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Özet: Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ülkemizin kamu ve özel hastanelerinin tamamımda kullanıl-
maktadır. Yirmi dört saat kesintisiz olarak yeni tıbbi verilerin biriktiği bu geniş veri tabanlarında birik-
en bu değerli verilerin günümüzde sadece kurum içinde raporlama ve sorgular için kullanıldığına ve 
temiz veri ambarları şeklinde tutulamadığından her hangi bir akademik çalışma için değerlendirile-
mediğine tanık olmaktayız. Bu bildiride akademik çalışmaların neden yapılamadığı kısaca açıklanıp, 
ülkemizin tıbbi alanda gelişimi adına bu verilerin belirli sınırlar dâhilinde ve standart protokoller ile 
akademik çalışmalar için açık kaynak olması gerektiğine vurgu yapılacak ve gerçekleştirdiğimiz tıbbi 
uygulamalarda bu verilerin işlenip nasıl kıymetli sonuçların elde edilebileceğinden bahsedilecektir. 
Çalışmalarımızda veri madenciliği tekniklerinden kümele algoritmaları, gerekli izinleri alınmış labor-
atuar tahlil sonuçları üzerinde, makine öğrenme tekniklerinden genetik algoritma ise internetten açık 
kaynak olarak paylaşılan, hastaların kolesterol değerlerinin ve etkenlerinin tutulduğu bir veri kümesi 
üzerinde uygulanmıştır.
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Kendini Düzenleyen Haritalar, K-Ortalama, Genetik Algoritma

Open Source Suggestions for Academic Studies of Hospital Information System 
Data and Reference Applications

Abstract: Hospital Information Systems are used in all public and private hospitals in our country. 
Valuable data which is obtained from these big databases, where updated data are collected con-
tinuously during all day, is used for only some necessary reports and queries inside of the corpora-
tion, and this data may not be considered for an academic study, because it is not held as a clean 
data warehouse. In this paper, why academic studies could not be made is expressed briefly. It is 
underlined that this data should be an open source with standard protocols under definite boundar-
ies for academic studies in order to supply the improvement of medical research in our country, and 
it is mentioned that how this data is processed and valuable patterns are obtained.  In our studies, 
clustering algorithms from data mining techniques have been used on laboratory analysis results 
which necessary permissions are obtained to use, and genetic algorithm from machine learning 
techniques has been used on an open source data set which is shared on internet, and has choles-
terol values with other determinate values of some patients. 
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1. Giriş

Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin (HBYS) 
amacı devamlı olarak tıbbi verilerinin dijital hal-
de, güvenli bir merkezi veri tabanında biriktir-
ilmesidir. Özellikle üniversite hastanelerinde 
biriken bilginin kıymeti göz önüne alındığında, bu 
verilerle hekimlerimizin akademik çalışmalarını 
yapabilmesi amaçlanmalıdır. Hekimlerimizin 
özellikle yüksek sınıflı dergilerde yayın yapabilm-
elerinin öncelikli şartı, doğruluğu ve güvenirliği 
tam olan dijital veriler üzerinde çalışmalarıdır. 
Ancak ülkemizde çoğu sistemin günlük rapor-
lama ve faturalama için kullanılmasından ötürü, 
bu veri tabanlarının hastanın gerçek verilerinin 

dışında yanlış ve kirli verilerin de bulunduğu veri 
depoları şeklinde olduğunu görmekteyiz.  Bu 
nedenle üniversite hastanelerinde bazı hekimler, 
sorumlusu oldukları hastaların bilgilerini, HBYS 
dışında kendilerine ait hasta izlem formlarında 
kâğıt üzerinde arşivlemektedir. Bunun sonucu 
olarak, hekimler başta zamanlarının önemli bir 
bölümünü veri arşivlemek için harcamakta ve 
sonrasında dijital olmayan verilerle çalışmak zo-
runda kalarak ülkemiz adına önemli çalışmalar 
yapmakta zorlanmaktadırlar. 

Ülkemizde bu konudaki eksiklerden bir diğeri de 
gelişmiş ülkelerin hastanelerine bakıldığında her 
hastalık için ayrı bir sistemin geliştirildiği ve özel-
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likle kanser gibi takibi önemli olan hastalıklarda 
ülkenin tüm verilerinin bir merkezde toplandığını 
görmekteyiz. Bu veriler sadece hastayı ve 
hastalığı takip amacıyla kullanıldığından temiz 
veri ambarları halinde ve belirli standartlar ile 
tutulmakta ki sonrasında ülkenin hekimleri ilg-
ilendikleri hastalık kümelerine daha az çaba ile 
ulaşarak güvenli bir şekilde çalışabilmektedir.
Ülkemizde tıbbi verilerin güvenilirliği dışında bir 
başka engel de akademik çalışma yapabilmek 
için gerekli yasal izinlerin alınma sürecidir. Ülke-
mizde bu sürecin gelişmiş ülkelere kıyasla zor-
layıcı kaldığını görmekteyiz. Hastaların mahremi-
yet içeren demografik bilgileri haricinde tüm tıbbi 
verileri, ticari amaç olmadan akademik çalışma-
lar için araştırma merkezlerinden ve üniversitele-
rden yurt dışı örneklerde olduğu gibi açık kaynak 
olarak erişilebilir olması gerekmektedir [5]. 

Gerçekleştirdiğimiz örnek tıbbi uygulamalardan 
ilkinde, gerekli izinleri alınarak elde edilmiş lab-
oratuar verileri kullanılırken ikincisinde internet-
ten açık kaynak olarak paylaşılmış bir tıbbi veri 
kümesi kullanılmıştır. Sonuç olarak bu verile-
rin işlenip nasıl değerli sonuçların elde edilebi-
leceğinden bahsedilecektir.

2. Tıbbi Laboratuar Testleri

Günümüzde birçok hastalığın erken teşhisi, 
tanılanması ve sağaltımının kontrol edilmesinde 
kullanılan laboratuar test sonuçları, hastane bil-
gi sistemleri kullanımı ile veri tabanlarına kayıt 
edilmekte ve oradan da veri depolarına depolan-
mak üzere gönderilmektedir. HBYS parçaların-
dan biri olan laboratuar bilgi sistemi (LBS), 
doktorların hasta kliniğinin aydınlatılması için 
tıbbi örneklerin incelenmesi istemi, elde edilen 
sonuçların gösterimi ve iletişimini sağlayan 
bir modüldür. LBS verileri HBYS’nin en ze-
ngin içeriğini oluşturan verileri kapsamaktadır. 
Bu içeriğe geriye dönük olarak hastane veri 
merkezindeki depolardan yetkiler çerçevesinde 
erişilebilmektedir. Bu verilerin hastaların kliniği-
nin aydınlatılması ya da uzman sistemlerin 
tasarımında kullanılması ile tasarlanan sistem-
lerin başarımının gerçek veriler üzerinde test 
edilmesi fırsatı bulunacaktır. Bu çalışmada tıbbi 
örneklerin incelendiği özel bir laboratuara ait 3 
aylık veri seti üzerinde kullanılan veri madenciliği 
teknikleri ile ortaya çıkarılan bilgilerin işlenmesi 
ve tıbba hizmet edebileceği düşünülen uzman 
bir sistemin tasarımı amaçlanmıştır.

Sağlık kurumuna başvuran bireylerden 
hastalıkların tanılanması veya uygulanan tedavi-
nin başarımının izlenmesi için sıklıkla alınan biy-
olojik örnekler kan, idrar ve gaitadır. Bireylerden 

alınan örnekler ile inceleme yöntemlerine göre 4 
alt gruba ayrılır;
 
1. Ölçüm materyali kan olan testler
a. Biyokimya testleri; albumin, alkalen fosfataz, 
ALT, AST, asit fosfataz, amilaz, bilirubinler, demir, 
demir bağlama kapasitesi, fosfor, GGT, glukoz, 
globulin, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, kalsi-
yum, klor, kolesterol, kreatinin, kreatinin fos-
fokinaz, kreatinin fosfokinaz izoenzimleri, laktat 
dehidrojenaz (LDH), potasyum, sodyum, trans-
ferrin, trigliserit, üre, ürik asit.
b. Hematoloji testleri; bazofil, eozinofil, eritrosit, 
lenfosit, lökosit, monosit.
c. Hormon testleri; tiroid stimülan hormon 
(TSH), T3, FT3, T4, FT4, E2, Progesteron, folikül 
stimülan hormon (FSH), LH, beta HCG, prolak-
tin, testeron, DHEA-SO4.
d. Tümör işaretleyicileri; AFP(Alfa feto protein), 
CEA(Karsino embriyonejik antijen), PSA(Pros-
tat spesifik antijen), Ca15-3, Ca19-9, Ca125, 
Ca50, Ca72-4, NSE(Nöron spesifik enolaz), SC-
C(Squomaz cell carsinom), Beta2-mikroglobulin, 
Thyreoglobulin
e. İmmunoloji testleri; ASO, RF, CRP, sediman-
tasyon.
f. Seroloji testleri; İmmunglobulin (IgA, IgG, IgM), 
kompleman (C3,C4)
g. İlaç düzeyi testleri

2. Ölçüm materyali idrar ve dışkı olan testler
a. İdrar; idrarda bilirubin, idrar dansitesi, idrar-
da glukoz, idrarda hematüri, idrarda keton, idrar 
PH’ı, idrarda protein, idrarda ürobilinojen.
b. Dışkı; gaitada gizli kan, gaitada parazit.

3. Gebelik testi
a. HCG düzeyi

4. Kültür grubu testleri
a. Kültür; balgam, boğaz, burun, gaita, göz, idrar, 
kulak, yara kültürü.
Dört ana başlıkta özetlenen laboratuar test 
sonuçlarının normal bir insanda bulunması ger-
eken değerler kullanılan cihazın kalibrasyonuna 
göre referans değerleri olarak isimlendirilmekte 
ve referans değer aralıklarında çıkan sonuçların 
karşısında normal, referans değerlerinin altında 
ya da üstünde çıkan değerlerin karşısında ise 
sırasıyla düşük ya da yüksek olarak nitelendiril-
ip kayıt altına alınmaktadır. Referans değerlerin 
bazıları yaşa ve cinsiyete göre de değişim gös-
termektedir [1].

3. Yöntem

Tıbbi örneklerin incelendiği özel bir laboratuara 
ait 3 aylık veri seti üzerinde 26.303 bireye ait to-
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plam 39 özellik ve 650.625 adet veri bulunmak-
tadır. Ön işleme hastaların ve testlerin seçimi, 
bu seçim sonrası elde edilen verilerin min-maks 
normalizasyonu sonucu 0 ile 1 aralığında değer-
ler atanmasını kapsamaktadır. Veri seti üzerinde 
bulunan verilerin seçilmesi işleminde, bilgi gir-
ilmemiş ve test referans değerleri arasında bulu-
nan veriler inceleme dışı bırakılmıştır. Ön işleme 
sonucu çalışılan 18.781 bireye ait toplam 39 
özellik üzerinde çalışma yürütülmüştür. Veri se-
timizde hastalık sonucu gibi belirleyici bir sınıf 
bilgisi olmadığı için veri setindeki verilerin eğitici-
siz kümelenmesi yöntemine gidilmiştir. Verilerin 
600X600 ızgara yapısında SOM’a aktarılmış ve 
harita üzerinde k-means algoritması ile verilerin 
kümelenmesi sağlanmıştır.

3.1 Kendi Kendini Düzenleyen Haritalar
Kendi kendini düzenleyen haritaların (Self-Or-
ganising Map; SOM) ana amacı, girdi uzayındaki 
komşuluk ilişkilerini mümkün olduğunca koruyan 
ve birimler arasındaki komşuluk ilişkilerine göre 
topoloji-korumalı bir harita yaratmaktır. SOM’un 
eğitiminde başlıca zaman tüketen adımlar ver-
ilen bir örnek için kazanan düğümün (winner 
node) yerleştirilmesi ile ilgili alt-problem boyunca 
geçen adımlardır. Bir kazanan düğüm her girdi 
vektörü için en iyi uyumlu birim (Best Matching 
Unit; BMU) şeklinde ifade edilir. En çok zaman 
harcanan kısım komşulukları bulurken geçen 
süredir. Komşuluk hesapları öklid mesafesi 
(uzaydaki iki nokta arasındaki mesafe) uyarınca 
hesaplanılır. Fiziksel uzayda iki boyutlu bir ızga-
ra yapısı sergileyen SOM, Ağırlık/Girdi uzayında 
eğimli bir yapı sergilemektedir[3].

Bir örnekte en yakın komşuyu bulma prob-
lemi için kullanışlı çok sayıda yöntem vardır. En 
geçerli ve baskın karşılaştırma da, şablon vek-
törlerin durağan kalacağı varsayımı ile yapılmak-
tadır. SOM’in bu durumunda tüm düğümlerin 
ağırlıkları sabit aralıklarla güncellenmektedir [3]. 
SOM ağları diğer bütün yapay sinir ağları gibi iki 
farklı şekilde çalışmaktadır. İlk çalışma şeklinde 
sistem kendini eğitmektedir. Bu çalışma şeklind-
eyken rekabetçi öğrenme (competitive learning) 
kullanılır. İkinci çalışma şekli olan haritalama 
düzeyinde ise ağ, gelen yeni girdiyi doğru harita-
lamak için çalışır. Temel olarak çok boyutlu girdil-
erin (multi dimensional inputs) daha az boyuttaki 
çıktılara indirgenmesine dayanan çalışma man-
tığı problemin basitleştirilmesini amaçlayan bir 
boyut azaltma (dimension reduction) işlemidir. 
SOM algoritması [4, 7];

1. Ağımızdaki nöronların ağırlık değerlerini rast-
gele olarak başlatıyoruz

2. Giriş vektörlerini alıyoruz. (Sistemdeki hedef 
vektörlerimiz)

3. Haritadaki bütün değerler dolaşılıyor ve: 
a. Giriş vektörü ile dolaşılmakta olan harita 
değeri arasındaki mesafe öklit mesafesi (euclid 
distance) olarak hesaplanır.
b. En kısa mesafeye sahip olan düğüm alınır (bu 
yönteme en uygun (best matching unit , BMU) 
ismi verilir).

4. Bu seçtiğimiz en uygun düğüme komşu olan 
bütün düğümler güncellenerek giriş vektörüne 
yaklaştırılır. (Aşağıdaki formül kullanılır): 

Wv(t + 1) = Wv(t) + Θ(t)α(t)(D(t) – Wv(t)) 
(t = şimdiki adım, λ = adım üzerindeki zaman 
limiti, Wv = şimdiki ağırlık vektörü (weight vec-
tor), D=hedeflenen giriş değeri, Θ(t) = komşuluk 
fonksiyonu(en uygun komşudan ne kadar uzağa 
gidileceği), α(t) = zamana bağlı öğrenme limiti).

5. t < λ olduğu sürece 2. adıma dönülerek işlem-
ler tekrar edilir[3].

3.2 K-Ortalama ile Kümeleme (K-Means)
Algoritmanın genel mantığı n adet veri nesnesin-
den oluşan bir veri kümesini(X), giriş parametresi 
olarak verilen k (k ≤ n) adet kümeye bölümleme-
ktir. Gerçekleştirilen bölümleme işlemi sonunda 
elde edilen kümelerin, küme içi benzerliklerinin 
maksimum ve kümeler arası benzerliklerinin 
minimum olmasını sağlamak amaçlanmak-
tadır. Yöntemin performansını k küme sayısı, 
başlangıç olarak seçilen küme merkezlerinin 
değerleri ve benzerlik ölçümü kriterleri etkile-
mektedir. K-means algoritmasının dört aşaması 
vardır [2, 6]; 

1. Veri kümesi k altkümeye ayrılır (her demet bir 
altküme).
2. Her demetin ortalaması hesaplanır: merkez 
nokta (demetteki nesnelerin niteliklerinin ortala-
ması).
3. Her nesne en yakın merkez noktanın olduğu 
demete dahil edilir.
4. Nesnelerin demetlenmesinde değişiklik ol-
mayana kadar 2 ve 3. adımlar tekrarlanır [2, 6].

4. SOM Uygulaması 

Tıbbi laboratuar test verilerinin 600X600 ızgara 
yapısında SOM’a aktarılarak haritalanmasından 
sonra kümelemenin sağlanması için k-means al-
goritması uygulandı ve 3 kümeye veriler ayrıldı 
(Şekil 2.). 18781 bireye ait toplam 39 özellik 
içeren verilerin kümelenmesi sağlandıktan sonra 
yeni bir test sonucu rasgele bir değer atanarak
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sisteme girilmesi ile kümelenmesi sağlandı. 
Daha sonra 3 kümenin içerdiği verilerin incelen-
mesi sağlandı.

Şekil 1. Verilerin SOM’a aktarılarak haritalanması
Şekil 3. ASO Kantitatif A laboratuar test sonucu 

olarak rasgele bir değerin (20) atanması ile 
kümelemenin yapılmasının sağlanması (yeni veri 

siyah nokta ile belirtilmiştir).

Şekil 2. K-means algoritması ile verilerin 3 kümeye 
ayrılması

4.1 SOM Uygulama Sonuçları
18.781 bireye ait toplam 39 özellik üzerinde 
yürütülen çalışmada Tıbbi laboratuar test veriler 
600X600 ızgara yapısında SOM’a aktarılmış ve 
harita üzerinde kümelenmiş verilerin k-means 
algoritması ile tekrar kümelenmesi sağlanmıştır. 
Böylece K-means yöntemi ile veriler üç kümeye 
ayrılmış ve ortak özellikteki hastalar ilgili kümele-
rde toplanabilmiştir. 

Yeni bir hasta geldiğinde onun hangi kümeye ait 
olacağı bulunabilmekte ve bu hastaya teşhisten 
hangi tedavilerin uygulanacağına kadar hekime 
karar vermede destekleyici bir sistemin yapılabi-
leceği görülebilmektedir.

5. Baskın Alt Alanların Tespiti için Genetik Al-
goritma Yaklaşımı

Bu çalışmanın amacı, veri kümemiz içinde hedef 
alt alan olan kolesterol alanını etkileyen en baskın 
alt alanları bulabilmektir. 303 hastanın kolesterol 
değerleri hakkında olan veri kümemiz 22 Tem-
muz 1988 yılında David Aha tarafından derlen-
miş ve açık kaynak olarak paylaşılmıştır [1].

Veri kümesinde hedef kolesterol değeri ile bera-
ber 14 alt alan bulunmaktadır. Diğer alt alanlar; 
hastanın yaşı, cinsiyeti, göğüs ağrı tipi, dinlenme 
anındaki kan basıncı, kan şekeri değerinin 120 
mg / dl den büyük olup olmaması, dinlenme 
anındaki elektro-kardiografik sonucu, maksi-
mum kalp hızı atımı,  uyarılmış anjin egzersizi, 
dinlenme anındaki ST segment atımı, ST seg-
ment egzersizi atımı, ana damar sayısı, genel 
durumu, kalp rahatsızlığı olup olmamasıdır.

5.1 Genetik Algoritma
Problemimizin çözümü için evrimsel süreç kul-
lanılarak sonuç elde edilmiştir. Algoritma toplum 
ya da başlangıç populasyonu denilen, kromo-
zomlarla temsil edilen bir çözüm kümesi ile 
başlamaktadır. Bu popülasyondaki çözüm öner-
ileri yeni toplumların üretilmesinde kullanılmıştır. 
Bu işlem, yeni popülasyonun eskisinden daha 
iyi olması için uygunluk fonksiyonu ile belirlenen 
en iyi bireyleri hayatta tutup diğerlerini yok etme 
üzerine kuruludur. Başka bir anlamda, daha uy-
gun olan bireyler üretim için daha fazla şansa sa-
hip olmuştur. Bu işlemler istenen duruma erişene 
kadar tekrar etmiştir. [1]
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Tablo 1. Örnek kromozomlar

Tablo 2. Kolesterol değerlerinin yakın olmasına 
rağmen diğer alt alanların birbirinden çok farklı olma 

durumu

Şekil 4. Verilerin sadece 5, 7, 8, 10, 11, 12 ve 
kolesterol alt alanları ile ele alınması

Tablo 4. Örnek kromozomlara karşılık gelen uygunluk 
değerleri

Tablo 3. Diğer alt alanlarının değerlerinin yakın 
olmasına rağmen kolesterol değerlerinin birbirinden 

çok farklı olan iki hasta verisi

5.2 Başlangıç Popülasyonu
Algoritmanın başlangıcında rastgele ve farklı 
kromozomlar oluşturulur. Örneğin; 5 kromo-
zom, 6 alt alan için yani 6 gen için algoritma 
çalıştırılmıştır.

5.3 Uygunluk Fonksiyonu
Bu fonksiyonun en önemli hedefi kolesterol 
değerleri arasındaki asgari farklılıkları yaka-
lamaktır. Sadece bu amaç tek başına yeterli 
değildir ve aşağıdaki gibi kötü sonuçların elde 
edebilme olasılığı vardır.

Bu örnek yakın kolesterol değerlerine sahip 2 
veri olmalarına rağmen diğer alt alan değerleri-
nin uyumsuz olduğu durumu göstermektedir. Bu 
durumlar açısından sadece kolesterol değerler-
ine bakmamak gerekmektedir.  Uygunluk fonksi-
yonunu bu durumlara uyumlu hale getirebilmek 
için diğer alt alanları da hesaba katmak gerek-
miştir.

Bu örnek de istenmeyen bir durumdur ve her 
iki durumu da sağlaması açısından uygunluk 
fonksiyonu (U) aşağıdaki gibi kullanılmıştır.

Öklit fonksiyonuna göre iki veri arasındaki vek-
törel uzaklıkla kolesterol farklarının (|C1-C2|) 
çarpımı ne kadar küçükse kolesterol değeri için 
bu alt alanlar o kadar uygundur kabullenmesi 
yapılmıştır.

6. Genetik Algortima Uygulaması

Uygunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi çalışır: 
Örneğin ilk kromozom 5, 7, 8, 10, 11 ve 12 alt 
alanlarını içeren genlere sahip olsun. Tüm ver-
iler şekil 4 deki gibi, seçilmemiş (1, 2, 3, 4, 6, 9 
ve 13) diğer alt alanlarından arındırılırlar. Bu hali 
ile tüm veriler için karşılıklı uygunluk fonksiyonu 
çalıştırılır ve Şekil 4 deki gibi bir çıktı elde edilir. 

Bu aşamadan sonra 303x303 alana sahip bir 
benzerlik matrisi oluşturulur ve içi uygunluk fon-
siyonundan çıkan sayılarla doldurulur. Benzerlik 
değerlerinin tutulduğu bu matriste diagonale 
göre üst ve alt değerlerin tekrarlanmasından 
ötürü, her bir kromozom önerisi için sadece di-
agolanin alt kısmındaki sayıların tümü ile toplam 
uygunluk değerleri elde edilir. Bu sayılar daha 
sonra normalize edilmesi adına aritmetik ortala-
ma ile anlaşılır sayılara indirgenir (Tablo 4).

Uygunluk fonksiyonundan çıkan değerlerin 
küçük olması bize kromozomun uygunluğunu 
göstermekteydi. Bu nedenle elimizdeki örnek-
ten yola çıkarsak 239 çıkan 1. kromozom ve 283 
çıkan 5. kromozon çaprazlama geçiş (Cross-
Over) tekniklerinden geçirilerek 2 ayrı yeni birey 
elde edilmiş ve popülasyondaki en kötü uygun-
luğa sahip 2 birey (örneğimizde 1902 ile 2. Kro-
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mozom ve 700 ile 4. kromozom) popülasyondan 
çıkarılmıştır.
Çaprazlama geçişinde, en iyi iki bireyin ortak 
genleri sabit tutularak (örneğimizde 10 ve 12) 
diğer genleri rastgele belirleme ile yeni bireyleri 
elde etme yöntemi kullanılmıştır.

Çaprazlama geçiş tekniği dışında, rastgele an-
larda, en iyi 2 birey ve onların da oluşturduğu 
diğer 2 birey olmayan bireylerden rastgele 
seçilen bireylerin rastgele genlerinde Mutasyon 
tekniği uygulanarak yerel optimal (Local Opti-
mum) probleminden kaçınılmıştır.

 6.1 Genetik Algoritma Sonuçları 
Uygulamamızı 14 alt alandan kolesterol değer-
ini etkileyen en baskın 6 alt alanı bulma adı-
na şu parametrelerle çalıştırdık; çaprazlama 
geçiş sonucunda 3 yeni birey oluşsun, en kötü 
3 birey popülasyondan çıksın ve 10 bireyli bir 
popülasyon olsun. 10 bireyin optimal uygunluğa 
erişmesi 44 nesil sonra gerçekleşmiş ve algorit-
ma 44 nesil sonra sonlanmıştır. 

Her nesil sonucu oluşan uygunluk değerleri her 
birey için çıktı olarak da uygulama da daha sonra 
analiz edilebilmesi için verilmiştir (Şekil 5).

Şekil 5.  Uygulamanın Çıktısı

Şekil 6 da görüldüğü gibi tüm kromozomlar 44 
üncü nesile gelene kadar uygunluk değerleri 
124 ile 6000 aralığında değişim göstermekte-
dir. 44 e yaklaştıkça da değişim dengeli olmaya 
başlamış ve 123.88 de optimal olarak kabullenip 
program sonlanmıştır. Bu sonuca göre kolesterol 
sonuçlarını etkileyen baskın alt alanlar ‘hastanın 
yaşı, cinsiyeti, dinlenme anındaki kan basıncı,  
maksimum kalp hızı atımı, dinlenme anındaki ST 

segment atımı, ST segment egzersizi atımı’ şek-
linde elde edilmiştir.

Şekil 6.  Kromozomların nesil ilerledikçe uygunluk 
değerlerinin değişim grafiği

7. Sonuç

Akademik bilişim alanında disiplinler arası 
çalışmalar kaçınılmazdır. Özellikle ülkemizin tıbbi 
verileri işleme konusunda eksiklikleri göz önüne 
alınırsa tıp alanı ile bilişim alanlarının bir araya 
gelmesi mutlaka teşvik edilmeli ve gerekli sınır-
lar dahilinde akademik çerçevede açık kaynak 
olarak tıbbi veriler erişilebilir olmalıdır. Verilerin 
güvenilirliği açısından da HBYS içinde tutulan 
her verinin doğruluğundan emin olunmalı ve bu 
konuda da gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Örnek uygulamalarımız ile tıp alanıyla beraber 
başarılı akademik bilişim çalışmalarının yapılabil-
irliği gösterilmek istenmiştir. SOM ve K-Means 
kümeleme yöntemleri ile bir karar destek sistemi 
yapılmak istenirken, genetik algortima ile baskın 
alt alanların keşfi hedeflenmiştir.

8. Kaynaklar

[1] Grefenstette, J.J., “Genetic Algorithms and 
Their Applications”, Proceedings of the Second 
International Conference on Genetic Algorithms, 
UK (2013).
[2] Jain, A.,K., “Data clustering: 50 years beyond 
K-means”, ELSEVIER 19th International Confer-
ence in Pattern Recognition (ICPR), 31(8), 651–
666, (2010).
[3] Kohonen, T., “The self-organizing map”, Pro-
ceedings of the IEEE, 78(9): 1464 - 1480 (1990).

[4] Liu, Y., Weisberg, R.H., “A review of self-or-
ganizing map applications in meteorology and 
oceanography.” In: Self-Organizing Maps-Appli-
cations and Novel Algorithm Design, 253-272. 
(2011).



849

[5] ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi, http://
www.mc.metu.edu.tr/labtest.html (2013).
[6] Polczynski, Mark ve Michael, “Using the 
k-Means Clustering Algorithm to Classify Fea-
tures for Choropleth Maps”, The International 
Journal for Geographic Information and Geovi-
sualization, 49(1), 68-75 (2014).
[7] Robab, S., Sim, A.,T.,H., Hosein, J., “Appli-
cation of Self Organizing Map for Knowledge 
Discovery Based in Higher Education Data”, Re-
search and Innovation in Information Systems, 
2011 International Conference on. IEEE, (2011).
[8] Wager, K.,A., Lee, F.,W., Glaser, J.,P., “Health 
Care Information Systems: A Practical Approach 
for Health Care Management Third Edition”, 
USA (2013). 


