
Çalıştaya katılmak için aşağıdaki kayıt formunu doldurarak, ödeme 
dekontu ile birlikte serim@istinye.edu.tr adresine mail atmanız 
gerekmektedir. Kayıt onay e-maili 1 iş günü içerisinde tarafınıza 
gönderilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAYIT FORMU  
KANSER VERİ MADENCİLİĞİ ÇALIŞTAYI  
29 Nisan 2017, İstinye Üniversitesi, Topkapı Sağlık Kampüsü 
 

KATILIMCI BİLGİLERİ 
 

İsim  Ünvan  
    

Kurum  İl  
    

E-mail  GSM  
    
 
Çalıştay Kayıt Ücreti: 75 TL (KDV dahil) 
 
Katılımcı sayısı ilk 75 kişi ile sınırlıdır. 
 
Çalıştay ücreti aşağıdaki banka hesabına transfer edilerek, ödeme dekontu ve 
kayıt formunun serim@istinye.edu.tr adresine mail atılması gerekmektedir.  
Kayıt onay e-maili 1 iş günü içerisinde tarafınıza gönderilecektir. 
 

Havale–EFT yaparken açıklama kısmına mutlaka “Kanser Veri madenciliği, 
İsim Soyisim’’ yazılmalıdır. 

 
HAVALE–EFT ile ÖDEME BİLGİLERİ: 

 
Banka Adı: AKBANK T.A.Ş./Kadıköy Şb. (0020) 

 
IBAN: TR98 0004 6000 2088 8000 3989 56 

 
Hesap Adı: CONPLUS KONGRE ORG.VE DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. 

 
Çalıştay eğitimi için kişisel laptop getirilmesi zorunludur! 
 
Çalıştay ücretine sadece çalıştay eğitimi dahildir. 
 
Kayıt iptalleri en geç 15 Nisan 2017 tarihine kadar yapılabilir, bu tarihten sonra sadece isim 
değişikliği yapılabilecektir. 
 

FATURA BİLGİLERİ (Faturanız %18 kdv oranı ile düzenlenecektir)  
Şahıs faturası için: Kurum ya da Firma Faturası için: 

İsim-Soyisim: Kurum ya da Firma adı: 

TC Kimlik No: Vergi No: 

Adres: Vergi Dairesi: 

 Adres: 

  



Kanser Veri Madenciliği Çalıştayı  
29 Nisan 2017  
Yalçın Özkan (Ph.D) & Çiğdem Selçukcan Erol (Ph.D, İstanbul Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü) 
 
Günümüzün kanser araştırmacıları yüksek verimli tanı ve görüntüleme teknolojileri ile çok sayıda, 
hatta binlerce moleküler, hücresel ve klinik parametreyle karşı karşıyadır. Böyle durumlarda, insan 
sezgisi ve standart istatistik yöntemlerinin istenen sonuçları vermesi zorlaşmaktadır. Bunun yerine, 
veri madenciliği gibi geleneksel olmayan makine öğrenmesi yaklaşımlarına giderek daha çok 
güvenmek durumundayız. Son zamanlarda bu konuda yapılan araştırmaların artış eğilimi göstermesi, 
kanser öngörülerinde ve prognozunda veri madenciliği yöntemlerinin önemli bir yardımcı olarak 
görev almaya devam edeceğine işaret ediyor. 
 
Bu çalıştay, veri madenciliği yöntemlerinin özellikle kanser araştırmalarında mikrodizi verisi üzerinde 
nasıl kullanılabileceği konusuna odaklanmaktadır. Bu tür araştırmaları yapabilmek için gerekli 
hesaplama ve görüntüleme altyapısını sağlamak üzere R dilini kullanacağız. Öğrenmesi son derece 
kolay olan bu platform yardımıyla veri madenciliği yöntemlerinin tümüne hakim olabiliyoruz. R dilinin 
temel esaslarını öğrendikten sonra onun yardımıyla kanser veri tabanlarına kolayca bağlanarak gerçek 
zamanlı analizler yapabileceğiz. Söz konusu veri tabanlarından çevrimiçi erişeceğimiz veri kümeleri 
üzerinde veri madenciliğinin yöntemlerini uygulayacağız. 
 
BİLİMSEL PROGRAM: 
 

09:00-10:30 R Programlama diline giriş 
R platformunun kurulumu 
Temel işlemler, veri türleri 
R paketleri 
Bioconductor platformunun kurulumu 

 
10:30-10:45 Ara 

 
10:45-12:00 R ile kanser veri tabanlarına çevrimiçi erişim ve önişleme 
 Bioconductor 
 GEO (Gene Expression Omnibus) 
 ArrayExpress (EMBL-EBI European Bioinformatics Institute) 

12:00-13:00 Öğlen Arası 

13:00-14:30 Veri Madenciliği süreci 
 Gen seçim yöntemleri 
 Sınıflandırma süreci 

14:30-14:45 Ara 

14:45-16:00 Kanser verisinde sınıflandırma 
 Sınıflandırma algoritmaları 
 Sınıflandırma doğruluğu 

16:00-16:30 Kanser verisinde kümeleme 
 Kümeleme algoritmaları 
 Kümeleme grafikleri 

16:30-17:00 Sorular ve tartışma  


