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Özetçe—Günümüzde sosyoekonomik şartlarn iyileşmesi ile 
birlikte toplumda hazr gdalarn tüketimi ve daha hareketsiz 
durağan yaşam yaygnlaşmştr. Böylelikle bir dizi metabolik 
sorunun bir arada görülme sklğ artmaya başlamştr. Bu 
sorunlar bedensel değişimler, glukoz toleransnn bozulmasna, 
yağ metabolizmas bozukluklar ve kan basncndaki yükselme 
şeklinde ortaya çkmaktadr. Bu duruma "metabolik sendrom" 
ad verilmektedir. Metabolik sendrom; kardiyovasküler hastalk 
ve diyabet gelişimini artran baz risk faktörlerinin tek başna 
değil de bir arada bulunmasnn önemini vurgulayan bir tanmdr. 
Bu çalşmada amaç, Metabolik sendrom tans konulmas için 
gerekli demografik ve laboratuvar tetkikleri sonucunda elde 
edilen veriler üzerinde çalşan doktora yardmc bir  karar destek 
sistemi geliştirmektir. Geliştirilen arayüz üzerinden kişinin 
verileri girilerek; analiz sonucunda kişinin risk durumunun 
belirlenmesi amaçlanmaktadr. Bu çalşmada yaplan program, 
LabVIEW platformunda Mamdani tipi bulank mantk kümeleri 
kullanlarak 34 kadn, 22 erkek olmak üzere toplam 56  hastaya 
ait veriler üzerinde çalşlmş ve metabolik sendrom riski taşyan 
hastalar  %94.54 doğrulukla tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler—Bulank Mantk, Karar Destek Sistemi, 
Metabolik Sendrom, LabVIEW. 

 

Abstract— Today, with the improvement of socioeconomic 
conditions, consumption of ready-to-eat foods increased and a 
more non-mobile lifestyle became widespread. Thus, the incidence 

of a number of metabolic problems together has begun to increase. 
These problems arise in the form of bodily changes, deterioration 
of glucose tolerance, disorders of fat metabolism and blood 
pressure elevation. It is called the "metabolic syndrome". The 
metabolic syndrome is a definition that emphasizes the importance 
of combining some risk factors that increase the development of 
cardiovascular disease and diabetes, not alone. The aim of this 
study is to develop a decision support system that helps the doctor 
working on the data obtained from the demographic and 
laboratory tests necessary for the diagnosis of the metabolic 
syndrome. By entering the data of the person through the 
developed user-interface; it is aimed to determine the risk factor 
of the person according to the analysis result.  In this study, the 
program was run on the data of 56 patients including 34 female 
and 22 male, using Mamdani type fuzzy logic clusters in the 
LabVIEW platform. 

 
Keywords— Fuzzy Logic, Decision Support System, Metabolic 

Sendrome, LabVIEW. 

I. GİRİŞ 
Günümüzde kardiyovasküler hastalk ve diyabet dünyann 

her yerinde en önemli sağlk problemlerindendir. Diyabet 
obezitenin de dünyada hzla artmasna paralel olarak beşinci 
ölüm nedeni haline gelmiştir. Dünya Diyabet Federasyonu 
(IDF) ve Uluslaras Obezite Çalşma Birliği’ne (IASO) göre 
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dünyada 1 milyar erişkin fazla kilolu olup bunlarn 300 milyonu 
şişmandr ve 1,7 milyar kişi tip 2 diyabet gibi fazla kiloyla 
ilişkili kronik hastalk riski altndadr. Obezlerde vücut 
ağrlğndaki her 1 kg. artş diyabet sklğn % 5 artrmaktadr. 
Dünya çapnda 200 milyon kişi diyabetiktir ve bu saynn 
önümüzdeki 30 yl içinde büyük olaslkla iki katna çkacağ 
tahmin edilmektedir. Birbiriyle bağlantl olan ve kalp damar 
hastalklarna yol açan şişmanlk (obezite), şeker hastalğ 
(diyabet), hipertansiyon ve yüksek kan yağlar (tg)  düzeyleri, 
ayn kaynakl hastalk grubu içinde görüldüklerinden Metabolik 
Sendrom (MetS) ortak ismiyle değerlendirilmektedir[1]. 

Dünya Diyabet Federasyonu (IDF)’nun 1. Uluslararas 
Metabolik Sendrom Kongresinde, dünya çapnda bir klavuz 
yaynlamştr. Buna göre santral obezite ve yüksek tg düzeyleri 
insulin direncini göstermektedir. IDF’nin kriterlerine göre MetS 
tans koyabilmek için Tablo 1’de görülen santral obezite 
(BELC) mutlaka aranmal, ek olarak yüksek tg (LDL), düşük iyi 
huylu kolesterol  (HDL), yüksek kan basnc (Sis/Dias) ve 
yüksek açlk glukozundan (AKŞ) en az iki tanesi bulunmaldr 
[1]. 

 BELC LDL HDL SİS DİAS AKŞ 

KADIN 
≥80 cm 

≥ 150 
mg/dl 

< 50 

mg/dl ≥ 130 

mmHg 

≥ 85 

mmHg 

≥ 100 

mg/dl ERKEK 
≥ 94 cm 

< 40 

mg/dl 

Tablo 1.  IDF-2005 Metabolik Sendrom Tan Kriterleri 
 

Yapay zekâ yöntemlerinin bir veri kümesi içindeki anlaml 
ilişkileri ortaya çkarabilme yetenekleri pek çok klinik 
senaryoda doğru tan ve uygun tedaviyi tahmin etmek için 
kullanlmaktadr. Tpta kullanlan çoğu kavram bulank 
olduğundan, bu kavramlarn ve aralarndaki ilişkilerin bulank 
mantk yöntemiyle temsil edilmesi uygun olmaktadr. Klinik 
karar destek sistemi (KKDS) hasta verilerine dayanarak tbbi 
uzmanlarn tavsiyeleri doğrultusunda geliştirilmektedir [2].  
Literatürde birçok alanda buna benzer yapay zekâ algoritmalar 
kullanlarak geliştirilmiş örnekleri bulunmaktadr. Bu özgün 
KKDS, yapay zekâ yöntemlerinden bulank mantkla,  MetS risk 
tespiti yaparak erken uyar vermek üzere geliştirilmiştir. 

F. Bulut (2017), kollektif öğrenme algoritmalar kullanarak 
çocuklarda obezite riskini hesaplayan ve duruma göre de erken 
uyar verebilen bir KKDS geliştirmiştir [3]. A. Altkardeş ve 
arkadaşlar (2015), veri madenciliği tekniklerinden yararlanarak 
Tip-2 DM hasta verisinin üzerinde, teşhisteki en önemli 
nitelikleri hariç tutup dipper/nondipper hasta örüntüsünü 
öngörmeye çalşmşlardr[4]. J.Manson ve arkadaşlar (2015), 
Kuzey Amerika Menopoz Derneği ile birlikte Menopoz Karar 
Destek sistemini geliştirmişlerdir. Tasarlanan sistem MenoPro 
adnda iPhone/iPad uygulamas olarak hekimlere hangi 
hastalarda menopoz belirtilerinin görüldüğü ve hangi 
farmakolojik tedaviye aday olduğuna karar vermeleri 
konusunda yardmc olmak için tasarlanmştr[5]. R.Amland ve 
arkadaşlar (2016), bulut tabanl KKDS geliştirerek, erken teşhis 

ve tedavi için bu tip çalşmalarn önemini vurgulamşlardr[6]. 
H. Chen ve arkadaşlar (2014), metabolik sendrom riskinde olan 
erişkinleri fiziksel belirtilere göre tanmlamak için regresyon ve 
yapay sinir ağlarnn bir arada çalştğ bir model 
geliştirmişlerdir. Çalşmann sonuçlar metabolik sendrom 
açsndan yüksek riskli bireyleri tanmlamada etkili olmuştur[7]. 
H.Kakudi ve arkadaşlar (2017), Srbistan’da 455 hasta üzerinde 
MetS riski taşyan kişilerin teşhisini yapmak amacyla parçack 
sürü algoritmas kullanarak bir sistem geliştirmişlerdir[8].  

II. METOD 
MetS tans konulmas için gerekli demografik ve 

laboratuvar tetkikleri sonucunda elde edilen veriler üzerinde 
çalşan doktora yardmc bir KKDS geliştirmeyi amaçladğmz 
bu çalşma, LabVIEW grafiksel geliştirme platformunda, 
Mamdani tip bulank mantk kümeleri kullanlarak 
oluşturulmuştur.  

İnsan dünyay, çevreden farkl yollarla aldğ bilgilere 
dayanarak bir sraya koyar ve öyle alglar. Sivinandam’a göre 
kesin snrlar koymadan sözel olarak birbirimize aktardğmz 
doğal bir dilimiz olduğundan ve bunun en büyük lütuf 
olduğundan bahseder[9]. Örneğin; “Sibel Uzundur” ya da 
“Emre Gençtir” dediğimiz aklmzda uzunluk ve yaş ile ilgili 
baz kavramlar olsa da, iki kişinin aklnda oluşan kavramlar 
farkldr. Bulank halde kavramsal olarak zihinde oluşan farkl 
yaklaşmlar, her ne kadar farkl olsa da iki kişide de ayn 
durumun alglanmasn sağlar. Bahsedilen sözsel belirsizliği 
matematiksel modellere dökmeyi başaran Zadeh’e göre [10,11], 
klasik mantğn açklamakta zorlandğ konular bulank mantk 
ile açklamak mümkündür. 

Bulank mantk, kesin olmayan dilsel bilgilere bağl olarak 
etkili kararlar almak için kullanlr. Yani bulank mantk 
kümeleri yukarda anlatlan belirsizliğin matematik olarak 
modellenmesini sağlar. Belirsizliği modellemek için Evet/Hayr 
ya da Doğru/Yanlş gibi değişkenler yerine, düşük, normal ya da 
yüksek gibi üyelik fonksiyonlarndan oluşmuş bulank mantk 
kümeleri kullanr[10].  

 KKDS tasarlanrken, öncelikle MetS risk tayinin 
belirlenmesi için önem taşyan 6 değişken, IDF tarafndan 
klinikte kabul edilen minimum ve maksimum değerler göz 
önünde bulundurularak bulanklaştrlmştr. Şekil 1’de ise 
örnek olarak verilen bel çevresi (BELC) değişkenine ait 
Mamdani tipi kümeler ve üyelik fonksiyonlar görülmektedir.  

 
Şekil 1. Bel çevresi kalnlğ için üyelik fonksiyonlar 
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Üyelik fonksiyonlarnn tasarm için dikkat edilmesi 
gereken önemli hususlardan biri, her fonksiyon için seçilmesi 
gereken şekillerdir. Bu tasarmda daha yumuşak geçiş imkân 
sağlayan “Gaussian” tipi üyelik fonksiyonlar kullanarak, 
Mamdani tipi bulank kümeler oluşturulmuştur.   

Sistemin çkş için Şekil 2’de görülen bulank mantk üyelik 
fonksiyonlar oluşturularak bulank bir çkş üretilmiştir.  

 
Şekil 2. Çkş üyelik fonksiyonlar 

Bir kümeleme işlemi için, elde edilen bulank haldeki 
sonucun, berraklaştrlma işlemine tabii tutulmas 
gerekmektedir. Böylelikle berraklaştrma işleminden sonra 
elimizde hastann MetS riski olup olmadğ net bir şekilde çkt 
olarak sunulabilmektedir.  

Ağrlk merkezi berraklaştrma yöntemi en çok kullanlan 
metot olmasnn yan sra, en basit berraklaştrma yöntemidir 
[9]. Bu metodun uygulanmas srasnda, çkş kümesini kütlece 
iki eşit parçaya ayran bir doğru çizilmektedir.  Berraklaştrma 
işlemi sonucunda hastann MetS riski taşyp taşmadğ 
kullancya yanstlmaktadr. Bu işlemin başarl bir şekilde 
yaplabilmesi için giriş ve çkşlar arasndaki bağlanty kuran 41 
adet kural, uzman görüşleri ve Tablo 1’de verilen IDF’nin 2005 
ylnda MetS’e tans ile ilgili açkladğ kriterler göz önünde 
bulundurularak oluşturulmuştur. Bunlardan bazlar Şekil 3’te 
yer almaktadr. 

LabVIEW ortamnda geliştirilen KKDS, hem masaüstü hem 
de web uygulamas olarak kullanlabilmektedir. Web yaynlama 
uygulamas (Web Publishing Tool) sayesinde yetkilendirilmiş 
bireyler, kullanc ara yüzüne, internet üzerinden veri girişi 
yapabilmekte ve MetS risklerini öğrenebilmektedirler. 
Geliştirilen KKDS yazlmna ait blok diyagram, Şekil 4 ‘da 
görülmektedir. Sadece cinsiyet verisi nominal değerde 
(Erkek/Kadn) olup, binary (True/False) olarak kullanlmştr. 
Çkş değeri 0 ile 100 arasnda bir değer olarak hesaplanr.  

Şekil 3. Kullanlan sözel kurallardan seçilen örnekler 

Alnan bu değerin birey tarafndan tam olarak anlaşlabilmesi 
için, değer aralklar 0-50 arasnda “Düşük Risk”, 51-69 arasnda 
“ Orta Risk” ve 70-100 arasnda ise “Yüksek Risk”  sonucunu 
verir. Şekil 4’de ki örnekte, bireyin “Düşük Risk” sonucu çktğ 
için, ikaz lambalarnn hepsi yeşil olarak görülmektedir.  

III. SONUÇLAR 
Geliştirilen “Metabolik Sendrom Risk Tespit Sistemi”, 
LabVIEW platformunda Mamdani tipi bulank mantk kümeleri 
kullanlarak 34 kadn, 22 erkek toplam 56  hasta verisi üzerinde 
uygulanmştr. Sistemimizdeki en büyük kstlayc faktör 
elimizdeki veri kümelerinde, teşhis için gerekli olan HDL 
değerinin bulunmamasdr. Programda eksik olan HDL 
değerleri normal snrlarnda kabul edilerek; diğer değerler 
üzerinden analiz işlemleri gerçekleştirilmiştir. Uluslararas 
Diyabet Federasyonu’nun 2005 ylnda yaymladğ standartlara 
göre, MetS riski taşyan hastalar  %94.54 doğrulukla tespit 
edilmiştir.  

Bunun yan sra, geliştirilen sistem normal snrlarn altnda 
olan HDL değerleri için de denenmiştir. Ardndan elde edilen 
sonuçlar, HDL değerleri normal olarak kabul edilerek 
çalştrlan sonuçlar ile karşlaştrlmş ve istatistiki anlamda bir 
farkllk olup olmadğ araştrlmştr. Normal snrlarn altndaki 
HDL değerlerinde, hem erkek hem de kadn veri gruplarnda 
risk ortalamalarnda bir artş olduğu gözlemlenmiştir. 

IV. TARTIŞMA 
Öncelikle, IDF standartlarna göre tasarlanan sistemin 

performansnn tam olarak denenmesindeki en büyük kstlayc 
faktör baz denekler için HDL değerlerinin eksik olmasdr.   

Tablo 2,’de klavyeden girilen veriler üzerinde sistemin 
ürettiği tahminlerin hata matris değerleri verilmiştir. Tabloda yer 
alan True Positive (TP) değeri, gerçek durumda metabolik 
sendromu olan hastalar için yaplan doğru tahmin saysn, True 
Negative (TN) gerçek durumda metabolik sendromu olmayan 
hastalar için yaplan doğru tahmin saysn, False Positive (FP) 
gerçek durumda metabolik sendromu olmayan ancak sendromu 
vardr tahmini yaplan denek saysn ve False Negative (FN) ise 
gerçek durumda metabolik sendromu olan ve metabolik 
sendrom riski taşmyor tahmini yaplan denek saysn temsil 
etmektedir. Tablo 2 deki sonuçlara göre sistem, erkeklere ait 
veriler ile yaptğ tahminlerde %100 doğrulukla, kadnlara ait 
veriler ile yaptğ tahminlerde ise % 91.17 doğruluk ile; tüm 
veriler göz önünde bulundurulduğunda da %94.54 doğrulukla 
çalşmaktadr. Ayrca sistem sadece kadnlara ait 3 veride, 
metabolik sendromdan muzdarip olmalarna karşn, sendrom 
riski taşmadklar çkarmn yapmştr. 
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Şekil 4. LabVIEW platformunda geliştirilen KKDS blok diyagram 

 
 

 KADIN ERKEK TOPLAM 

TP 8 8 16 

TN 23 14 37 

FP 0 0 0 

FN 3 0 3 

Tablo 2. Cinsiyetlere ve Toplam Veri Saysna Göre Sistemin Hata Matris 
Sonuçlar 

Konu ile ilgili yaplan araştrmalarda MetS risk faktörünün 
belirlenmesi konusunda bulank mantk ile program 
geliştirilmediği belirlenmiştir. H.Chen ve arkadaşlarnn (2015) 
MetS riskinin tespiti için yaptklar çalşmada giriş olarak vücut 
kitle endeksi, bel çevresi, kan basnc, HDL ve LDL seviyelerini 
kullanarak yapay sinir ağ ve regresyon analizini kapsayan iki 
basamakl bir fizyon sistem geliştirmişlerdir. Böylelikle risk 
tespit başarmn arttrmşlardr. H.Chen ve arkadaşlarnn 
yazlarnda, gelecek çalşma olarak bulank mantğa ek olarak 
bir öğrenme algoritmas entegrasyonundan ve bunun risk 
belirleme performansn artracağndan bahsedilmektedir[7]. 
İncelenen çalşmalardan yola çklarak bir sonraki admda 
hastadan elde edilen verilere göre hastann metabolik sendrom 
riski taşmasn engelleyecek veya taşyorsa da riskin azaltlmas 
için kişiye özel öneri sisteminin geliştirilmesi planlanmaktadr.   
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