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Özet: C4.5 karar ağaçları günümüze kadar birçok alanda kullanılmıştır. Bankacılık sektöründe de 
karar ağaçlarının değişik problemlerin çözümünde kullanıldığını görmek mümkündür. Bu çalışmada 
özel bir bankanın verileri analiz edilerek, banka müşterileri vadeli mevduata abone olup olmama du-
rumuna göre sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma algoritmalarından Accord.Net C4.5 Karar Ağacı, Weka 
J48, Naive Bayes ve Kstar algoritmaları farklı büyüklükteki veri setleri üzerinde çalıştırılmış ve elde 
edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.
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Bank Deposit Analysis Based on Decision Tree

Abstract: C4.5 decision tree algorithm has been used in many areas until today. The decision trees 
have been also used in the solution of various problems of the banking sector. In this study, data 
from a particular bank is analyzed and the bank’s customers are classified according to whether 
they subscribe to term deposits. Accord.net C 4.5 Decision Tree, Weka J48, Naive Bayes and Kstar 
algorithms were run on the data sets of different sizes, and obtained results were compared.
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1. Giriş

Günümüzün rekabetçi piyasa koşullarında, şir-
ketler kazançlarını ve kar oranlarını artırabilmek 
için değişik kampanyalar ve reklamlar ile müşteri 
kitlesini artırmaya çalışmaktadır. Market zin-
cirlerinden, gayrimenkul şirketlerine, on-line 
satış sistemlerinden, hava yolu şirketlerine 
birçok farklı alanda veri madenciliği yöntemleri 
kullanılarak, müşteri verilerinden anlamlı bilgiler 
çıkartılmakta ve bu bilgiler ışığında hedef kitle 
belirlenerek kampanya, reklam gibi uygulama-
lara gidilmektedir. Bankacılık sektörü de veri 
madenciliğinin en yaygın kullanıldığı alanlardan 
birisidir. 

Veri madenciliği, sınıflandırma (classification) ve 
regresyon (regression) gibi tahmin edici (pre-
dictive) modellerden ve kümeleme (clustering), 
birliktelik kuralları (association rules), ardışık 
zamanlı örüntüler (sequential patterns) gibi 
tanımlayıcı (descriptive) modellerden oluşur. 
Bu çalışmada, veri madenciliği modellerinden 
biri olan sınıflama modelinin Karar Ağacı, Naive 
Bayes, Kstar teknikleri kullanılmıştır. Karar Ağacı 
algoritmalarından ise C4.5 algoritması tercih 
edilmiştir.

Sınıflandırma ile sınıfı tanımlanmış mevcut ver-
ilerden yararlanarak, sınıfı belli olmayan bir ver-
inin sınıfı tahmin edilmektedir. Bu çalışmada, bir 
bankanın verilerinden farklı büyüklükte veri setleri 

oluşturulmuş ve bu veri setleri üzerinde sınıflan-
dırma teknikleri uygulanarak, banka müşterileri, 
vadeli mevduata abone olup olmama durumuna 
göre sınıflandırılmıştır. Veri büyüklüğünün algorit-
maların başarıları üzerindeki etkisi incelenmiş ve 
algoritmaların başarıları kıyaslanmıştır.

2. Önceki Çalışmalar

C4.5 karar ağacı algoritması, Quinlan tarafın-
dan ID3 algoritması genişletilerek ve geliştiril-
erek tasarlanmıştır bir sınıflandırma algoritmas-
ıdır [9]. C4.5 algoritmasının ID3 algoritmasından 
üstün özellikleri,  hem sayısal öznitelikler hem 
de kategorik öznitelikler ile çalışabilmesi, 
öğrenme verisindeki eksik verileri tolere ede-
bilmesi ve öğrenme sonucunda ağacı budayarak 
sadeleştirmesidir. C4.5 algoritmasının basitliği, 
verimliliği ve güvenilirliği, C4.5 algoritmasını mak-
ine öğrenmesi ve sınıflandırmada en önemli algo-
ritmalardan biri haline getirmiştir. Yapılandırılmış 
ağaç üzerinde, yeniden yapılandırmanın ve iy-
ileştirmenin zor olması C4.5 Algoritmasının bir 
dezavantajıdır.
 
C4.5 karar ağaçları günümüze kadar, metinlerin 
kategorilenmesinden [12], tıbbi tanı üretilmesine 
[11], spam tespitinden [13], uydu görüntüler-
inin sınıflandırılmasına [10] birçok alanda kul-
lanılmıştır. Bankacılık sektöründe de karar 
ağaçlarının değişik problemlerin çözümünde 
kullanıldığını görmek mümkündür. Bunlara örnek 
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olarak aşağıdaki çalışmalar verilebilir.
Wang ve Yang, kara para aklama risk kural-
larının belirlenmesi için Çin’de bir ticari banka 
müşterilerinin profilleri üzerinde karar ağaçlarını 
kullanmışlardır. 160 bin kayıt arasından rastgele 
seçilen yirmi sekiz müşteriye ait dört özellik karar 
ağacının oluşturulmasında ve doğrulanmasında 
kullanılmıştır. Üretilen kurallara bağlı olarak tüm 
müşterilerin %12’sinin yüksek risk grubunda 
olduğu saptanmış ve bu müşterilerin daha deta-
ylı takibe tabi tutulması öngörülmüştür [1].

Jiang vd., C4.5 karar ağacı ve benzetilmiş tav-
lama (simulated annealing) algoritmalarını kul-
lanarak yeni bir kredi değerlendirme yöntemi  
önermiştir [2]. 

Albayrak ve Yılmaz, İMKB 100 endeksinde san-
ayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 173 
işletmenin 2004–2006 yıllarına ait yıllık finansal 
göstergeleri üzerinde karar ağaçlarını uygulamış 
ve firmaları ayıran en önemli değişkenleri sap-
tanmışlardır. [14]

Bozsik ve Körmendi, aynı anda büyük verile-
ri başarıyla sınıflandırabilecek bir kredi karar 
sistemi geliştirmeyi amaçlamış ve yeni bir karar 
ağacı versiyonu geliştirmişlerdir. 17 özellik kul-
lanılarak yapılan testlerde elde edilen en iyi sını-
flandırma doğruluk oranı %96 iken ortalama 
doğruluk oranı %88,8 olmuştur [3].

Duman vd., özel bir Türk bankası için karar 
ağaçlarını da kullanarak bir dolandırıcılık 
tespit sistemi geliştirmiştir. Çalışma ile mevcut 
dolandırıcılık tespit kurallarında %80 oranın-
da elemeye, verilen uyarılarda %50 azaltmaya 
gidilmesine karşın, dolandırıcılık girişimlerinin 
tespitinde %97 gibi bir başarıya ulaşılmıştır [4].

Lang ve Sun, banka kredi riski erken uyarı prob-
lemi üzerine karar ağacı algoritmasını uygu-
lamıştır.  Deneysel sonuçlar, karar ağacı algo-
ritmasının değişken veriler üzerinde yüksek 
hassasiyet gösterdiğini ortaya çıkarmıştır [5].

Her geçen gün bu örneklere yeni çalışmalar 
eklenmekte, karar ağaçları en çok kullanılan sını-
flandırma tekniklerinden biri olmaya devam et-
mektedir.

3. C4.5 Karar Destek Ağacı

Karar ağaçlarında her bir öznitelik, bir düğüm 
tarafından temsil edilir. Düğümler, kök düğümü 
(hava durumu), iç düğümler (nem, rüzgar) ve uç 
düğümlerden (evet, hayır) meydana gelir.

Ağaç yapısı, eğitim veri seti ile oluşturulduktan 
sonra, yeni gelen bir verinin sınıflandırılmasında 
kullanılır. Yeni veri, kök düğümden başlanarak, 
bir uç düğüme ulaşana kadar uygun dallanmaları 
yapar. Her bir uç düğüme kökten ulaşılabilecek 
tek bir yol bulunur. Ulaşılan uç düğüm, yeni veri-
nin öngörülen sınıfına karşılık gelir.

Şekil 1’de, Tablo 1’de verilmiş olan hava duru-
mu verisi kullanılarak oluşturulmuş olan bir karar 
ağacı görülmektedir.

Tablo 1. Hava durumu verisi

Şekil 1. Örnek karar ağacı

Sınıflandırılması gereken yeni bir verinin öznitelik 
değerlerinin “Yağmurlu”, “Sıcak”, nem oranının 
“Normal” ve rüzgâr şiddetinin “Zayıf” olduğunu 
kabul edelim. Bu veri için kontrol kök düğüm-
den başlayacak ve “Yağmurlu” dalında ilerle-
necektir. Bir sonraki düğümde “Rüzgâr” şiddeti 
karşılaştırılacak ve “Zayıf” olan dalda ilerlemeye 
devam edilecektir. Sonunda ulaşılan uç düğüm 
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“Evet” değerine sahip olduğu için bu verinin 
öngörülen sınıfı “Evet” olacaktır.

3.1. Karar Ağacının Oluşturulması
Karar ağacı oluşturulurken aşağıdaki adımlar 
izlenir.

1. Adım: Veri setinden T öğrenme kümesi 
oluşturulur.

2. Adım: Veri setindeki en ayırt edici nitelik belir-
lenir ve ağacın kökü olarak alınır.

Karar ağaçları oluşturulurken, ağaçtaki dallan-
maların hangi niteliğe ve hangi niceliğe göre ola-
cağının belirlenmesi gerekmektedir. ID3, C4.5 
gibi karar ağacı algoritmalarında en ayırt edici 
niteliği belirlemek için, her bir nitelik için Bilgi 
Kazancı (Information Gain) hesaplanır [9]. Bilgi 
Kazancının hesaplanmasında Entropi kullanılır. 
Entropi, bir sistemdeki belirsizliğin veya düzen-
sizliğin ölçüsüdür. 

Bir veri setinin {C1,C2,….,Ck} şeklinde birden 
fazla sınıftan oluştuğunu ve T’nin sınıf değer-
lerini gösterdiğini düşündüğümüzde, bir sınıfa 
ait olasılık Pi=(Ci/|T|) olur ve sınıflara ait entropi 
Formül 1 ile hesaplanır.

Veri setindeki A özniteliğine göre T sınıfının 
değerleri T1,T2,…,Tn şeklinde alt kümelere 
ayrıldığını varsayalım. A öznitelik değerleri kul-
lanılarak T sınıf değerlerinin bölünmesi sonu-
cunda elde edeceğimiz kazancı hesaplamak için 
Formül 2 kullanılır.

T kümesi için A özniteliğinin değerini belirlemek 
için Formül 3 ile hesaplanan bölümleme bilgisi 
kullanılır.

Son olarak, kazanç oranı Formül 4 ile elde edilir.

Kazanç oranı, sınıflandırma işleminde kulla-
nacağımız ayırma ile elde edilen bilgi oranını ver-
ir. Kazanç oranı en yüksek olan öznitelik, dallan-
ma için tercih edilecek nitelik olacaktır.

3. Adım: Ağacın çocuk düğümü olan A 
düğümüne ait alt veri kümesi belirlenir. Her alt 
küme için tekrar bilgi kazancı hesaplanarak en 
ayırt edici özellik belirlenir.

Bu işlemler her düğüm için aşağıdaki durumlar-
dan biri oluşuncaya kadar devam eder:
• Örneklerin hepsinin aynı sınıfa ait olması
• Örnekleri bölecek özellik kalmamış olması
• Kalan özelliklerin değerini taşıyan örnek bulun-
maması

Karar ağacının oluşturulmasından sonra, Buda-
ma işlemi ile karar ağacının sınıflandırma doğru-
luğunu etkilemeyen veya katkısı olmayan bölüm-
leri çıkartılır. Böylece gürültülü veriler elenmiş, 
daha başarılı ve karmaşıklığı daha az olan bir 
ağaç elde edilmiş olur.

3.2. Başarı Değerlendirme Ölçekleri
Yeni bir veri, sınıflandırma algoritmasından 
geçirildiğinde elde edilen sonuç, öngörülen 
sınıfın ve doğru sınıfın değerine göre Tablo 2’de 
verilen dört kümeden birinde yer almaktadır. 

Tablo 2. Sınıflandırma sonuç kümeleri, 
TP (True Positive), FN (False Negative), 
FP (False Positive), TN (True Negative)

Sınıflandırma algoritmalarının başarısı, model 
başarı değerlendirme ölçekleri ile ifade edilir. 
Aşağıda bu ölçütler kısaca açıklanmıştır.
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Doğruluk (Accuracy), doğru sınıflandırılmış örnek 
sayısının, tüm örneklerin sayısına oranıdır.

Hata Oranı (Error Rate), yanlış sınıflandırılmış 
örnek sayısının, tüm örneklerin sayısına oranıdır.

Kesinlik (Precision), doğru sınıflandırılmış pozitif 
örnek sayısının, pozitif sınıflandırılmış örneklerin 
sayısına oranıdır.

Anma (Recall), doğru sınıflandırılmış pozitif örnek 
sayısının, pozitif örneklerin sayısına oranıdır.

F-Ölçütü (F-Measure), Anma ve Kesinlik değer-
lerinin harmonik ortalamasıdır. 

4. Vadeli Mevduat Analizi

4.1 Veri Seti
Bu çalışmada kullanılan veriler, özel bir bankanın 
telefonla doğrudan pazarlama kampanyaların-
dan elde edilen kayıtlarından oluşmaktadır [1]. 
Veri setinde 45.211 kayıt ve 17 özellik bulunmak-
tadır. Müşterilerin vadeli mevduata abone olma 
bilgisi hedef özellik olarak kullanılmaktadır. Bu 
özellik 39.922 kayıtta “hayır” (no), 5.289 kayıt-
ta “evet” (yes) değerine sahiptir. Analiz için kul-
lanılan müşteri veri setinin içerdiği özellikler Tab-
lo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. Vadeli Mevduat Veri Seti Özellikleri

4.2 Sınıflandırmada Kullanılan Araçlar
Bu çalışmada, verilerin sınıflandırılması amacıy-
la Weka [7] ve Accord.Net Framework [8] veri 
madenciliği araçları tercih edilmiştir. Her iki 
araç daha önce pek çok bilimsel ve akademik 
çalışmada kullanılmıştır. 

Weka: Weka (Waikato Environment for Knowl-
edge Analysis), Waikato üniversitesinde, Java 
programlama diliyle geliştirilmiş ve ticari amaç 
gütmeden (GNU General Public License) kullanı-
ma sunulmuş bir uygulamadır. Weka, içerisinde 
birçok sınıflandırma metodu barındıran bir veri 
madenciliği aracıdır. Bu çalışmada, Weka 3.7.11 
geliştirici sürümü kullanılmıştır.

Accord.NET Framework: Accord.Net, Visual Stu-
dio.NET ortamında, bilimsel hesaplama için araç 
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Tablo 4. Accord .Net sonuçları – C 4.5 Karar Ağacı

Tablo 5. Weka Sonuçları – J48

ve kütüphaneler sağlayan bir uygulama iskele-
tidir. Bu kütüphaneler şekil tanıma, istatistiki veri 
işleme, makine öğrenmesi gibi bilimsel hesap-
lama uygulamalarının geniş bir alanını kapsar. 
Bu çalışmada, Accord.NET Framework 2.13 
sürümü kullanılmıştır. Bu framework kullanılarak, 
test işlemlerinin gerçekleştirileceği görsel bir ara 
yüz uygulaması hazırlanmıştır.

5. Deneysel Çalışmalar

Çalışmada amaç, müşterilerin, veri tabanın-
da bulunan yaş, iş, medeni durum, eğitim du-
rumu ve buna benzer 16 özelliğini kullanarak, 
vadeli mevduata para yatırıp yatırmama du-
rumlarını tespit etmektir. Deneysel çalışmaları 
gerçekleştirmek amacıyla veri seti içerisinden 
1.000, 5.000, 10.000, 20.000 ve 40.000 kayıttan 
oluşan veri grupları oluşturulmuştur. Verinin sını-
flara dağılımının, her veri seti için orantılı olması-
na özen gösterilmiştir. Veri boyutunun büyüme-
sinin karar ağaçlarının başarısı üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. 

Müşterilerin sınıflandırılması için, Weka ortamın-
da bulunan ve C4.5 karar ağacı algoritmasının 
gerçekleştirimi olan J48 algoritması ve Accord.
net framework tarafından sağlanan C4.5 algo-
ritması kullanılmıştır. Karar ağaçlarının başarısını 
karşılaştırmak için, yine Weka ortamında bulu-
nan Naive Bayes ve Kstar algoritmaları aynı veri 
setleri üzerinde denenmiştir. Test yöntemi olarak 

Weka algoritmaları için 10-kat çapraz doğrulama 
(10-fold cross validation), Accord.net C4.5 algo-
ritması için karışıklık matrisi (confusion matrix)  
kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4, 5, 6 
ve 7’de gösterilmiştir.

Sonuçlar göstermektedir ki, karar ağacı algo-
ritmaları genel olarak Naive Bayes ve Kstar al-
goritmalarına göre doğruluk ve kesinlik oranları 
bakımından daha üstündür. Accord.Net C4.5 ve 
Weka J48 algoritmalarının başarı oranları bir-
birine yakın olsa da 1.000 ve 5.000’lik veri seti 
üzerinde Accord.Net C4.5 algoritması, 20.000 ve 
40.000’lik veri seti üzerinde ise Weka J48 algorit-
ması daha başarılıdır.

6. Sonuç ve Öneriler

Karar ağacı algoritmalarının başarısı, kullanılan 
veri seti, bu veri setinin büyüklüğü ve algorit-
manın gerçekleştirimine göre farklılıklar göster-
mektedir. Bu çalışmada,  karar ağaçları Naive 
Bayes ve Kstar algoritmalarına göre daha başarılı 
sonuçlar üretmişlerdir. 

Sınıflandırma algoritmaları, bu çalışmada deği-
nilen örnek problemde olduğu gibi, kampany-
aların hedeflediği potansiyel müşterilerin tespit 
edilmesinde ve doğru kitleye hitap edilmesinde 
önemli bir yol göstericidir. Farklı algoritmalar bir 
arada kullanılarak yüksek başarı oranlarına ulaş-
mak mümkündür.
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Tablo 6. Weka Sonuçları – Naive Bayes

Tablo 7. Weka Sonuçları – Kstar
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