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ÖZET 

 

MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE BANKA 

PAZARLAMA TAHMİNİ 

 

Günümüzde aktif olarak hayatımızın büyük bir bölümünde yer alan mobil 

aletler ve internet ile, insanlar ve onlara çeşitli alanlarda hizmet eden şirketler birbirleri 

ile etkileşim yöntemlerini çoğunlukla bu iletişim organları üzerinden yapar hale 

gelmiştir. Bu süreçler genellikle firmaların kendi ürettikleri programlar üzerinden ya 

da var olan paket programlar kullanılarak sürdürülmektedir. Kullanılan bu programlar 

süreç mükemmelliği açısından önemli olmakla birlikte, bu programlar üzerinden elde 

edilen çeşitli işlenmiş ve işlenmemiş veriler son zamanlarda çok daha önem arz eder 

hale gelmiştir. Elde edilen bu verilerden özellikle müşteri verileri firmalar için altın 

niteliği kazanmıştır. Bu veriler işlenerek ve işlenen veriler üzerinden detaylı analizler 

çıkartılarak firmalar müşterilerini daha çok tanır hale gelmekte ve bunun sonucu olarak 

firmaların daha iyi pazarlama yöntemleri geliştirilmesine ve bu doğrultuda pazarlama 

sonuçlarında alınan verimin artmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenden dolayı 

firmalar son birkaç senedir verilerin önemini anlamış ve veri işleme çalışmalarını 

hızlandırmıştır. Veri işleme çalışmalarına hız veren firmalar arasında ülkelerin 

ekonomik gücü olan bankalarda bulunmaktadır. Bankalar müşterileri ile sayısız 

iletişime girerek, müşterilerinin finansal süreçlerini yönetmelerinde onlara kolaylık 

sağlayarak onlara destek olma amacındadırlar.  

Bu tez çalışmasında bir bankanın telefon görüşmeleri ile aradıkları kişiye 

bankalarında vadeli bir hesap açtırmaya çalıştığı ve bu çalışmalardaki başarı 

oranlarının sonuçlarının olduğu bir veri seti incelenecek olup, bu incelemeler 

doğrultusunda var olan sonuçların iyileştirilmesi için Karar Ağacı, Naif Bayes, K-En 
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Yakın Komşu, Destek Vektör Makinesi, Rastsal Orman, Ekstra Ağaçlar, Adaboost, 

Gradient Boosting gibi makine öğrenmesi algoritmaları ile Uzun Kısa-Süreli Bellek, 

Geçitli Tekrarlayan Birim, Basit Tekrarlayan Sinir Ağları gibi derin öğrenme 

yöntemleri ilgili veri seti ile kullanılarak ayrıntılı ve karşılaştırmalı bir çalışma 

yapılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Pazarlama Tahmini, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, 

Sınıflandırma, Phyton. 
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ABSTRACT 

 

BANK MARKETING ESTIMATION WITH MACHINE LEARNING 

METHODS 

 

With mobile devices and the internet, which are actively involved in a large 

part of our lives today, people and companies serving them become on these 

communication organs by using their interactions with each other. These processes are 

usually carried out through the programs produced by the companies or by using 

existing package programs. Although these programs are important in terms of process 

excellence, various processed and unprocessed data obtained through these programs 

have become much more important recently. Especially customer data has gained 

importance for companies from these data obtained. By processing these data and 

making detailed analyzes on the processed data, companies become more familiar with 

their customers and as a result, companies develop better marketing methods and 

increase the efficiency of marketing results in this direction. For this reason, companies 

have understood the importance of data in the last few years and accelerated data 

processing. Among the companies that accelerate the data processing work are the 

banks with the economic power of the countries. Banks aim to support their customers 

by facilitating them in managing their financial processes by making numerous 

contacts with their customers. 

In this thesis, a data set in which a bank tries to open a time deposit account in 

their banks through phone calls and the results of the success rates in these studies will 

be examined. In order to improve the existing results with these examinations, some 

machine learning and deep learning algorithms such as; Decision Tree, Naive Bayes, 
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K-Nearest Neighbor, Support Vector Mahines, Random Forest, Extra Trees, Gradient 

Boosting, Bagging, Artificial Neural Network, LSTM, GRU and SimpleRNN will be 

use. 
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