüm birincisi olarak 
tamamlamıştır. Aynı zamanda 
Matematik-Bilgisayar Bölümü ile 
yandalı bulunan Atak Bülbül, 2015 
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Fizik Anabilim Dalı’ndan doktora 
derecesini almıştır. Akademik 
çalışmalarının yanı sıra “Physics 
Laboratory Manual: Mechanics” 
gibi kitapların ortak yazarıdır. 
Yaklaşık 6 yıllık üniversite iş 
yaşamının ardından, OBASE 
Bilgisayar ve Danışmanlık Hizm. 
Tic. A.Ş.’de ürün yöneticisi olarak 
görev yapmaya başlayan olan Atak 
Bülbül; Talep Tahmini, 

Optimizasyon gibi çözümler başta olmak üzere veri bilimi, yapay zeka, 
makine öğrenmesi destekli konular üzerinde çalışmaktadır. Konular ile 
ilgili bilim camiasında kabul görmüş IEEE ve Wiley gibi dergilerde 
yayınlanmış makaleleri bulunmak ile birlikte yöneticiliğini yaptığı çözüm 
çerçevesinde sektör temsilcilerinin bulunduğu ulusal ve uluslar arası 
ortamlarda 5 ödül alınmıştır. 
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Dilruba Çelikkol 

1988 İstanbul doğumlu olan Dilruba Çelikkol 
Kenan Evren Anadolu Lisesi (bugünkü adıyla 
İstanbul Anadolu Lisesi) sonrasında Kadir Has 
Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri’ne 
ek olarak Endüstri Mühendisliği mezunudur. 

Üniversite de farklı alanlarda çalıştıktan sonra 
Obase bünyesinde iş zekası danışmanı olarak 
kariyerine başlamıştır. Raporlama ve dashboard 
konusunda kendini defalarca kanıtlamış 
Microstrategy toolu üzerinde başta perakende 
olmak üzere havacılık, metalimalat sanayii, 
ürün pazarlama gibi farklı konularda ekibin bir 
parçası olarak hem teknik hem KPI know-
how’ını geliştirme şansı bulmuştur. Projeler 

esnasında veri modelleme alanında da tecrübe kazanarak ürün 
yöneticiliği poziyonunda göreve başlamıştır. Bu noktada satış , stok, sipariş 
, denetim, satınalma gibi pek çok departmanla yakın çalışmış ve onlara 
tek tıkla mobil ya da webden erişebildikleri , ihtiyaçlarına uygun kolay, 
anlaşılır rapor/dashboard çözümleri konusunda danışmanlık vermiştir. 
Bugün ağırlıklı olarak perakende müşterilerine uçtan uca veri ambarı ve 
karar destek sistemi çözüm üreten ürünümüzle yakın çalışmakta ve 
ihtiyaç duyulan noktalarda diğer perakende müşterilerine danışmanlık 
vermektedir. 

Uzmanlığı olan Konular: Perakende KPI’ları belirlenmesi, gösterilmesi, veri 
ambarı modellemesi ,tasarlanması ve uygulanması, Microstrategy mimari 
modelleme, dashboard ve rapor geliştirme, Microstrategy administration, 
multi – source veri ile çalışma, konsolide etme ve gösterilmesi. 
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Sertifika 

Eğitim programının en az %80'ine aktif katılanlara ve eğitim sonunda 
yapılan sınavda/ödevde başarılı olanlara İBE Business Institute tarafından 
hazırlanan resmi sertifika verilecektir. 

Kayıt Bilgileri 

- Eğitime kayıt için aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim 
danışmanıyla iletişime geçebilir veya https://ibe.com.tr/ adresi 
üzerinden bilgi ve iletişim formu doldurarak kayıt sürecinizi 
başlatabilirsiniz.  

- Kaydınızın tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza 
ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.  

Ücret Bilgileri  

- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır. 
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda 

%10  indirim uygulanmaktadır.  
- Program bedeli havale/EFT veya kredi kartı ile ödenebilmektedir.  
- Online eğitimlerde program bedeline ve gerçekleştirilen canlı / 

interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.  

Detaylı Bilgi için;  

Bircan Yıldız| İBE Eğitim Danışmanı  
Training Consultant  
0 216 521 60 12/ 0 537 033 81 82| bircan@ibe.com.tr
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