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Kavramlar-Tanımlar



Bilinen ve kendisinden bilgi elde edilebilen tipik olarak 
nümerik yapıdaki düşünce ve gerçekleri ifade 
etmektedir.

Bir bilgi sistemine girilen, yapısal olmayan, işlenmemiş 
girdilerin tümüne veri denir.

Başka bir ifade ile veri, çevrede bulunan, kendi kendine 
anlam ifade etmeyen çeşitli birikim ve oluşumlardır.
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* ERDEM Ümit Rıfat, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Bir Hastane İçin Yönetim Bilgi

Sisteminin Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Ünv, Ankara, 2006



Veri Tabanı; birbiriyle ilişkili verilerin tekrara yer 
vermeden, çok amaçlı kullanımına olanak sağlayacak 
şekilde depolanmasıdır.

Veri Ambarı; büyük  bir analitik veri tabanıdır; 
sorgulama, raporlama ve analizler için oluşturulan 
yapılardır. Veri ambarları işlemsel olduğu kadar 
işlemsel olmayan verileri de içermektedir 
(Khan,2003:8).
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Tıbbi  veriler

Uydulardan gelen veriler

Finans verileri

Alışveriş verileri

İnsan kaynakları verileri

Otomasyon verileri

E-kütüphaneler

………………..



Metin  veriler

Raporlar

Tahlil sonuçları v.b.

Örüntü verileri

Filmler

Mikroskop verileri

Ultrason verileri 

Kamera verileri  v.b. örüntüler

Otomasyon verileri





Verinin, kullanıcı tarafından karar verme sürecinde 
kullanılır duruma getirilmiş şekline veya karar alma 
aşamalarında, işlenerek anlamlı hale getirilip, 
kullanıcıya sunulmuş şekline bilgi denilir.

Başka bir tanımla bilgiyi, toplanan verilerin kullanan 
için anlam taşıyan ve yarar sağlayan hale gelmiş biçimi 
olarak tanımlayabiliriz.
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* ERDEM Ümit Rıfat, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Bir Hastane İçin Yönetim Bilgi

Sisteminin Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Ünv, Ankara, 2006





Bilginin Keşfi ve Veri 
Madenciliği
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Veri tabanlarında/ambarlarındaki veriler arasında 

Anlamlı, 

Faydalı, 

Orijinal

Belli bir değeri olan örüntüleri / ilişkileri ortaya 
çıkarma işlemidir (Cios vd., 2007: 10)







Büyük miktarda veri içinden, 

gelecekle ilgili tahmin yapmamızı sağlayacak 

bağıntı ve kuralların aranmasıdır

MERYEM KAPANCI-2010



Veri toplulukları içerisinde bulunan bilginin 
keşfedilmesi için bir araç,

Veri  toplulukları  içerisindeki  veri modellerini ve 
eğilimlerini ortaya çıkarmak için yapay zeka 
tekniklerinin kullanılması ile gerçekleştirilir.

Hedef, büyük veri setleri kapsamında,  düşük 
düzeyde veriden, yüksek düzeyde bilgi aktarmaktır



Yapay sinir ağları
Genetik algoritmalar
İstatistiksel yaklaşımlar
Karar ağaçları
Bayes teorisi
Bulanık mantık torisi
Kaba küme teorisi
Yapay bağışıklık sistemleri
Destek vektör makinaları
…………………………… 



Göçebe
Toplumu

Tarım
Toplumu

Endüstri
Toplumu

Bilgi
Toplumu

M.Ö. 50.00 M.Ö. 10.000 15-16. Yüzyıllar 20. yüzyıl

1. Devir 2. Devir 3. Devir 4. Devir

Küçük Gruplar Hiyerarşi Bürokrasi Bilgi

*. “The four ages of organization”, Lipnack ve Stamps 1994

ÜYELER SEVİYELER AMAÇLAR HEDEFLER





Oluşturulur

Saklanır

Korunur Değerlendirilir

Ölçülür

Çözümlenir

Satılır

Paylaşılır

İletilir

Yayınlanılır

Sınıflandırılır

Tartışılır

Sunulur

Sorgulanır

Öğretilir

Veri Bilgi

İşlenir Kullanılır

PazarlanırPazarlanır Toplanır

Kaydedilir

Değişir

Yorumlanır

Aktarılır

Grafiklendirilir
Sergilenir

*. ŞİMŞEK  Zeynep , Sağlık Bilişimi Ders Notları s: 17





VERİ 
MADENCİLİĞİ

Diğer 
disiplinler

Görsel 
Bilimler

Makine 
öğrenmesi

istatistik

Enformasyon
bilimleri

Veri tabanı 
teknolojileri



Veri madenciliği sonucu ortaya çıkan bilgiler  
içerisinde hiç beklenilmeyen, olması tahmin 
bile edilemeyen ilginç hatta şaşırtıcı sonuçlar 
bulunabilmesidir



Veri Madenciliği Kullanım 
Alanları ve Modelleri



Veri tabanı analizi ve karar verme desteği

Pazar Araştırması : Hedef pazar , müşteriler arası 
benzerliklerin saptanması, sepet analizi, çapraz pazar 
incelemesi

Risk Analizi : Kalite kontrol, rekabet analizi, öngörü, 
sahtekarlıkların saptanması

Belgeler arası benzerlik : Haber kümeleri,  e-posta

Müşteri kredi risk araştırmaları

Kurum kaynaklarının en optimal biçimde kullanımı

Geçmiş ve mevcut yapı analiz edilerek geleceğe yönelik 
tahminlerde bulunma,



İş Hayatı

Reklam

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) 
ve müşteri modelleme

e-Ticaret

Yatırım değerlendirme ve 
karşılaştırma

Sağlık

Üretim

Spor/eğlence

Telekom (telefon ve iletişim)

Hedef pazarlama

Bilim

Astronomi

Biyo informatik

İlaç keşfi

Web

Metin Madenciliği (haber grubu, e-
mail, dokümanlar)

Web analizi

Arama Motorları

Devlet

Terörle Mücadele

Kanun yaptırımı

Vergi Kaçakçılarının Profilinin 
Çıkarılması



Bağıntı 

Sınıflandırma

Regresyon

Zaman içinde sıralı örüntüler

Benzer zaman sıralamaları

İstisnalar (Fark saptama)

Doküman Madenciliği
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Bağıntı

“Çocuk bezi alan müşterilerin 30%’u bira da alır.”

« Acile başvuranların % 35’ i Ortopedi muayenesi 
oluyor»                     (Sepet Analizi / Basket Analysis)

Sınıflandırma

“Genç kadınlar küçük araba satın alır; yaşlı, zengin 
erkekler ise büyük, lüks araba satın alır.”

Regresyon

Kredi skorlama (Application Scoring)

« Sağlık sigortaları geri ödeme / risk değerlendirme»



30

Zaman içinde Sıralı Örüntüler

“İlk üç taksidinden iki veya daha fazlasını geç ödemiş 
olan müşteriler %60 olasılıkla krediyi geriye 
ödeyemiyor.” (Behavioral scoring, Churning)

« KBB muayenesi olan hastaların % 45’i 7 gün içinde 
göğüs hastalıklarına da muayene oluyor» 

Benzer Zaman Sıraları

“X şirketinin hisselerinin fiyatları Y şirketinin fiyatlarıyla 
benzer hareket ediyor.”

« Pediatri poliklinik sayısı artışı, göğüs hastalıkları plk
artışı ile benzer haraket ediyor»
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İstisnalar (Fark Saptanması)

“Normalden farklı davranış gösteren müşterilerim var 
mı?”  «şikayet / tanı uyumsuzluğu oranı»

Döküman Madenciliği (Web Madenciliği)

“Bu arşivde (veya internet üzerinde) bu dökümana
benzer hangi dökümanlar var?”

« Tiroid ameliyatı sonrası Ca değeri 7’nin altına düşen 
hastalar»  « bu hastalarda kişi başına düşen ortalama 
Calcium ampul sayısı»



Churn analyse : Hangi müşterilerimiz rakiplerimize kaymaya 
daha çok meyilli.. 

Cross selling : Müşterilerimiz daha çok hangi branşta hizmet 
almaya meyilliler... 

Fraud Detection :Acaba bu müşteri, sigorta talep eden bir 
sahtekar mı... 

Risk Management :Bu müşterinin kredi / anlaşma talebini 
onaylamalı mıyım... 

Customer Segmentation : Benim müşterilerim kimler... 

Sales Forecast : Gelecek ay bu ameliyathanede kaç vaka 
yapacağım



Maden Nasıl Bulunur?

Veri Madenciliği Aşamaları
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Geçerleme Keşif

• Bilgisayar yardımıyla, 

• Kullanıcı tarafından,

• Yukarıdan aşağıya

Sorgula ve Raporla

OLAP (OnLine Analytical
Processing) tools

• Otomatik, 

• Veri tarafından yönlendirilir, 

• Aşağıdan yukarıya
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Ürünler arasında bağıntı ?

Yeni pazar segmentleri veya potansiyel müşteriler?

Zaman içindeki satın alma örüntüleri veya ürün 
satım eğrileri? / risk örüntüleri 

Müşterileri / tanıları / hastaları guruplamak, 
sınıflandırmak ?
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Veriyi birleştir, seç ve ön işle 

(Eğer veri ambarı varsa zaten yapılmıştır)

Var olan verinin dışında, amaç için kullanılabilecek 
ek bilgi var mı?
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Veri seçimi: Önemli değişkenlerin saptanması

Veri temizleme: Hata, tutarsızlık, tekrar ve eksik 
verilerin ayıklanması/düzeltilmesi

Veri fırçalama: Guruplama, dönüşümler

Görsel inceleme: Veri dağılımı, yapısı, istisnalar, 
değişkenler arasında bağıntılar

Değişken analizi: Guruplama, bölütleme
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Amaç sınıfının tanımlanması
Guruplama (Clustering/Segmentation), Bağıntı kurma (Association), 
Sınıflandırma (Classification), Zaman içinde örüntü bulma/tahmin yapma 
(Pattern detection/Prediction in time)

Çözüm sınıfınının tanımlanması
Açıklama (Karar ağaçları,kurallar) vs Kara kutu (sinir ağı)

Model değerlendirme, geçerleme ve karşılaştırma
k-kat çapraz geçerleme, istatistiksel testler

Modellerin birleştirilmesi
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Sonuçlar (açıklamalar/tahminler) doğru mu, dikkate 
değer mi?

Uzmana danışma





Veri Madenciliğinde 
Hastane Örneği



Veri Madenciliğinde 
Sorunlar
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Veri madenciliği;  

veri tabanları, istatistik ve 

yapay öğrenme konularının 

kavramlarına dayanır ve onların 

tekniklerini kullanır.



Sınırlı Bilgi : 

Veri tabanları genel  olarak veri madenciliği dışındaki 
amaçlar için tasarlanmışlardır.  Bu yüzden, öğrenme görevini 
kolaylaştıracak bazı özellikler bulunmayabilir. 

Gürültü ve Eksik Değerler : ,

Veri özellikleri ya da sınıflarındaki hatalara gürültü adı verilir. 
Veri tabanlarındaki eksik bilgi ve bu yanlışlardan dolayı veri 
madenciliği amacına tam olarak ulaşmayabilir. Bu bilgi 
yanlışlığı, ölçüm hatalarından, ya da öznel yaklaşımdan 
olabilir. 



Belirsizlik : 

Yanlışlıkların şiddeti ve verideki gürültünün derecesi ile 
ilgilidir. Veri tahmini bir keşif sisteminde önemli bir husustur.

Ebat, güncellemeler ve konu dışı sahalar : 

Veri tabanlarındaki bilgiler, veri eklendikçe ya da silindikçe 
değişebilir. Veri madenciliği perspektifinden bakıldığında, 
kuralların hala aynı kalıp kalmadığı ve istikrarlılığı problemi 
ortaya çıkar. 
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Amaç, büyük miktardaki ham veriden değerli bilginin 
çıkarılmasıdır.

Çok miktarda, güvenilir veri önşarttır. Çözümün 
kalitesi öncelikle verinin kalitesine bağlıdır.

Veri madenciliği simya değildir; taşı altına 
döndüremeyiz.
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Veri madenciliği, uygulama alanındaki uzmanların ve 
bilgisayarın ortak çalışmasıdır.

Uygulama ile ilgili ve yararlı olabilecek her tür 
bilginin (simetriler, kısıtlar, vb) öğrenmeye yardım 
için sisteme verilmesi gerekir.

Sonuçların tutarlılığının uzmanlar tarafından 
denetlenmesi gerekir.
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Veri madenciliği tek aşamalı bir çalışma değildir; 
tekrarlıdır. Sistem ayarlanana dek birçok deneme 
gerektirir.

Veri madenciliği uzun bir çalışma olabilir. Büyük 
beklentiler büyük hayal kırıklıklarına neden olur.
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Çok miktarda kaliteli veri

İlgili ve bilgili uzmanlar:

1. Uygulama alanı

2. Veri Tabanları (Veri Ambarcılığı)

3. İstatistik ve Yapay Öğrenme

Zaman ve sabır
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