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İşİş ZekasZekasıı

1950’ler İlk bilgisayarlar (Sayımlar için bilgisayarlar 

kullanılıyor)

1960’lar  Veri kolleksiyonları Veritabanı yaratımı (Hiyerarşik 
ve ağ modelleri)

1970’ler İlişkisel veri modeli İlişkisel VTYS uygulamaları

1980’ler İlişkisel VTYS yaygınlaşıyor. Uygulamaya yönelik 
VTYS (Mekansal, Bilimsel, Mühendislik, vs.)

Veri MadenciliVeri Madenciliğğinin inin 
TarihTarihççesiesi

Günlük işlemlerden derlenen büyük miktarda verinin nasıl 
değerlendirilebileceği sorgulanmaya başlıyor: 

1989, VTBK (KDD-IJCAI)-89 Veri Tabanlarında Bilgi Keşfi 
Çalışma Grubu toplantısı

1991, VTBK (KDD-IJCAI)-89’un sonuç bildirgesi sayılabilecek 
‘Knowledge Discovery in Real Databases: A Report on 
the IJCAI-89 Workshop’ makalenin KDD ile ilgili temel 
tanım ve kavramları ortaya koyması

1992, Veri Madenciliği konusunda ilk yazılımın geliştirilmesi
1995, 1. Uluslararası Bilgi Keşfi ve Veri Madenciliği 

Konferansı’nın (KDD-95) açılış konuşması

19901990’’lar lar 

Veri Ambarları,

Veri Madenciliği yaygınlaşıyor. 

(Son 10 yılda veri depolama ünitelerinin fiyatlarında sürekli 
bir düşüş var) 

20002000’’lerler
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Veri TabanlarVeri Tabanlarıında Bilgi nda Bilgi 

KeKeşşfifi

VTBK, VTBK, 
�� Verinin nasVerinin nasııl depolanl depolanııp erip erişşileceileceğğinden, inden, 
�� AlgoritmalarAlgoritmalarıın devasa veri setlerine nasn devasa veri setlerine nasııl l 

ööllççeklenebileceeklenebileceğğine ve hala etkin olarak ine ve hala etkin olarak ççalalışışmalarmalarıına,na,
�� SonuSonuççlarlarıın nasn nasııl yorumlanabilecel yorumlanabileceğği ve i ve 

ggöörsellerselleşştirilebilecetirilebileceğğineine
�� BBüüttüün insann insan--makine makine interaksiyonununinteraksiyonunun kullankullanışışllıı olarak olarak 

nasnasııl modellenip, desteklenebilecel modellenip, desteklenebileceğğine, ine, 

olmak olmak üüzere zere veriden bilginin keveriden bilginin keşşfinin tfinin tüüm sm süürereççlerileri
üüzerine odaklanzerine odaklanıır. r. 

Veri madenciliği, pek çok analiz aracı kullanımıyla veri 
içerisinde örüntü ve ilişkileri keşfederek, bunları geçerli 
tahminler yapmak için kullanan bir süreçtir.

Veri madenciliği, en basit tanımıyla, veri tabanlarındaki 
ilişkili örüntüleri OTOMATİK olarak belirlemedir. 

Veri madenciliği veri kümesi içerisinde keşfedilmemiş
örüntüleri bulmayı hedefleyen teknikler kolleksiyonunu
betimlemektedir. Veri  madenciliğinin amacı, geçmiş
faaliyetlerin analizini temel alarak gelecekteki davranışların 
TAHMİNİNE yönelik karar-verme modelleri yaratmaktır. 

Veri MadenciliVeri Madenciliğğii
Veri madenciliVeri madenciliğği, i, 

�� Makine Makine ööğğrenimi, renimi, 
�� ÖÖrrüüntntüü tantanııma, ma, 
�� Veri tabanlarVeri tabanlarıı, , 
�� İİstatistik, statistik, 
�� Yapay zeka, Yapay zeka, 
�� Uzman sistemler, Uzman sistemler, 
�� Veri gVeri göörsellerselleşştirme, tirme, 
�� YYüüksek performanslksek performanslıı hesaplama, hesaplama, 

gibi aragibi araşşttıırma alanlarrma alanlarıınnıın kesin kesişşimi olarak geliimi olarak gelişşmimişş
ve gelive gelişşimine devam etmektedir. imine devam etmektedir. 
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Tek hedef, Tek hedef, 

bbüüyyüük veri setleri kapsamk veri setleri kapsamıında, nda, 

ddüüşşüük dk düüzeyde veriden, zeyde veriden, 

yyüüksek dksek düüzeyde bilgi aktarmaktzeyde bilgi aktarmaktıır.r.

Kural ve aKural ve aKural ve aKural ve ağaaaaçççç ççççıkarkarkarkarımmmmı

KarakterizasyonKarakterizasyonKarakterizasyonKarakterizasyon

SSSSınnnnıflandflandflandflandırmarmarmarma

RegresyonRegresyonRegresyonRegresyon

İlilililişkikikiki

KKKKüüüümelememelememelememeleme

Veri MadenciliVeri Madenciliğğinin Yerine inin Yerine 

Getirmesi Gereken GGetirmesi Gereken Göörevlerrevler

Veri MadenciliVeri Madenciliğğinin Diinin Diğğer Analitik er Analitik 
YYööntemlerle Kntemlerle Kııyaslanmasyaslanmasıı

SQL, OLAP ve veri madenciliSQL, OLAP ve veri madenciliğği kullani kullanıımmıınnıı, ke, keşşfedilmek istenen fedilmek istenen 
bilgi tipine gbilgi tipine gööre sre sıınnııflarsak:flarsak:

SSığığ Bilgi: SeBilgi: Seççilen kayilen kayııtlara ait ortalama ve toplam detlara ait ortalama ve toplam değğer gibi er gibi 
öözet bilgiler izet bilgiler iççin kayin kayııt set seççmek yeterlidir ki SQL bunu yapabilir.mek yeterlidir ki SQL bunu yapabilir.

ÇÇok boyutlu bilgi: Farklok boyutlu bilgi: Farklıı öözelliklerin, ortaya zelliklerin, ortaya ççııkma skma sııklklığıığı
hakkhakkıında bilgi. Veri knda bilgi. Veri küüppüü üüzerinde OLAP bunu yapabilir.zerinde OLAP bunu yapabilir.

Gizli bilgi: Gizli bilgi: ÖÖnceden tahmin edilemeyen nceden tahmin edilemeyen öörrüüntntüü ve ilive ilişşkiler veri kiler veri 
madencilimadenciliğği ii iççin bain başşlanglangııçç olabilir.olabilir.

Derin bilgi: Sadece Derin bilgi: Sadece öönsel teknik veya metansel teknik veya meta--bilginin kullanbilginin kullanıımmııyla yla 
kekeşşfedilebilecek gizli fedilebilecek gizli öörrüüntntüüler ve ililer ve ilişşkiler hakkkiler hakkıında bilgi. Bu nda bilgi. Bu 
konu veri madencilikonu veri madenciliğğinin arainin araşşttıırma srma sıınnıırlarrlarıı iiççerisindedir.erisindedir.

VM ile VM ile İİstatistik Ystatistik Yööntemlerin ntemlerin 
KKııyaslanmasyaslanmasıı

İstatistiksel Analiz Veri Madenciliği 

• İstatistikçiler genellikle bir 

hipotez ile başlarlar. 

• Veri madenciliği hipoteze gerek 

duymaz.  

• İstatistikçiler hipotezlerini 

eşleştirmek için kendi 

eşitliklerini geliştirmek 

zorundadırlar. 

• Veri madenciliği algoritmaları 

eşitlikleri otomatik olarak geliştirir.  

• İstatistiksel analizler niceliksel 

ve niteliksel verileri kullanır.  

• Veri madenciliği nicelik ve nitelik 

verileri yanında farklı tiplerde veriler 

(örneğin metin, ses) de kullanır.  

• İstatistikçiler kirli veriyi 

analizleri sırasında bulur ve 

filtre ederler.  

• Veri madenciliği temiz veriye dayanır. 

• İstatistikçiler kendi sonuçlarını 

yorumlar ve bu sonuçları 

yöneticilere iletirler.  

• Veri madenciliğinin sonuçlarını 

yorumlamak kolay değildir. Veri 

madenciliği sonuçlarını analiz etmede 

ve yorumlamada ve bulguları 

yöneticilere iletmede mutlaka 

istatistikçiye ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Veri Madenciliğini,

• Betimleyici, 

• Keşifsel,

olmak üzere iki ana kategoriye ayırmak mümkündür. 

Veri MadenciliVeri Madenciliğğinin inin 
SSıınnııflandflandıırrıılmaslmasıı

Veri Madenciliği yöntemlerini,

• Denetimli, 

• Denetimsiz,

olmak üzere iki ana kategoriye ayırmak mümkündür. 

Veri MadenciliVeri Madenciliğği Yi Yööntemlerinin ntemlerinin 
SSıınnııflandflandıırrıılmaslmasıı

Denetimli (Supervised)
•En yakın k komşuluk (k-Nearest neighbor)
•K-ortalamalar kümeleme (k-means clustering)
•Regresyon modelleri (Regression models)
•Birliktelik kuralları (Association rules)
•Karar ağaçları (Decision trees)
•Sinir ağları (Neural networks)

Denetimsiz (Unsupervised)
•Aşamalı kümeleme ( Hierarchical clustering)

BaBaşşllııca Veri Madencilica Veri Madenciliğği i 
YYööntemlerintemleri

Veri MadenciliVeri Madenciliğği Yi Yööntemlerintemleri

Denetimsiz VM Yöntemleri             Betimleyici VM 

Denetimli VM Yöntemleri Keşifsel VM
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II. SAII. SAĞĞLIKTA GLIKTA GÜÜNCEL SORUNLAR ve NCEL SORUNLAR ve 
VERVERİİ MADENCMADENCİİLLİĞİİĞİNE DAYALI NE DAYALI ÇÖÇÖZZÜÜM M 

ÖÖNERNERİİLERLERİİ

Finansal Performans Ve Riskin  Finansal Performans Ve Riskin  
Belirlenmesi (Erken UyarBelirlenmesi (Erken Uyarıı Sistemi)Sistemi)

�� Sorun:Sorun: KKııt kaynaklart kaynaklarıın etkin kullann etkin kullanıımmıı iiççin hastanelerin in hastanelerin 
finansal olarak bafinansal olarak başşararııllıı olmasolmasıı ve performans dve performans düüzeyinin zeyinin 
artartıırrıılmaslmasıı

�� Veri MadenciliVeri Madenciliğği i ÇöÇözzüümmüü:Finansal performans y:Finansal performans yöönelik nelik 
norm belirlenmesi inorm belirlenmesi iççin in profillendirmeprofillendirme yaklayaklaşışımmıı izlenmesi.izlenmesi.

�� YYööntem:ntem: Karar aKarar ağğaaççlarlarıı

�� ÜÜststüünlnlüükler:kler:Finansal deFinansal değğiişşkenler ikenler iççinde kaybolmayinde kaybolmayıı
öönlnlüüyor, yor, ççok daha objektif, temel deok daha objektif, temel değğiişşkenleri ve erken kenleri ve erken 
uyaruyarıı sinyallerini veriyor.sinyallerini veriyor.

SuistimallerinSuistimallerin ve Fatura Yolsuzluklarve Fatura Yolsuzluklarıınnıın Tespitin Tespiti

�� Sorun: Sorun: Her alanda olduHer alanda olduğğu gibi sau gibi sağğllııkta da kta da suistimalsuistimal oldukoldukçça yayga yaygıın ve n ve ççooğğu u 
kamu finansmankamu finansmanıına dayalna dayalıı hizmetlerde olduhizmetlerde olduğğu iu iççin in üülke ekonomisine getirdilke ekonomisine getirdiğği i 
yyüük k ççok fazla. Ancak, fatura yolsuzluok fazla. Ancak, fatura yolsuzluğğu, yeu, yeşşil kart il kart suistimalisuistimali gibi gibi suistimallerinsuistimallerin
tespiti tespiti ççok zor. ok zor. ÜÜlkemizde lkemizde şşikayete dayalikayete dayalıı tespit sistemi var.tespit sistemi var.

�� Veri MadenciliVeri Madenciliğği i ÇöÇözzüümmüü: : SuistimallerSuistimaller aykaykıırrıı veya uveya uçç dedeğğer olarak er olarak 
dedeğğerlendirilebilir.erlendirilebilir.

�� YYööntem:ntem: ArdArdışıışık olarak Hiyerark olarak Hiyerarşşik veya Kik veya K--ortalamalar Kortalamalar Küümeleme Analizi veya meleme Analizi veya 
iteratifiteratif bir sbir süürereçç ssööz konusu ise Birliktelik Kurallarz konusu ise Birliktelik Kurallarıı algoritmalaralgoritmalarıı kullankullanıılabilir.labilir.

�� ÜÜststüünlnlüükler: kler: YaygYaygıın olarak betimleyici istatistiklerin (ortalama, standart n olarak betimleyici istatistiklerin (ortalama, standart 
sapma, frekans dasapma, frekans dağığıllıımlarmlarıı vb.) kullanvb.) kullanıımmııyla aykyla aykıırrıı dedeğğer tespiti er tespiti subjektifsubjektif
olarak, golarak, göözleme dayalzleme dayalıı belirlenmektedir. Ancak, objektif bir karar alma sbelirlenmektedir. Ancak, objektif bir karar alma süüreci reci 
iiççin bilimsel anlamda gein bilimsel anlamda geççerlilierliliğği herkes tarafi herkes tarafıından kabul edilebilir bir norm ndan kabul edilebilir bir norm 
ortaya konulmasortaya konulmasıı gerekmektedir. gerekmektedir. 

Betimleyici istatistiklerden uzman destekli Betimleyici istatistiklerden uzman destekli suistimalsuistimal belirleme bbelirleme büüyyüük veri k veri 
tabanlartabanlarıı üüzerinde pratikte imkanszerinde pratikte imkansıız olmasz olmasıınnıın n yanyanııssıırara; VM y; VM yööntemleriyle ntemleriyle 
saysayıılarlarıın tartn tartışışmasmasıız objektivitesi norm belirmede esas alz objektivitesi norm belirmede esas alıınmaktadnmaktadıır.r.

Maliyete Etki Eden FaktMaliyete Etki Eden Faktöörlerin Belirlenmesi Ve rlerin Belirlenmesi Ve 
Maliyetleri Minimize Edici Yol HaritalarMaliyetleri Minimize Edici Yol Haritalarıınnıın n 
BelirlenmesiBelirlenmesi

��Sorun: Sorun: Hizmet maliyetlerinin belirlenmesi saHizmet maliyetlerinin belirlenmesi sağğllıık hizmetini sunan ve k hizmetini sunan ve 
satsatıın alanlar an alanlar aççııssıından oldukndan oldukçça a öönemli. Sanemli. Sağğllıık hizmetleri sunuculark hizmetleri sunucularıı
maliyetleri denetim altmaliyetleri denetim altıına alabilmek ina alabilmek iççin maliyete etki eden faktin maliyete etki eden faktöörleri rleri 
bilmeli ve maliyetleri minimize edici bilmeli ve maliyetleri minimize edici çöçözzüümler mler üüretmelidir. retmelidir. 

��Veri MadenciliVeri Madenciliğği i ÇöÇözzüümmüü:T:Tüüm potansiyel maliyet faktm potansiyel maliyet faktöörleri rleri 
iiççerisinden erisinden öönemli dnemli düüzeyde etkiye sahip olanlar belirlenerek; zeyde etkiye sahip olanlar belirlenerek; 
aralararalarıındaki ilindaki ilişşkiler tankiler tanıımlanabilir. Ayrmlanabilir. Ayrııca, sadece bca, sadece büüttüünsel anlamda nsel anlamda 
dedeğğil; alt gruplar bazil; alt gruplar bazıındaki ayrndaki ayrışışmalar da tespit edilebilir.malar da tespit edilebilir.

��YYööntem:ntem: Karar aKarar ağğaaççlarlarıı, , ÖÖnemli Bilenemli Bileşşenler Analizi veya Faktenler Analizi veya Faktöör r 
AnaliziAnalizi

��ÜÜststüünlnlüükler: kler: Sabit ve deSabit ve değğiişşken giderler yanken giderler yanıında dinda diğğer er 
dedeğğiişşkenlerin de birlikte dekenlerin de birlikte değğerlendirilmesi ve deerlendirilmesi ve değğiişşkenlerin etki kenlerin etki 
ddüüzeylerinin belirlenebilmesi mzeylerinin belirlenebilmesi müümkmküün olmaktadn olmaktadıır.r.

Karar aKarar ağğaaççlarlarıınnıın kullann kullanıımmııyla, deyla, değğiişşkenlerin etki dkenlerin etki düüzeylerinin zeylerinin 
yanyanııssıırara; yol haritalar; yol haritalarıı ççııkarmak da mkarmak da müümkmküün olmaktadn olmaktadıır.r.
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Hizmet Sunumunu Optimize Etmek Hizmet Sunumunu Optimize Etmek 
İİççin Risk Analizleriin Risk Analizleri

�� Sorun: Sorun: Ulusal, bUlusal, böölgesel ve  hizmet verilen kurum bazlgesel ve  hizmet verilen kurum bazıında optimum nda optimum 
hizmet bilehizmet bileşşenini oluenini oluşşturmak ve kaynak tahsisi iturmak ve kaynak tahsisi iççin etkin planlama in etkin planlama 
yapabilmek iyapabilmek iççin hizmet sunumunun optimizasyonu gerekmektedir.   in hizmet sunumunun optimizasyonu gerekmektedir.   

�� Veri MadenciliVeri Madenciliğği i ÇöÇözzüümmüü
Riskin teorik tanRiskin teorik tanıımmıı kaykayııp fonksiyonunun beklenen dep fonksiyonunun beklenen değğeridir. eridir. 
DolayDolayııssııyla, risk tanyla, risk tanıımlama da;mlama da;
i. Model tani. Model tanıımlama (mlama (ÖÖBA, FaktBA, Faktöör Analizi, Regresyon Modeller, Sinir Ar Analizi, Regresyon Modeller, Sinir Ağğlarlarıı

vb.)vb.)
iiii. Risk g. Risk gööstergelerinin belirlenmesi esas alstergelerinin belirlenmesi esas alıınabilir. (Karar anabilir. (Karar ağğaaççlarlarıı, , 

Birliktelik KurallarBirliktelik Kurallarıı, K, K--ortalamalar Kortalamalar Küümeleme Analizimeleme Analizi’’ni takiben Lojistik ni takiben Lojistik 
regresyon veya Sinir Aregresyon veya Sinir Ağğlarlarıı Modellemesi)Modellemesi)

�� ÜÜststüünlnlüükler: kler: Hizmet sunumu iHizmet sunumu iççin bilein bileşşenleri oluenleri oluşşturan tturan tüüm m 
dedeğğiişşkenler birlikte (kenler birlikte (ççok boyutlu olarak) ele alok boyutlu olarak) ele alıınabilir, risk faktnabilir, risk faktöörleri rleri 
belirlenebilir. belirlenebilir. 

Hasta OdaklHasta Odaklıı SaSağğllıık Hizmeti k Hizmeti 
Sunumu ile Kalitenin GeliSunumu ile Kalitenin Gelişştirilmesitirilmesi

�� Sorun: Sorun: SaSağğllıık hizmetlerinde kalite bir k hizmetlerinde kalite bir ççok faktok faktöörden etkilenen ve rden etkilenen ve 
hastanhastanıın algn algıılama dlama düüzeyine gzeyine gööre dere değğiişşkenlik gkenlik göösteren bir kavramdsteren bir kavramdıır. r. 
Bu nedenle kalite gBu nedenle kalite gööstergelerini tespit ederken, hastalstergelerini tespit ederken, hastalıık gruplark gruplarıı, , 
hastanhastanıın demografik n demografik öözellikleri, hastanzellikleri, hastanıın sigorta durumu, klinik ve n sigorta durumu, klinik ve 
hizmet kalitesi gibi dehizmet kalitesi gibi değğiişşkenlerin bir arada dkenlerin bir arada düüşşüünnüülmesi ve lmesi ve 
dedeğğerlendirilmesi gerekmektedir.  erlendirilmesi gerekmektedir.  

�� Veri MadenciliVeri Madenciliğği i ÇöÇözzüümmüü: Hasta  ve y: Hasta  ve yöönetim gnetim göörrüüşşlerinin elde lerinin elde 
edileceedileceğği bir soru kai bir soru kağığıddııyla elde edilecek deyla elde edilecek değğiişşkenler, Gkenler, Güüvenilirlik ve venilirlik ve 
Soru Analiziyle Soru Analiziyle ööncncüül indirgemeden sonra, anahtar del indirgemeden sonra, anahtar değğiişşken(ken(lerler) ) 
vasvasııtastasııyla idari (kayyla idari (kayııt) verisiyle birlet) verisiyle birleşştirilerek; tirilerek; ÖÖnemli Bilenemli Bileşşenler enler 
Analizi, FaktAnalizi, Faktöör Analizi, Lojistik regresyon ve Karar Ar Analizi, Lojistik regresyon ve Karar Ağğaaççlarlarıı
algoritmalaralgoritmalarıı uygulanabilir.  uygulanabilir.  

�� ÜÜststüünlnlüükler: kler: Kaliteyi etkileyen tKaliteyi etkileyen tüüm dem değğiişşkenler birlikte (kenler birlikte (ççok boyutlu ok boyutlu 
olarak) ele alolarak) ele alıınabilir, hasta, hastalnabilir, hasta, hastalıık ya da hedef kk ya da hedef küümelere gmelere gööre re 
otomatik olarak kotomatik olarak küümelenerek her odak grup imelenerek her odak grup iççin kalite dein kalite değğiişşkenleri kenleri 
ayrayrıı ayrayrıı belirlenebilir. belirlenebilir. 

Klinik  HatalarKlinik  Hatalarıın Tespitin Tespiti
��Sorun: Sorun: SaSağğllıık hizmetlerinin sunumunda yanlk hizmetlerinin sunumunda yanlışış teteşşhis ve tedavi tespiti ghis ve tedavi tespiti güçüç
sorun alanlarsorun alanlarıından birisini tendan birisini teşşkil etmektedir.  kil etmektedir.  

��Veri MadenciliVeri Madenciliğği i ÇöÇözzüümmüü: Te: Teşşhis ve tedaviye yhis ve tedaviye yöönelik hatalarnelik hatalarıın tespitinde en n tespitinde en 
öönemli engellerden birisini hasta dosyalarnemli engellerden birisini hasta dosyalarıınnıın elektronik ortamda olmamasn elektronik ortamda olmamasıı
oluoluşşturmaktadturmaktadıır. Elektronik hasta dosyalarr. Elektronik hasta dosyalarıı oluoluşşturulmasturulmasıı halinde; temel sorun halinde; temel sorun 
teteşşhis ve tedavi shis ve tedavi süürereççlerindeki hatalarlerindeki hatalarıı ortaya koyacak bir mekanizmanortaya koyacak bir mekanizmanıın n 
oluoluşşturulmasturulmasııddıır.r.

‘‘HastalHastalıık yoktur, hasta vardk yoktur, hasta vardıırr’’; ilkesinden hareketle hastalar aras; ilkesinden hareketle hastalar arasıı benzebenzeşşmeler meler 
ve ayrve ayrışışmalar dikkate almalar dikkate alıınarak; sadece bir hastalnarak; sadece bir hastalıık tipi dek tipi değğil, hastanil, hastanıın tn tüüm m 
hikayesi dikkate alhikayesi dikkate alıınarak, bnarak, büüttüün gen geççmimişş verileri deverileri değğerlendirmeye alerlendirmeye alıınnıır. r. 
DolayDolayııssııyla, yla, ssöözkonusuzkonusu olan bir olan bir profillendirmedirprofillendirmedir..

ProfillendirmeyeProfillendirmeye yyöönelik olarak, karar anelik olarak, karar ağğaaççlarlarıı veya birliktelik kurallarveya birliktelik kurallarıı yyööntem ntem 
olarak benimsenebilir.olarak benimsenebilir.

��ÜÜststüünlnlüükler: kler: HastanHastanıın n ssöözkonusuzkonusu rahatsrahatsıızlzlığıığınnıın tedavisine yn tedavisine yöönelik hareket nelik hareket 
edilirken; hikayesinde yer alan diedilirken; hikayesinde yer alan diğğer rahatser rahatsıızlzlııklarklarıı da da ggöözzöönnüünene alalıınarnar ve ve 
şşikayet tedavi edilirken, diikayet tedavi edilirken, diğğer potansiyel er potansiyel rahasrahasıızlzlııklarklarıı tetiklenmemitetiklenmemişş ve hasta ve hasta 
ççok boyutlu olarak tedavi edilmiok boyutlu olarak tedavi edilmişş olur. Bolur. Bööylece, her hastaya aynylece, her hastaya aynıı tedavi tedavi 
ssüürecinin izlenmesi yerine, hastaya recinin izlenmesi yerine, hastaya öözel tedavi szel tedavi süüreci izlenmireci izlenmişş olur.olur.

Kronik HastalKronik Hastalııklar klar İİççin Erken Uyarin Erken Uyarıı Sinyallerinin Sinyallerinin 
Veri MadenciliVeri Madenciliğği i İİle Tespitile Tespiti

�� Sorun: Sorun: Ortalama yaOrtalama yaşşam sam süüresinin artresinin artışıışıyla beraber,yla beraber, kronik kronik 
hastalhastalııklarklarıın gn göörrüülme slme sııklklığıığı ve buna paralel olarak getirdive buna paralel olarak getirdiğği mali yi mali yüük k 
giderek artan bir seyir izlemektedir. Bu noktadan hareketle, krogiderek artan bir seyir izlemektedir. Bu noktadan hareketle, kronik nik 
hastalhastalııklarklarıın ortaya n ortaya ççııkmaskmasıınnıı engelleyecek engelleyecek proaktifproaktif çöçözzüümler mler 
geligelişştirilmesi gerekmektedir.tirilmesi gerekmektedir.

�� Veri MadenciliVeri Madenciliğği i ÇöÇözzüümmüü: Her bir kronik hastal: Her bir kronik hastalığığa ya yöönelik sosyal, nelik sosyal, 
ekonomik, demografik, coekonomik, demografik, coğğrafi vb. trafi vb. tüüm dem değğiişşkenler dikkate alkenler dikkate alıınarak, narak, 
hastalhastalığıığın ortaya n ortaya ççııkkışıışında etkisi olan denda etkisi olan değğiişşkenlerin kenlerin ÖÖnemli nemli 
BileBileşşenler Analizi, Faktenler Analizi, Faktöör Analizi veya Lojistik Regresyon ile r Analizi veya Lojistik Regresyon ile 
belirlenmesi mbelirlenmesi müümkmküündndüür. Akabinde, etkisi tespit edilen r. Akabinde, etkisi tespit edilen 
dedeğğiişşkenlerin, etkin oldukenlerin, etkin olduğğu su sıınnıır der değğerler dikkate alerler dikkate alıınarak; hastalnarak; hastalığıığın n 
ortaya ortaya ççııkkışıışına ina işşaret edebilecek risk sinyalleri geliaret edebilecek risk sinyalleri gelişştirilebilir. tirilebilir. 

�� ÜÜststüünlnlüükler: kler: YaygYaygıın olarak, genel kabule sahip varsayn olarak, genel kabule sahip varsayıılan hipotetik lan hipotetik 
kabul dekabul değğerlerinin serlerinin sıınamasnamasıı yerine, farklyerine, farklıı gruplara ygruplara yöönelik norm nelik norm 
dedeğğerler belirlemek merler belirlemek müümkmküün olabilir. Bn olabilir. Bööylece, farklylece, farklıı gruplara ggruplara gööre, re, 
farklfarklıı politikalar politikalar çöçözzüüm m öönerileri gelinerileri gelişştirilebilir.tirilebilir.
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Elektronik Hasta DosyalarElektronik Hasta Dosyalarıınnıın n 
OluOluşşturulmasturulmasıı

�� Sorun: Sorun: HastanHastanıın hikayesine yn hikayesine yöönelik tnelik tüüm kaym kayııtlartlarıın; ten; teşşhis tedavi his tedavi 
ssüürereççlerinin; lerinin; laboratuvarlaboratuvar sonusonuççlarlarıınnıın; rn; rööntgen, MR gibi gntgen, MR gibi göörrüüntntüü
dosyalardosyalarıınnıın bir tek kayn bir tek kayııt it iççerisinde zamana endeksli olarak erisinde zamana endeksli olarak 
hazhazıırlanmasrlanmasıı verilerin deverilerin değğerlendirilebilmesinde ve hizmet erlendirilebilmesinde ve hizmet 
sunumunda bsunumunda büüyyüük k öönem tanem taşışımaktadmaktadıır.r.

�� Veri MadenciliVeri Madenciliğği i ÇöÇözzüümmüü:Veri ambar:Veri ambarıı mantmantığıığına uygun olarak, na uygun olarak, 
kullankullanıılabilir ve kaliteli verinin pek labilir ve kaliteli verinin pek ççok veri tabanok veri tabanıından bir tek veri ndan bir tek veri 
tabantabanıında konsolide edilmesi gerekmektedir.nda konsolide edilmesi gerekmektedir.

�� ÜÜststüünlnlüükler: kler: HastanHastanıın ten teşşhis tedavi shis tedavi süürecinde, hekime kararrecinde, hekime karar--destek destek 
sasağğlayacak temiz veriye erilayacak temiz veriye erişşimin saimin sağğlanmaslanmasıı ve kullanve kullanıılacak veri lacak veri 
madencilimadenciliğği yi yööntemlerine uygun altyapntemlerine uygun altyapıınnıın hazn hazıırlanmasrlanmasııddıır.r.

Veri AmbarVeri Ambarıı OluOluşşturmaturma

�� Sorun: Sorun: Hastanedeki tHastanedeki tüüm verilerin farklm verilerin farklıı amaamaççlarla kullanlarla kullanıımmıında veriye erinda veriye erişşim im 
ve analiz edilebilir temiz veri save analiz edilebilir temiz veri sağğlama en lama en öönemli sorun alanlarnemli sorun alanlarıından birisini ndan birisini 
oluoluşşturmaktadturmaktadıır. r. 

�� Veri MadenciliVeri Madenciliğği i ÇöÇözzüümmüü:Veri madencili:Veri madenciliğği yi yööntemlerinin uygulanmasntemlerinin uygulanmasıında nda 
temel zorunluluklardan birisi veriye, kolay eritemel zorunluluklardan birisi veriye, kolay erişşim ve analiz edilebilir temiz im ve analiz edilebilir temiz 
veri teminidir ki; bu sorun veri ambarlarveri teminidir ki; bu sorun veri ambarlarııyla yla çöçözzüümlenmektedir.mlenmektedir.

Hastanelerdeki tHastanelerdeki tüüm veri, temizlenip konsolide edilerek bir tek m veri, temizlenip konsolide edilerek bir tek üüretici veri retici veri 
tabantabanıına veya veri ambarna veya veri ambarıına indirgenebilir.na indirgenebilir.

�� ÜÜststüünlnlüükler: kler: Hastanelerin Hastanelerin üürettirettiğği bi büüyyüük hacimde veri k hacimde veri ççooğğunlukla bir unlukla bir 
hiyerarhiyerarşşi ii iççerisinde derisinde düüzenlenmeden zenlenmeden rasgelerasgele tutuldututulduğğu iu iççin analiz in analiz 
edilebilirlikten uzak edilebilirlikten uzak ‘‘Veri Veri ÇöÇöplplüüklerikleri’’ oluoluşşmaktadmaktadıır. r. 

Veri madenciliVeri madenciliğği altli altlığıığı hazhazıırlayacak veri ambarlarrlayacak veri ambarlarııyla, veri madenciliyla, veri madenciliğği i 
ssüürecinde ihtiyarecinde ihtiyaçç duyulan temiz, analiz edilebilir veriye eriduyulan temiz, analiz edilebilir veriye erişşim imkanim imkanıı elde elde 
edilmektedir.edilmektedir.

Klinik Karar Destek Sistemlerinin Klinik Karar Destek Sistemlerinin 
GeliGelişştirilmesitirilmesi

�� Sorun: Sorun: HastanHastanıın problemlerinin ten problemlerinin teşşhis ve tedavisinde hekime his ve tedavisinde hekime 
yardyardıımcmcıı olacak bir veri ambarolacak bir veri ambarıı yaklayaklaşışımlmlıı veri bankasveri bankasıı
oluoluşşturulmasturulmasıına ve tena ve teşşhis veya tedavi shis veya tedavi sıırasrasıında hekime veri, nda hekime veri, çöçözzüüm, m, 
risk ve risk ve öönerileri otomasyona banerileri otomasyona bağğllıı olarak sunabilecek sistemlere olarak sunabilecek sistemlere 
ihtiyaihtiyaçç duyulmaktadduyulmaktadıır.r.

�� Veri MadenciliVeri Madenciliğği i ÇöÇözzüümmüü: Elektronik hasta kay: Elektronik hasta kayııtlartlarıı üüzerinde zerinde 
ççalalışışabilecek, hekimin isteabilecek, hekimin isteğğine uygun yine uygun yööntemi teorik karmantemi teorik karmaşşaya aya 
girmeden istegirmeden isteğğe cevap verecek bie cevap verecek biççimde sunabilen sistemler imde sunabilen sistemler 
tasarlanmaltasarlanmalııddıır. Bir bar. Bir başşka deyika deyişşle, amaca uygun veri madencilile, amaca uygun veri madenciliğği i 
yyööntemlerinin kullanntemlerinin kullanııccıı grafik grafik arayarayüüzzüünnüünn arkasarkasıına gizlenmina gizlenmişş karar karar 
destek sistemleri gelidestek sistemleri gelişştirilmedir.tirilmedir.

�� ÜÜststüünlnlüükler: kler: AkAkııllllıı sistem, bir sistem, bir ççok veriye anok veriye anıında ulanda ulaşşabilen, abilen, 
dedeğğiişşkenleri ankenleri anıında ilinda ilişşkilendirip analiz edebilen, kolay kullankilendirip analiz edebilen, kolay kullanıım ve m ve 
erken uyarerken uyarıı öözelliklerine sahip olacaktzelliklerine sahip olacaktıır.r.

DiDiğğer Ger Güüncel Sorunlarncel Sorunlar

�� SaSağğllıık Personelinin Performansk Personelinin Performansıınnıın n İİzlenmesizlenmesi
�� Hasta AkHasta Akışış PlanlarPlanlarıınnıın Yapn Yapıılmaslmasıı
�� TTııbbi Tedavi Sbbi Tedavi Süürereççlerinin Optimizasyonu (Klinik Rehber)lerinin Optimizasyonu (Klinik Rehber)
�� İİlalaçç KullanKullanıım Hata ve Yan Etkileri m Hata ve Yan Etkileri İİççin Erken Uyarin Erken Uyarıı
�� Veri MadenciliVeri Madenciliğğine Dayaline Dayalıı Olarak Hasta ve Olarak Hasta ve İİlalaçç KullanKullanıımmıınnıın n 

ProfillendirilmesiProfillendirilmesi ve Tve Tüürkiye rkiye İİlalaçç KullanKullanıım Haritasm Haritasıınnıın Hazn Hazıırlanmasrlanmasıı
�� Kronik HastalKronik Hastalııklarda Veri Madenciliklarda Veri Madenciliğğine Dayaline Dayalıı Olarak Olarak İİlalaçç KullanKullanıım m 

AlAlışışkanlkanlııklarklarıı Ve Risk TespitiVe Risk Tespiti
�� İİlalaçç Birim Maliyetlerinin HesaplanmasBirim Maliyetlerinin Hesaplanmasıı
�� İİlalaçç İİnnovasyonnnovasyon Maliyetlerinin BelirlenmesiMaliyetlerinin Belirlenmesi
�� BioterBioteröörizmerizme KarKarşışı SaSağğllıık Veritabank Veritabanıı OluOluşşturulmasturulmasıı
�� Afet Telafisinde Afet Telafisinde ÖÖnceliklerin ve Minimum Maliyetlerin Belirlenmesinceliklerin ve Minimum Maliyetlerin Belirlenmesi
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III. HIII. HİİPOTETPOTETİİK K ÖÖRNEKLERRNEKLER

ÖÖrnek 1rnek 1

Problem: Prostat kanseri iProblem: Prostat kanseri iççin risk in risk 
faktfaktöörlerini tanrlerini tanıımlamak.mlamak.

Veri seti: Veri seti: 

•• Klinik deKlinik değğiişşkenler kenler 

•• Demografik deDemografik değğiişşkenlerkenler

•• YaYaşşam tarzam tarzıına yna yöönelik denelik değğiişşkenlerkenler

YYööntem: Lojistik Regresyonntem: Lojistik Regresyon
BaBağığımlmlıı dedeğğiişşken: Prostat kanseri olanlar ken: Prostat kanseri olanlar 

–– olmayanlar (1olmayanlar (1--0)0)

BaBağığımsmsıız dez değğiişşkenler:kenler:
•• Klinik deKlinik değğiişşkenler kenler 
•• Demografik deDemografik değğiişşkenlerkenler
•• YaYaşşam tarzam tarzıına yna yöönelik denelik değğiişşkenlerkenler

ÖÖrnek 2rnek 2

Problem: HastalProblem: Hastalıık tipine gk tipine gööre hasta bare hasta başışına na 
kullankullanıılabilecek sarf malzemesi miktarlabilecek sarf malzemesi miktarıınnıın n 
tespiti.tespiti.

Veri seti:Veri seti:

•• Hasta kayHasta kayııtlartlarıı (Hastal(Hastalıık tipi, tedavide k tipi, tedavide 
kullankullanıılan sarf malzemesi)lan sarf malzemesi)
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YYööntem: Karar antem: Karar ağğaaççlarlarıı algoritmalaralgoritmalarıı

Hedef deHedef değğiişşken: Hastalken: Hastalıık tipik tipi

Tahmin edici deTahmin edici değğiişşken: Sarf malzemesiken: Sarf malzemesi

SonuSonuçç: Her bir hastal: Her bir hastalıık ik iççin kullanin kullanıılan sarf lan sarf 
malzemesi profilimalzemesi profili

Hasta baHasta başışına, hastalna, hastalıık tipine gk tipine gööre kullanre kullanıılan sarf lan sarf 
malzemelerinin ortalama miktarlarmalzemelerinin ortalama miktarlarıı ile alt ve ile alt ve üüst st 
ssıınnıırlarrlarıı

Periyodik kullanPeriyodik kullanıım miktarlarm miktarlarıı ile stok tahminleriile stok tahminleri

IV. UYGULAMA IV. UYGULAMA ÖÖRNEKLERRNEKLERİİ

UYGULAMA 1UYGULAMA 1
HASTANELERHASTANELERİİN FN FİİNANSAL NANSAL 

PERFORMANSLARINA GPERFORMANSLARINA GÖÖRE SINIFLANMASIRE SINIFLANMASI

�� AmaAmaçç:: SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı hastanelerini finansal hastanelerini finansal 
performans dperformans düüzeylerine gzeylerine gööre sre sıınnııflamak, iyi flamak, iyi 
finansal performans ifinansal performans iççin finansal performansa in finansal performansa 
etki eden faktetki eden faktöörleri belirlemekrleri belirlemek

�� Kapsam:Kapsam: 645 hastane645 hastane

�� Veri:Veri: 2004 y2004 yııllıı finansal verileri (bilanfinansal verileri (bilanççoo--gelir gelir 
tablosutablosu

�� YYööntem:ntem: CHAID Karar ACHAID Karar Ağğaaççlarlarıı AlgoritmasAlgoritmasıı
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UYGULAMA 1UYGULAMA 1 UYGULAMA 1UYGULAMA 1
SonuSonuççlarlar

1. Finansal Performans1. Finansal Performansıı Etkileyen FaktEtkileyen Faktöörlerrler
�� öözsermaye varlzsermaye varlıık orank oranıı (p<0,000), (p<0,000), 

�� likidite oranlikidite oranıı (p<0,000),(p<0,000),

�� öözsermaye karlzsermaye karlııllıık orank oranıı (p<0,0002),(p<0,0002),

�� varlvarlııklarklarıın karln karlııllığıığı oranoranıı (p<0,0088)(p<0,0088)

�� toplam varltoplam varlıık devir hk devir hıızzıı (p<0,0173)(p<0,0173)

UYGULAMA 1UYGULAMA 1
SonuSonuççlarlar

2. Hastanelerin S2. Hastanelerin Sıınnııflandflandıırrıılmaslmasıı
�� DerecelendirmeDerecelendirme

�� GruplandGruplandıırmarma

�� SektSektöör Analizir Analizi

�� SektSektöördeki Pozisyonrdeki Pozisyon

UYGULAMA 1 UYGULAMA 1 
SonuSonuççlarlar

Profiller 
 

Düğümler 
Özsermay
e Varlık 
Oranı 

Likidite 
Oranı 

Özsermay
e Karlılığı  

Varlık 
Devir Hızı 

Varlıkların 
Karlılığı 

1 4 > 0,67 - - - - 

2 3,11 0,60-0,67 >2,07 - - - 

3 3,10 0,60-0,67 <=2,07 - - - 

4 2,9,17 0,49-0,60 - >0,03 >2,96 - 

5 2,9,16 0,49-0,60 - >0,03 1,99-2,96 - 

6 2,9,15 0,49-0,60 - >0,03 1,83-1,99 - 

7 2,9,14 0,49-0,60 - >0,03 <=1,83 - 

8 2,8 0,49-0,60 - <=0,03 - - 

9 1,7 <=0,49 >2,70 - - - 

10 
1,6 

<=0,49 
2,07-

2,70 
- - - 

11 1,5,13 <=0,49 <=2,07 - - >0,29 

12 1,5,12 <=0,49 <=2,07 - - <=0,29 
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UYGULAMA 1 UYGULAMA 1 
SonuSonuççlarlar

3. Standart Oranlar3. Standart Oranlar
�� öözsermaye varlzsermaye varlıık orank oranıı ≤≤ 0,490,49

�� likidite oranlikidite oranıı ≤≤ 2,072,07

�� öözsermaye karlzsermaye karlııllıık orank oranıı ≥≥ 0,0270,027

�� varlvarlııklarklarıın karln karlııllığıığı oranoranıı ≥≥ 0,290,29

�� toplam varltoplam varlıık devir hk devir hıızzıı ≥≥ 1,831,83

UYGULAMA 1 UYGULAMA 1 
SonuSonuççlarlar

4. Finansal Benchmarking4. Finansal Benchmarking
�� Finansal performansFinansal performansıı iyi olan profillerin iyi olan profillerin öörnek rnek 

alalıınmasnmasıı

�� 12. Profil12. Profil
•• öözsermaye varlzsermaye varlıık orank oranıı ≤≤ 0,490,49

•• likidite oranlikidite oranıı ≤≤ 2,072,07

•• varlvarlııklarklarıın karln karlııllığıığı oranoranıı =0,29=0,29

UYGULAMA 2 UYGULAMA 2 
SASAĞĞLIK BAKANLILIK BAKANLIĞĞI HASTANELERI HASTANELERİİ İİÇÇİİN N 

KAPASKAPASİİTE KULLANIM ORANI ve KAPASTE KULLANIM ORANI ve KAPASİİTE TE 
KULLANIM ORANINI ETKKULLANIM ORANINI ETKİİLEYEN LEYEN 
FAKTFAKTÖÖRLERRLERİİN BELN BELİİRLENMESRLENMESİİ

�� AmaAmaçç:: SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı hastaneleri ihastaneleri iççin optimum in optimum 
yyööntemle KKO belirlemek ve ntemle KKO belirlemek ve KKOKKO’’yuyu artartııracak faktracak faktöörleri rleri 
tespit etmektespit etmek

�� Kapsam: 592 hastaneKapsam: 592 hastane

�� Veri: 2004 yVeri: 2004 yııllıı öörgrgüütsel ve finansal detsel ve finansal değğiişşkenlerkenler

�� YYööntem:ntem: KK--Ortalamalar KOrtalamalar Küümeleme Analiz ve CHAID meleme Analiz ve CHAID 
Karar AKarar Ağğaaççlarlarıı AlgoritmasAlgoritmasıı

UYGULAMA 2 UYGULAMA 2 
SonuSonuççlarlar

�� KK--Ortalamalar KOrtalamalar Küümeleme Analiz sonumeleme Analiz sonuççlarlarıına gna gööre Sare Sağğllıık k 

BakanlBakanlığıığı hastaneleri ihastaneleri iççin KKO % in KKO % 70.88 70.88 

�� 149 hastanenin ( % 25.17 %) 149 hastanenin ( % 25.17 %) KKOKKO’’susu yyüüksek ksek 
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CHAID CHAID Karar AKarar Ağğacacıı UYGULAMA 2 UYGULAMA 2 
SonuSonuççlarlar

�� Hastaneler Hastaneler KKOKKO’’yaya ggööre 6 grupta re 6 grupta 

ssıınnııflandflandıırrıılmlmışışttıır. r. 

�� KKOKKO’’yaya etki eden faktetki eden faktöörler ve standart alrler ve standart alıınacak nacak 

dedeğğerleri:erleri:

�� Yatak iYatak işşgal orangal oranıı ((>> % % 67.5767.57))

�� Yatak devir aralYatak devir aralığıığı ((<< 3 3 ggüünn))

�� Duran varlDuran varlıık devir hk devir hıızzıı ((<<12)12)

UYGULAMA 3 UYGULAMA 3 
ORGAN BAORGAN BAĞĞISI ve ISI ve 
KOORDKOORDİİNASYONUNASYONU

�� AmaAmaçç: : Organ baOrgan bağışığışında uygun organnda uygun organıın tespiti kadar, tespit sn tespiti kadar, tespit süüresi de resi de 
hayati hayati öönem tanem taşışımaktadmaktadıır. r. ��üüphesiz ki, gerekli tphesiz ki, gerekli tııbbi testler bbi testler 
uygulanmadan karar vermek muygulanmadan karar vermek müümkmküün den değğildir. Ancak, tildir. Ancak, tııbbi testlere bbi testlere 
gegeççilmezden ilmezden öönce, uygunlunce, uygunluğğunun kesinlikle munun kesinlikle müümkmküün olmadn olmadığıığı organ organ 
babağışğışççıılarlarıınnıın elenmesi, hem zaman hem maliyet an elenmesi, hem zaman hem maliyet aççııssıından ndan öönem nem 
tataşışımaktadmaktadıır.r.

�� Kapsam: Kapsam: TTüürkiyerkiye’’deki tdeki tüüm organ ihtiyacm organ ihtiyacıı olanlar ve organ baolanlar ve organ bağışğışççıılarlarıı..

�� Veri: Veri: Organ baOrgan bağışğışççıılarlarıınnıın ve organ bekleyenlerin, sosyal, ekonomik, n ve organ bekleyenlerin, sosyal, ekonomik, 
demografik, yademografik, yaşşam tarzam tarzıı, co, coğğrafi vb. erirafi vb. erişşilebilen tilebilen tüüm dem değğiişşkenlerikenleri

�� YYööntem:ntem: Birliktelik KurallarBirliktelik Kurallarıı

UYGULAMA 3 UYGULAMA 3 
MODEL ve SMODEL ve SİİSTEMSTEM
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