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Özet: Akıllı giyim kabini sistemi, giyim sektöründe kullanılmak üzere tasarlanmış, veri 

madenciliğine dayalı, müşteri eğilimlerinin belirlenmesini de kapsayan, bir ürün takip 

sistemidir. Bu çalışmada, mevcut müşteri bilgileri ön işleme sürecinden geçirilerek bir veri 

ambarı oluşturulması ve güncel verilerin temizlenerek gerçek zamanlı olarak oluşturulan veri 

ambarına eklenmesi hedeflenmektedir. Veri madenciliği yöntemleri kullanılarak müşteri 

profillemesinin gerçekleştirilmesi ve satın alma eğilimlerinin belirlenmesi sağlanmış 

olacaktır. Aynı zamanda RFID teknolojisi yardımıyla müşteri  ve ürünlerin deneme 

kabininde bulunması durumu otomatik belirlenebilecektir. Kabin içerisinde, veri madenciliği 

yöntemlerinden  müşteri profillenmesi ve birliktelik analizleri kullanılarak,  dokunmatik 

kiosklar aracılığıyla müşteriye ürün önerisi yapılabilecektir. 

 

Bu çalışma; giyim sektöründe hizmet veren özel kuruluşlara yönelik olarak geliştirilecektir. 

Sektöre önemli bir yenilik getirecek, yeni bilişim teknolojileri (OT/VT, RFID, Bulut 

Bilişim,V-Model, veri madenciliği, SOA vb.) ile geliştirilecek bir web/ mobil web 

uygulaması olacaktır. Bulut Bilişim Teknolojisi ile olası kullanıcıların bilgisayar donanım 

yatırımı yapmadan sistemden üyelik mekanizmaları ile faydalanabilmesi hedeflenmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: RFID, İş Zekası, OT/VT, Veri Madenciliği, Bulut Bilişim, Karar 

Destek Sistemi (KDS), V-Model. 

 

Smart Fitting Room 

Abstract:  

Smart fitting room system is designed to be used in the apparel industry. It contains  data 

mining operation that allows the identification of customer trends but also customer / product 

tracking system. In this study, a data warehouse is created from existing customer data after 

pre-processing. Current data is expected to be added to the data warehouse in  real-time. Data 

mining methods are used for customer profiling and determining  customers’  buying trends. 

In the fitting room, the customer  and products can be automatically recognized with the help 

of RFID technology. By using customer profiling and association analysis which are data 

mining methods,  more products can be  offered to the customer via the touchscreen kiosks. 

The project is developed for specific organizations serving the apparel industry. It is a 

web/mobile, web application which brings major innovation to the sector with new 

information technologies (Automatic Identification/Data Collection, RFID, cloud computing 

,V-model, data mining, SOA etc.) Use of SOA technology will provide the usage of 

proposed system without investing a new hardware structure. 

 

Keywords: RFID, Business Intelligence, Automatic Identification/Data Collection, Data 

Mining, Cloud Computing, Decision Support System, V-Model. 
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1. Giriş 

  

Günümüzde var olan müşteri ilişkileri 

yönetim sistemleri, çok büyük veriler 

karşısında kampanya yönetiminin 

yapılabilmesi, müşteri memnuniyetinin 

sağlanabilmesi gibi konularda firmalar 

için yetersiz kalmaktadır. Geniş veri 

tabanlarında kullanıcının pratik olarak 

aklına gelmeyecek ve bulmak için, gerekli 

doğru soruları bile düşünemeyeceği 

birçok gizli desen yer alabilir; bulunacak 

desenlerin zenginliği ve bunlardan 

çıkarılacak bilginin kalitesi, doğrudan 

doğruya müşteri ilişkilerini ve kampanya 

yönetimini etkileyebilecektir.  

 Bu çalışmada ise; mağaza satış hareket 

bilgilerinden yola çıkılarak veri 

madenciliği yöntemleri ile önceden 

bilinemeyen, geçerli ve kullanılabilir 

bilgilerin keşfinin gerçekleştirilmesi 

sonucunda, kullanıcıya akıllı bir karar 

destek mekanizması sunulması 

hedeflenmektedir. Hedeflenen bu karar 

destek mekanizması sayesinde geleceğe 

yönelik satış ve siparişlerin planlanması 

ve de kullanıcılar için öneri 

mekanizmalarının geliştirilmesi 

sağlanacaktır.  Ayrıca çalışma 

kapsamında RFID teknolojisinin de 

yardımıyla deneme kabinindeki müşteri 

ve ürünler otomatik tanınarak, anlık 

olarak kabin içindeki kişiye özel ürün 

önerileri yapılabilinecektir. Bu çalışmalar 

sayesinde de kullanıcılar doğru bir 

kampanya yönetimi yapabilecek, 

rakiplerine göre sektörlerinde öncü 

konuma gelebileceklerdir. 

  

2.Akıllı Kabin 

Yeni teknolojilerin müşteri ilişkilerine 

entegrasyonunun hedeflendiği bu 

çalışmada RFID teknolojisi ve Veri 

Madenciliği teknikleri kullanılmaktadır. 

RFID teknolojisi ile ürün ve müşterilerin 

otomatik tanınması sağlanacaktır. Diğer 

taraftan Veri Madenciliği teknikleri ile 

müşteriler segmente edilecek, değer ve 

davranışlarına göre profillerine 

ayrıldıktan sonra müşteri eğilimleri ve 

ürün birlikteliklerine göre karar desteği 

sağlanacaktır.  

2.1 RFID ile Müşteri Ürün Takibi 

Özellikle teknoloji tabanlı yenilikler 

rekabet üstünlüğü elde etmek isteyen 

firmalar için çok önemlidir. RFID 

teknolojisi ile barkod teknolojisi 

karşılaştırıldığında bu çalışmada RFID 

teknolojisinin tercih edilmesinin nedenleri 

açıkça görülebilinir. Amerika’da 

yayınlanan profesyonel bir dergi RFID ve 

Barkodları “telegrafdan Internet’e geçiş” 

olarak tanımlamıştır (Wyld,Jones, Totten 

2005). Ward “müşteri ile ilgili faydaların 

belirlenmesi ile ilgili tartışmalara devam 

ettiklerini bildirmektedir. Barkodun 

faydasını müşteriler için doğru 

fiyatlandırmayı ve kasa işlemlerinin 

hızlandırılması, RFID’nin faydasını ise 

müşteri açısından istenen bir ürünün rafta 

bulunmasının garanti edilmesi olarak 

belirtilmektedir. Bunun nedeni ürünlerin 

minimum stok seviyesinin altına düştüğü 

koşulların belirlenebilmesidir.” (Reid 

2003). Radyo Frekanslı Tanıma (Radio 

Frequency Identification-RFID) 

teknolojisi son yıllarda bu anlamda 

giderek önem kazanmaktadır. RFID canlı 

ve cansız her türlü nesnenin dokunmadan 

belirli bir mesafeden tanınmasında ve 

izlenmesinde radyo dalgalarını kullanan 

teknolojilere verilen genel bir addır. RFID 

teknolojisi yeni bir kodlama sistemi için 

temel oluşturarak işletmelerin tedarik 

zincirlerini kontrol etmelerini 

sağlamaktadır.(Smith 2005;Angeles 

2005). RFID’nin ilk kullanımı 1926 

yılında, askeri amaçlı olduğu görülmüş 

olsa da ilk ticari kullanımı 1984 yılında 

General Motors tarafından 

gerçekleştirilmiştir. General Motors 

otomobillerin gövdelerine yerleştirdiği 

RFID etiketlerle her gövdede doğru 

ekipmanların kullanıldığını kontrol 

etmeyi amaçlamıştır. Günümüzde ise 

RFID artık birçok sektörde 

kullanılmaktadır (Juban, Wyld 2004). 



Tesco’nun bilgi yöneticisi olan Colin 

Cobain’e göre “20 yıl önce, barkod 

teknolojisi müşterilerin alışveriş 

alışkanlıklarında önemli değişikliklere 

neden olmuştur. Barkod elde edilebilirliği 

ve fiyatların belirlenmesinde doğruluğu 

sağlamış, sonuç olarak etkinliğin artması 

fiyatların düşmesini sağlamıştır. Barkod 

çalışanlar açısından da önemli avantajlar 

sağlamış,ve çalışanların müşterileriyle 

daha fazla ilgilenmesini sağlamıştır. 

RFID ise gelecek 5-10 yıldaki en önemli 

değişim olarak görülmekte ve 

perakendeciliğin geleceği ile ilgili önemli 

ipuçları vermektedir” (Food Logistics, 

January/February 2005). RFID 

teknolojiler operasyonel maliyetleri 

oldukça azaltmakta, iş akışlarını 

hızlandırmakta, verimliliği ve karlılığı 

artırmaktadır.  

RFID teknolojisi RFID Etiket (çip ve 

anten’den oluşur), RFID Yazıcı, RFID 

Okuyucu, Programlama Aracı temel 

bileşenlerinden oluşur.   

 
RFID ETİKETLER 

RFID etiket (tag), tanınmak istenen 

nesnelerin (ürün, paket, taşıt, insan, 

hayvan, vs.) üzerine veya içine doğrudan 

yerleştirilir.  

RFID etiketin içindeki çipe kaydedilmiş 

bilgileri okumak için gerekli iletişim, 

okuyucu ile etiket içinde bulunan anten 

aracılığıyla radyo frekans (RF) 

sinyalleriyle sağlanır. RFID etiket, okuma 

alanına girdiğinde okuyucu tarafından 

algılanır ve çipinin kendi koduyla birlikte 

içinde kayıtlı bilgileri anteni vasıtasıyla 

okuyucuya kablosuz ve temassız olarak 

gönderir.  

Enerjiyi alma yöntemine bağlı olarak, 

etiketler aktif, pasif ve yarı pasif olmak 

üzere üçe ayrılır. Aktif RFID etiketlerde, 

iletişim ve işlem için enerji kaynağına 

ihtiyaç duyarken,  pasif RFID etiketler 

gerekli enerjiyi okuyucudan alırlar. 

Okuyucunun çiple haberleşmesini RFID 

etikette bulunan anten sağlar.  

RFID çiplerin ise tekil bir kimlik kodu 

vardır (unique ID code). Bu kodların içine  

tanınmak istenen nesnelerle ilgili her türlü 

bilgi kaydedilebilir. RFID çiplerin bellek 

kapasiteleri uygulamaya/ihtiyaca göre 

belirlenebilmektedir. Nesnelerin ismi, 

ürün kodu, vb bilgiler en fazla 1K 

seviyesinde bellek kapasitesiyle 

çözülebilmektedir. Yüksek bellek 

kapasitesi, nesne hakkında çok fazla bilgi 

yüklemek veya nesneleri izleme veya 

takip bilgilerinin sürekli kaydedilmek 

istendiğinde gerekli olmaktadır.  

RFID çiplerin kopyalanması oldukça 

zordur. RFID etiketlere birden fazla 

koruma seviyesi koyulabilmektedir. 

Güvenlik teknolojileri kullanılarak çip 

içindeki bilgilere erişim 

engellenebilmekte, çip kilitlenebilmekte 

veya kullanılamaz hale 

getirilebilmektedir. 

 
RFID OKUYUCULAR 

RFID okuyucular elle taşınabilir, araca 

monteli ve sabit olmak üzere 3 çeşittir. 

Etiketlerin kodlarının ve içinde kayıtlı 

bilgilerin okunup sisteme iletilmesi 

görevini görürler. Okuyucular da çiplerin 

sahip oldukları standartlara (ISO 14443, 

ISO 15693 gibi) göre çalışmaktadır. 

RFID okuyucunun okuma kapasitesi; 

çipin frekansına, gücüne, RFID etiketin 

aktif veya pasif olmasına, antenin 

hassasiyetine, ortamda sıvı veya metal 

olup olmamasına gibi birçok etkenlere 

bağlıdır. Okunup yazılabilen etiketlerde 

okuma kapasitesi genelde yazma 

kapasitesinden daha yüksektir. Aktif 

RFID çipler de pasif RFID çiplere kıyasla 

daha geniş kapsama alanına sahiptir. 

 

 

2.1.1 RFID Kart Kullanarak Müşteri 

Tanıma/İzleme 

Müşterinin kabine girdiği anda fark 

edilebileceği teknolojiye sahip RFID 

etiket içeren müşteri kartları ve 

okuyucuları kullanılacaktır. Müşterinin 

tanınmasıyla birlikte müşterinin kayıtlı 

olan tüm bilgilerine gereksinim 

duyulduğu anda erişim sağlanabilecektir. 

Bu bilgiler daha sonra geliştirilecek karar 



destek sisteminde müşteri tanılama ve 

sınıflandırma amaçlı kullanılacaktır. 

2.1.2 RFID Kart Kullanarak Ürün 

Tanıma/İzleme 

Müşterinin denemek için kabine getirdiği 

ürünlerin tanınması ürünün üzerine 

yerleştirilen RFID etiketler ile 

gerçekleştirilecektir. Bu etiketler kabin 

içine yerleştirilen RFID okuyucular ile 

okunacak ve hangi ürünün hangi 

müşteride olduğu bilinecektir. Bu süreçte 

kabinde bulunan ürünlerle ilgili kayıtlı 

olan tüm bilgilere erişim 

sağlanabilecektir. Bu bilgiler daha sonra 

geliştirilecek olan karar destek sistemi 

içindeki veri ambarlarında da 

kullanılacaktır. 

2.2 Karar Destek Sistemi 

Çalışmadaki karar destek sistemi 

kapsamında veri madenciliği tekniği ile 

toplanmış veri yığınlarında bilgi keşfi 

yaparak yöneticilere mevcut durumu 

sunmak, geleceğe yönelik ışık tutmak ve 

karar verme süreçlerini kolaylaştırmak 

hedeflenmektedir.  Kurum yöneticilerinin, 

yapay zeka yöntemleri ve veri 

madenciliği çözümleri ile oluşturulmuş 

raporlar sayesinde operasyonel süreçlerini 

daha ayrıntılı ve anlamlı inceleyebileceği 

bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır.  

Günümüzde veri madenciliği tekniklerine 

dayalı olarak hemen her sektörde müşteri 

profilleme, eğilim belirleme, müşteriye 

yönelik kampanya hazırlama, birlikte 

satılan ürünlerin tespiti, aykırı durumların 

tespiti gibi süreçler giderek daha yaygın 

kullanılmaktadır. Ülkemizde de artan 

otomasyon çözümleri ile birlikte birikmiş 

verinin sıradan işlemsel çözümlerle 

değerlendirilmesi giderek yetersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle kuruluşların en 

önemli birikimi olan kendi verilerinin 

analitik yöntemlerle değerlendirilerek 

bilgi keşfi yapılması artık bir zorunluluk 

haline gelmektedir. 

2.2.1 Akıllı Kabin Ürün Öneri Sistemi 

Akıllı ürün öneri sistemi için ilk olarak 

eski verilere yönelik veri ambarı 

oluşturulacaktır.  Veri ambarının 

oluşturulmasından sonra çeşitli veri 

madenciliği algoritmalarının 

kullanılmasıyla elde edilen ürünler kabin 

içinde bulunan LCD ekranlarda müşteriye 

öneri olarak sunulacaktır. Akıllı öneri 

sistemi aşağıdaki üç önerinin 

yapılabilmesi      

 

- Müşteri profillemesi sonucunda o 

profile uygun ürünlerin önerilmesi 

- Birliktelik analizi sonuçlarına göre ürün 

önerilmesi 

- Mağazanın tavsiye edeceği ya da stok 

fazlası olarak indirimli satılacak ürünlerin 

önerilmesi 

 

İşlemlerini kapsayacaktır.  

Kümeleme yönteminde amaç, birbirine 

benzeyen nesnelerin aynı grupta 

toplanmasıdır. Bu yöntem ile verilerin 

benzerliklerine göre dağılımını bulmak ve 

her bir kümenin karakteristiklerini 

çıkarmak mümkündür. Projede kümeleme 

yöntemi, müşterileri profillerine göre 

gruplara ayırmakta kullanılabilecektir. 

Kümeleme algoritmaları olarak da  

Kmeans++ ve DBSCAN algoritmaları 

kullanılabilecektir.[7] 

Birliktelik analizi, veriler arasındaki 

birlikteliklerin, ilişkilerin ve bağıntıların 

kurallar halinde bulunması işlemidir. 

Örneğin; müşterilerin çoğunlukla birlikte 

satın aldıkları ürünler belirlenebilecektir. 

Birliktelik Kuralları Analizi tekniği olarak 

Apriori algoritması kullanılabilecektir. 

 

Yeni veriler oluştukça bunların belirli 

periyotlarla karar destek sistemi için 

oluşturulan veri ambarına eklenerek veri 

ambarının güncel tutulması sağlanacaktır. 

Proje sonucunda elde edilecek karar 



destek sisteminin sağlıklı çalışabilmesi ve 

zaman içerisinde değişiklik gösteren 

eğilimleri de sürece dahil edebilmesi için 

bu yeni verilerin eklenmesi 

gerekmektedir. Böylelikle sistem zaman 

içerisinde öğrenebilme yeteneği de 

kazanmış olacaktır. Karar destek 

sisteminin yanı sıra stok fazlası indirimli 

ürünler ya da moda veya tamamlayıcı 

ürünlerin (pantolonun üzerine uygun 

ceket vs.) de müşteriye öneri olarak 

sunulması sağlanacaktır. Böylelikle 

kuruluş yöneticileri tarafından 

öngörülecek ilave kampanyalar da 

önerilen sistem ile düzenlenebilecektir. 

2.3 Akıllı Kabin Sistemi 

Üzerinde RFID kartı bulunan müşteri 

akıllı kabine girdiğinde, kabine 

yerleştirilecek RFID okuyucu ile 

müşterinin kim olduğu tanınacak ve karar 

destek sisteminden çıkarılan bilgilere 

dayanarak bu müşterinin hangi sınıfa ait 

olduğu belirlenecektir. Aynı zamanda 

müşterinin denemek istediği ürünler de 

üzerindeki RFID etiketler sayesinde 

otomatik olarak aynı okuyucu tarafından 

algılanacaktır. Kabin içine yerleştirilecek 

kiosk üzerinde, müşteriye karar destek 

sisteminde belirlenen eğilimlere uygun 

olarak ürün önerilerinde bulunulacaktır. 

Müşterinin denemek üzere kabine 

getirdiği ürünler otomatik olarak 

algılanarak  kiosk üzerinde listelenecektir. 

Müşteri ihtiyaç duyduğu durumda 

dokunmatik kiosk ekranından ürünün 

farklı bir bedenini satış görevlisinden 

talep etmek üzere bildirim 

gönderebilecektir. Aynı zamanda sistemin 

önerdiği ürünleri de talep etmek amacıyla 

bildirim üretilebilecektir. Bir merkezde 

toplanan bildirimler ilgili reyon satış 

görevlilerine mobil cihazlar yardımıyla 

aktarılacak ve bu görevlilerin müşteri 

isteklerini gerçekleştirmesi sağlanacaktır. 

Aynı zamanda müşterinin beğenmiş 

olduğu ürünün uygun beden ve renginin 

mağaza içerisinde bulunmadığı durumda, 

akıllı kabinde yer alan kioskta harita 

destekli bir kullanıcı arayüzü ile 

mağazanın diğer şubelerinde mevcut olup 

olmadığı sorgulanabilecektir. 

 

3.Sonuç 

Geçmiş veriler ile veri ambarı 

oluşturulmakta ve verilerin mağaza 

operasyonları sırasında  aynı zamanda 

veri ambarına da eklenmesi 

gerçekleştirilmektedir. Oluşturulan veri 

ambarı üzerinde ileri analizler 

yapılmaktadır. Bu analizler sonucunda 

müşterileri segmente ederek değer ve 

davranışlarına göre farklılaştırılmakta, 

müşteri eğilimleri ve ürün birlikteliklerine 

göre karar desteği sağlanmakta aynı 

zamanda kampanya yönetimi 

yapılabilmektedir. Oluşturulan karar 

destek sistemi yapısıyla elde edilen 

ürünler öneri olarak kullanıcıların 

müşterilerine  sunulmaktadır. Akıllı kabin 

sistemiyle birlikte müşteri 

memnuniyetinin artması ve bununla 

bağlantılı olarak satışlarda artış ve çalışan 

iş yükünün azaltılması öngörülmektedir. 

Aynı zamanda  yeni teknolojilerin(RFID, 

Bulut Bilişim, SOA..) giyim  sektöründe 

kullanılması sektör için de çok büyük ve 

önemli bir yeniliktir. 
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