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1. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

İncelenen kaynak sayısı arttırılmıştır. Deneme açısından modellere VGG16, Inception-v3 

eklenmiştir. Şu ana kadar hazırlanan veri setleri ile hastalık tespit amacıyla yapılan benzer 

çalışmalar [1] detaylı bir şekilde incelenmiştir.  Proje sunuş raporunda belirttiğimiz Dense-Net, 

U-Net mimarilerini ve farklı CNN mimarilerini araştırdık ve bunları Sağlık Bakanlığı’nın 

sağladığı veri setleri üzerinde test ettik. Elde ettiğimiz sonuçları göz önünde bulundurarak 

birden fazla mimariyi koordinasyon içinde kullanmanın daha iyi sonuçlar vereceğine karar ver-

dik. 

  

2. Özgünlük 

Geliştirdiğimiz bu modelde duyarlılık (pozitif tanı konup gerçekten hasta olan oranı) ile 

özgüllük (negatif tanı konup gerçekten hasta olmayan oranı) değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Geliştirdiğimiz modelde negatif tahminlerin doğru olup bazı pozitif tahminlerin kontrol gerek-

tirmesi doktorun yükünü azaltmakta büyük bir rol oynayacaktır. Verilen uyarılarla kararın 

doğru zamanda doktora bırakılması sağlanacaktır.  

Konu insan sağlığı olduğu için, yapay zekâ tarafından yapılan tanıların doğru bir şekilde yapıla-

bilmesi büyük bir önem teşkil etmektedir. Bu sebeple farklı parametrelerle kullanılan farklı 

yapay zekâ mimarileri harmanlanarak en doğru tanıları yapan model geliştirilmiştir.  

 

 

3. Sonuçlar ve İnceleme 

Geliştirdiğimiz modeller üzerinde farklı test senaryoları uyguladık. Farklı model 

kombinasyonları ve görüntü üzerinde uyguladığımız bulanıklaştırma gibi işlemlerin sonuçlar 

üzerindeki etkisini inceledik. RCNN Resnet modeli üzerinde yaptığımız testlerde başarılı 

sonuçlar elde ettik. 
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                                                        Görsel 1 RCNN ResNet kullanılarak yapılan test 

 

 

Birden fazla modelden elde ettiğimiz sonuçlarla doğruluk oranını maksimumda tuttuk. Bu 

modellerin kullanımı sırasında versiyonların uyuşmazlığı konusunda sorunlar yaşadık ve bu 

sorunları internette farklı kaynaklar üzerinde yaptığımız araştırmalar sonucu çözdük. 

 

 

4. Deney ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri  

Deney aşamasında ve modelimizi eğitirken tarafımıza sağlık bakanlığı tarafından sağlanan veri 

setlerini kullandık. Bu verileri 80/20 oranında eğitim ve test için ayırdık. Verileri bu şekilde 

işledik. 
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