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Abstract—Diabetes is a disease that requires continuous 

monitoring and control. Patients and their families must 

rebuild their life according to the diabetes. In this study patient 

follow-up, control and routine medical examination have been 

actualized by an expert mobile system. 

In this study, the data about diabetes and its control, 

treatment and follow up, were collected. Then literature was 

scanned, the forms and expert system engine were designed. To 

save the data in the database permanently RMS is used instead 

of database for more platforms’ support. 

The software has developed on Oracle NetBeans 6.9 

software development platform. Also for mobile application 

library, Oracle Java Platform Micro Edition SDK 3.0.5 was 

used. CLDC/MIDP, DefaultCldcPhone1 was chosen as 

emulator. 

 

Keywords—Expert Systems, Diabetes, Mobil Programing 

 

Özet—Diyabet, sürekli takip ve kontrol gerektiren bir 

hastalıktır. Hastalar ve aileleri alışageldikleri hayatlarını 

yeniden şekillendirmelidir. Hastaların takip, kontrol ve rutin  

muayenelerinde doktor veya hemşirelere yardımcı olmak 

amacıyla bir uzman sistem geliştirilmiştir. 

Bu çalışmada öncelikle şeker hastalığı, tedavi, kontrol ve 

takip süreci ile ilgili bilgiler toplanmıştır. Daha sonra gerekli 

literatür taraması yapılarak formlar ve uzman sistem motoru 

tasarlanmıştır. Verileri kalıcı kaydetmek için veritabanı değil, 

daha fazla platformda çalışabilmesi için Record Management 

Store (RMS) kullanılmıştır. 

Yazılım, Oracle Firması’na ait NetBeans 6.9 ortamında 

geliştirmiştir. Ayrıca mobil uygulama kütüphaneleri için 

Oracle Java Platform Micro Edition SDK 3.0.5 kullanılmıştır. 

Emülatör olarak CLDC/MIDP, DefaultCldcPhone1 seçilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler—Uzman Sistemler, Şeker Hastalığı, 

Mobil Programlama 

I. GİRİŞ 

NSANOĞLU, hep daha fazlasını istemesinin bir sonucu 

olarak tarih boyunca önceki bilgilerinin ve 

yeteneklerinin üstüne bir şeyler koyarak yeni yeni 

keşiflerde bulunmuş ve icatlar yapmıştır. Ateş, yazı kendi 

dönemlerinde ne kadar büyük ve önemli birer buluş ise, 

yazıdan yaklaşık 5000 yıl sonra bulunan bilgisayar da 

kendi dönemi için bir başka büyük devrimdir [1-3]. Fakat 

teknoloji eskisinden çok daha hızlı ilerlemektedir. Örneğin 

koldaki saati telefon olarak kullanmak, yaşanılan ev ile 

konuşup ev sıcaklığını ayarlamak, arabada uyurken 

arabanın yola devam etmesi gibi sahneler artık bilim kurgu 

olarak sınıflandırılmamaktadır, zira günümüzde bu ve buna 

benzer birçok örnek zaten hayata geçirilmiş durumdadır.  

Bir zamanlar sadece resmi kurumlarda telefon varken, 

zamanla sabit telefonlar evlere de bağlanmıştır, her evde bir 

telefon bağlantısının kurulması 1990’ların sonunu bulmuştur 

[4]. Ardından internet ve cep telefonları benzer şekillerde 

hızla yayılmıştır. Bir zamanlar “zengin oyuncağı” olarak 

nitelendirilen cep telefonlarını kullanmamak bir yana 

dursun, onsuz sokağa çıkmak bile insanlarda bir eksiklik 

hissine sebep olmaktadır.   

Bilgisayar programlama sektörü de teknolojideki 

gelişmelerden nasibini almıştır. Bir zamanlar şirketlerde 

masaüstü uygulamaları tercih edilirken zamanla web tabanlı 

otomasyonlara geçilmiştir. Şimdilerde “program ve 

hizmetlerin internet ağındaki bilgisayarlarda bulundurulup, 

internet bağlantısı olan herhangi bir cihaz ile bu program ve 

hizmetlerin kullanılması” [5, 6] olarak tanımlanan bulut 

bilişimin yanı sıra cep telefonlarında çalışacak mobil 

uygulamalar geliştirilmektedir. 

Tıp literatüründe Diyabetes Mellitus (DM) olarak geçen 

şeker hastalığı, “İnsülin salgısının ve/veya insülin etkisinin 

mutlak veya göreceli azlığı sonucu karbonhidrat, protein ve 

yağ metabolizmasında bozukluklara yol açan, kan şekeri 

düzensizliğine sebep olan, kronik ve metabolik bir 

hastalıktır” [7]. Diyabet, yaşam süresini ve kalitesini 

azalttığı gibi organ eksikliklerine ve/veya kaybına da sebep 

olabilmektedir [7, 8]. Diyabetin ikinci 10 yılında özellikle 

kontrol altına alınmamış ve yüksek düzeyde seyreden 

diyabet, kalp-damar rahatsızlıklarına, görme bozukluklarına, 

sinirsel problemlere neden olabilmektedir [9-11].  

Diyabet hastaları, hastalık teşhisi konduktan sonra bu 

konuda uzman hemşireler tarafından hastalık ve hastalıkla 

beraber yaşamayı öğrenmek konusunda uzunca bir 

eğitimden geçerler. Bu eğitim sırasında mümkünse kişinin 

aile bireylerinden bir veya bir kaçı da hastanın yanında 

olmalı ve bilgilendirilmelidir [12]. Satman ve arkadaşları, 

diyabetten korunmak için en önemli etkenin eğitim 

olduğunu saptamışlardır [13]. Öztürk ve arkadaşlarının 

yaptığı bir çalışmada ise; hasta eğitim ve kontrolü ile 

diyabetin azaltılabileceği sonucuna ulaşılmıştır [8]. 
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Eğitimde hastaların günün hangi saatlerinde yemek 

yemeleri, ne kadar ve hangi tür besin almaları, hangi 

saatlerde ve ne kadar dozda insülin kullanmaları gerektiği 

gibi konular anlatılmakta ve bu konularla ilgili broşürler 

verilmektedir. Hastanın bu kadar bilgiyi aklında tutması, 

özellikle de birebir uygulaması zordur; özellikle hastalığın 

ilk dönemlerinde yemek, insülin ve ölçüm saatlerini 

hatırlayabilmek, yıllardır alışageldiği tüm beslenme ve 

yaşama alışkanlıklarını değiştiren bir hasta için pek de 

mümkün değildir. Hastalar bu yüzden bilinçlendirilmeli ve 

sürekli olarak kontrol altında tutulmalıdır. Her şeyden önce 

hastanın kendi kendini kontrol altında tutması hastalığın 

tedavisinde hayati önem taşımaktadır [14].  

Nabiyev, uzman sistemi (US), “Bir konuda uzman kişi ya 

da kişilerce yapılabilen, yargılama ve karar verme işlerini 

modelleyebilen bilgisayar sistemleridir” şeklinde 

tanımlamıştır [15]. Edward Feigenbaum, uzman sistemi, 

“bilgi ve çıkarım prosedürlerini kullanarak uzman bilgisi 

gerektiren zor problemleri çözen akıllı bilgisayar 

programları” şeklinde tanımlamıştır [16]. 

Yapay zeka araştırmacıları tarafından 1970'lerde 

geliştirilmiş ve ticari olarak 1980'lerde uygulanmaya 

başlanmıştır [17].  Bir uzman sistem bir konuda 

uzmanlaşmış insanların bilgilerini depolar. Bir US’un 

çözüm için tasarlandığı alana “domain” denir. Örneğin ilk 

uzman sistemlerden olan DENDRAL’in domaini 

“bilinmeyen bileşiklerin moleküler yapısını çözümleme”dir 

[18, 19]. 

Uzman Sistemlerin temel çalışma prensibi: Kullanıcı 

uzman sisteme o konu ile ilgili bilgileri verir ve programdan 

sonuç veya öneri alır. Uzman sistemlerin iki temel birimi 

vardır. Birincisi bilgi tabanlıdır (Knowledge-Base). Bilgi 

tabanı o konu ile bilgileri ve kuralları içerir. İkinci kısım ise 

karar motorudur (Inference Engine). Karar motoru ise bilgi 

tabanından aldığı bilgiyi kullanarak kullanıcıdan aldığı 

bilgilerle birleştirerek problem için çözüm ve öneriler üretir 

[20]. 

Yapay zekalı sistemlerin tamamında olduğu gibi uzman 

sistemler de bir problemin çözümü için insanların düşünme 

ve çözüm üretme faaliyetlerini taklit eder. Amaç bir 

uzmanın yapabileceği işin bir kısmını ya da tamamını 

bilgisayar programına yaptırabilmektir. Şekil 1’de bir uzman 

sistemin temel blok yapısı verilmiştir [20, 21]. 

 

 

Şekil 1: Bir Uzman- Sistemin Temel Blok Yapısı 

Bu çalışmada Java 2 Micro Edition (J2ME) program 

geliştirme kütüphaneleri kullanılarak Oracle NetBeans 

Programlama Arayüzünde, Record Management Strore 

(RMS) veri depolama sistemi ile şeker hastaları için cep 

telefonlarında çalışan mobil bir uzman sistem ve takip-

kontrol programı geliştirilmiştir. 

II. ŞEKER HASTALARI İÇİN MOBİL BİR UZMAN 

SİSTEMİN TASARIMI 

Bu çalışmada bir endokrinoloji uzmanı ve bazı şeker 

hastaları ile hastane dışında görüşülmüş; şeker hastalığı, 

tedavi, kontrol ve takip süreci ile ilgili bilgiler toplanmıştır. 

Alınan bilgilere göre formlar tasarlanmıştır [22].  

Ana form, projedeki diğer sayfalara geçiş için kullanılan 

sayfadır. Buradan sadece karşılama ekranı gösterilmekte 

seçim yapılması istenmektedir. Şekil 2’de çalışma zamanı 

görünümü verilmiştir.  

 

 

Şekil 2: Ana Form Çalışma Zamanı Görünümü  

Şeker hastaları her gün en az iki defa kan şekerlerini 

ölçmek ve bunları gözlem formlarına kaydetmek zorundadır. 

Rutin kontrollerde uzman doktor bir sonraki kontrole kadar 

geçerli olmak üzere (acil durumlar hariç) hastanın 

kullanacağı insülin miktarını belirler [23]. 

Bu çalışmada, bahsedilen rutin kontroller için hastanın 

doktora gitme ihtiyacını ortadan kaldırmak için hasta kan 

şekeri ölçüm sonuçlarını telefonda “Yeni Ölçüm Sayfası”na 

kaydetmektedir. Bu kayıtlar her insülin saatinde yeniden 

ortalaması ve hastanın kullanacağı insülini hesaplamak 

üzere saklanmaktadır. Şekil 3’te Yeni Ölçüm Sayfası 

görülmektedir. 
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Şekil 3: Yeni Ölçüm Sayfası 

Eski Ölçümler Sayfasında daha önceden yapılmış 

ölçümler görülmektedir. Hasta bir yanlışlık yapmış olabilme 

ihtimaline karşı burada sonradan düzenleme 

yapabilmektedir. Fakat insülin miktarı bu verilere göre 

hesaplandığından değişiklik yapılmadan önce kullanıcıdan 

onay alınmaktadır. Şekil 4’te Eski Ölçümler Formu 

verilmiştir. 

 

Şekil 4: Eski Ölçümler Formu 

Ölçüm Saatleri sayfası hastaların rutin olarak kan şekeri 

ölçüm saatlerinin kaydedildiği formdur. Bu saatlerde telefon 

alarm ile hastayı uyarmakta bu sayede insülin miktarını 

belirlemede çok önemli olan kan şekeri oranı daha sağlıklı 

hesaplanmış olmaktadır. Şekil 5’te Ölçüm Saatleri Formu 

görülmektedir. 

 

Şekil 5: Ölçüm Saatleri Sayfası  

Forma eklenen Ticker’ın her saniyede bir kontrol ettiği 

bilgilere göre ölçüm yapılacak saatlerde program, alarm 

çalarak hastaya ölçüm zamanını hatırlatmaktadır. 

Yemek Saatleri sayfası hastaların yemek yemeleri 

gereken saatlerin kaydedildiği formdur. Bu saatlerde telefon 

alarm ile hastayı uyarmakta, bu sayede kan şekerinin ani 

yükselişi veya düşüşü minimize edilmiş olmaktadır. Şekil 

6’da Yemek Saatleri Formu görülmektedir.  

 

Şekil 6: Yemek Saatleri Formu 

İnsülin Saatleri sayfası şeker hastalarının insülin iğnesi 

yapmaları gereken saatlerin kaydedildiği formdur. Bu 

saatlerde telefon alarm ile hastayı uyarmakta, özellikle 

insüline yeni başlayanların iğneyi bir an önce alışkanlık 

haline getirmelerine yardımcı olmaktadır. Normalde ölen 

iğne yapılmamakta; fakat bazı hastalar doktor tavsiyesi ile 

öğlen ilaç almaktadır. Bu formda öğlen vakti de uyarı ceme 

özelliği eklenmiş ve bu durumdaki hastalara da kolaylık 

sağlanmıştır. Ayrıca her hasta kendi hastalık durumuna göre 

tasarlanan uzman sistemin tavsiyesine göre faklı dozlarda 

insülin almaktadır, bu formda insülin dozajı elle 

ayarlanamamakta sadece sistem tarafından önerilen miktar 

ekranın en üstünde görüntülenmektedir. Şekil 7’de İnsülin 

Saatleri Formu görülmektedir. 
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Şekil 7: İnsülin Saatleri Formu 

Şeker hastalarının en büyük problemi tüm beslenme 

alışkanlıklarını değiştirmek zorunda olmalarıdır. Sadece 

yiyecekleri yemekler değil, bunların porsiyon ve saatleri de 

değişmek zorundadır. Bu bilgiler Sağlık Bakanlığı 

tarafından hazırlanmış broşürlerle hastalara eğitim sırasında 

verilmektedir. Hastaların bunları sürekli yanlarında 

taşımaları ve buna göre yemek yemeleri istenmektedir; fakat 

bu çok uygulanabilir bir beklenti değildir. Bu yüzden 

tasarlanan sitemde yemek listesinin yanı sıra “Meyve 

Değişim Listesi”, “Sebze Değişim Listesi” ve “Yasak 

Yiyecekler Listesi” de verilmiştir. Şekil 8’de Yemek Formu 

görülmektedir.  

 

Şekil 8: Yemek Formu 

Şekil 9’da ise geliştirilen yazılımda kullanılan tüm 

formların bağlantı diyagramı verilmiştir. 
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Şekil 9: Formların Bağlantı Diyagramı. 
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Mobil uygulamaların bazı verileri daha sonradan tekrar 

kullanmak üzere kalıcı olarak saklamak gerekmektedir. 

J2ME’de SQL sınıfı mevcut değildir. Bu yüzden J2ME ile 

Veritabanı arasında HTTP üzerinden veri alışverişi yapacak 

olan bir uygulama ve ve bunlar ile Veritabanı arasında 

bağlantı için bir Servlet gereklidir [24, 25]. Bu sistem her 

telefonda çalışamayan ve de uygulamayı yavaşlatan bir 

sistemdir.  MIDP uygulamalarının kalıcı ve daha hızlı bir 

şekilde ve paylaşılabilir veri depolamak için farklı bir sistem 

geliştirilmiştir. Buna RMS (Record Management Store: 

Kayıt Yönetimi Alanı) denir. Veriler uygulama cihazdan 

kaldırılana kadar saklanır, cihazın kapanması veya 

bataryanın çıkarılması durumunda bilgiler silinmez. RMS ile 

kayıt ekleme, silme, düzenleme, filtreleme ve sıralama 

işlemleri yapılabilir. RMS’de her MIDletin ayrı bir kayıt 

alanı mevcuttur, bu alana Record Store (Kayıt Alanı) denir. 

RMS ile depolanan bilgiler diğer MIDletler tarafından da 

kullanılabilir [26] 

Record Store’a eklenen her kayıt için bir benzersiz 

numara verilir. Bu numara 1’den başlar ve 1’er 1’er artar. 

Silinen kaydın numarası boşta kalır. MIDletin içinde RMS 

kullanmak için javax.microedition.rms kütüphanesi projeye 

dahil edilmelidir.  

Bu uygulamada ölçümler için “kayitlar”, ölçüm saatleri 

için “seker_olcum_saatleri”, yemek saatlerini tutmak için 

“seker_yemek_saatleri”, insülin saatleri için 

“seker_insulin_saatleri” isimli birer Record Store 

tutulmaktadır. 

Sistem, kullanıcının telefonunun diğer işlevlerini 

kullanmasını engellemeyecek şekilde tasarlanmıştır. 

Program ilk çalıştırıldığında “İlk İnsülin Değerleri” başlıklı 

formdan hastanın alması gereken insülin miktarı 

ayarlanmaktadır. Şekil 10’da İlk İnsülin Formu 

görülmektedir. 

 

Şekil 10: İlk İnsülin Değerleri Formu 

Program kurulduktan sonra asla kapatılmamalı, arka 

planda çalıştırma özelliği aktif dilmelidir. Bu sayede yemek, 

ölçüm ve insülin saatlerinde alarm çalması mümkün 

olmalıdır. Bazı telefonlarda bu özelliğin çalışabilmesi için 

güvenlik ayarlarından “Allowed” veya User yetkilerinden 

“Blanket” olarak yetki verilmelidir; aksi takdirde arka 

planda çalışan program sesleri çalmayabilir [27]. Şekil 

11’de insülin enjeksiyon saatinde hastayı alarm ile uyaran 

bir pencere görülmektedir. 

 

Şekil 11: Sabah İnsülin Saatinde Çalan Alarm 

Hastaların ilk insülin değerleri girmek ve günlük 

ölçümlerini kaydetmek dışında, sistem üzerinde yapmaları 

gereken bir değişiklik yoktur. Yemek, ölçüm ve enjeksiyon 

saatleri şeker hastalarının tedavisinde izlenen standartlara 

göre ayarlanmıştır; fakat yine de özel durumu olan hastalar 

için bu saatler de değiştirilebilmektedir. 

III. SONUÇ 

Diyabet, sürekli takip ve kontrol gerektiren bir hastalıktır. 

Hastalar ve aileleri alışageldikleri hayatlarını yeniden 

şekillendirmelidir. Bu çalışmada hastaların, takip, kontrol ve 

rutin muayenelerini doktor veya hemşireler yerine yapan bir 

uzman sistem geliştirilmiştir. 

 Bu çalışmada bir endokrinoloji uzmanı ve bazı şeker 

hastaları ile hastane dışında görüşülmüş; şeker 

hastalığı, tedavi, kontrol ve takip süreci ile ilgili 

bilgiler toplanmıştır. Ardından gerekli literatür 

taraması yapılarak formlar ve uzman sistem motoru 

tasarlanmıştır. Verileri kalıcı kaydetmek için 

veritabanı değil daha fazla platformda çalışabilmesi 

için RMS kullanılmıştır. 

 Yazılım, Oracle Firması’na ait NetBeans 6.9 program 

geliştirme platformunda geliştirmiştir. Ayrıca mobil 

uygulama kütüphaneleri için Oracle Java Platform 

Micro Edition SDK 3.0.5 kullanılmıştır. Emülatör 

olarak CLDC/MIDP, DefaultCldcPhone1 seçilmiştir. 

 Uygulamanın programlama aşaması bittikten sonra 

Samsung Monte 5620 model telefonda kurulup 

çalıştırılmıştır. 

Sonuç olarak; 

 Uygulama şeker hastalarına birer hafta boyunca 

denettirilmiş ve haftalık kan şekeri değerleri kayıt 

altına alınmıştır. 
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 Hastaların bir hafta boyunca gözlemlenen kan şekeri 

miktarlarının normal seviyeye daha yakın olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 Hastaların, yiyecek listesi ve saatlerine daha kolay 

uydukları gözlemlenmiştir. 

 Hastalık teşhisi henüz konan hastaların sürece daha 

kolay adapte olduğu gözlemlenmiştir. 

 Hastalar, ellerinde hastalık ile ilgili bilgi broşürlerini 

sürekli yanlarında taşımaktan kurtulduklarından 

“dışarıda yemek yemek” problemini daha az 

yaşamışlardır. 

 Uygulama arka planda çalıştığından telefon, diğer 

işlevlerini de eksiksiz yerine getirebilmiştir. 

NOT 

Hazırlanan bu yazılımın tanıtımının Sağlık Bakanlığı’na 

yapılması ve bakanlık tarafından bu yazılımın kullanılması 

için gerekli girişimlerde bulunulması planlanmaktadır. 
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