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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

ALZ-AI çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan Alzheimer Hastalığı’nın (AH) erken 

teşhisinde kullanılmak üzere bir yapay zekâ ve yazılım sistemi geliştirmeyi hedeflemektedir.  

Alzheimer, beyindeki bazı nöronların zaman içinde hasarlanması sonucu, başta hafıza olmak 

üzere bilişsel faaliyetler, günlük işlevler ve davranışlarda bozulma ile kendini gösteren ve 

ölüme neden olabilen bir hastalıktır. (1) Dünyayı ve Türkiye’yi ciddi bir biçimde etkilemektedir. 

Dünyada yaklaşık 24 milyon, Türkiye’de ise 600 bin Alzheimer hastası vardır ve bu sayının her 

20 yılda bir ikiye katlanması beklenmektedir. (2) 2050 yılında Türkiye’nin, dünyada en fazla 

Alzheimer hastasının olacağı dört ülkeden birisi konumunda olacağı öngörülmektedir. (3) 

AH’ de doğru tanı, özellikle erken dönemde, hastanın bakımı için çok önemlidir.  

Çünkü, AH’nin ciddiyetinin ve risklerinin farkında olmak geri dönülemez bir beyin hasarı 

oluşmadan hastanın önlem almasına olanak sağlamaktadır. (2) Ayrıca potansiyel ilaçlar özellikle 

hastalığın erken evrelerine odaklanmıştır. (3) Bu nedenle, sağlık hizmeti sunanların, özellikle 

birinci basamakta olanlar tarafından bu hasta popülasyonunun tanınabilmesi, teşhis edilmesi ve 

yönlendirilmesi zorunludur.  

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), AH’nin ve hafif bilişsel bozukluğun (HBB) 

mekanizmalarının anlaşılması ve klinik tanının konulması için çok önemlidir. MRG yöntemleri, 

AH’yi diğer beyin hastalıklarından ve beyin anomalilerinden ayırt etmektedir. HBB’nin AH’ye 

dönüşüm riski ve diğer davranış sonuçlarıyla ilişkili beyin hasarlarını göstermektedir. Güncel 

konularda derin öğrenme yöntemleri ile yapılan çalışmalar başarılı olmaktadır. (2,4) ALZ-AI, 

derin öğrenme yöntemlerini kullanarak MR görüntüleriyle algoritmayı eğitir. İlk aşamada 

görüntü işleme ile geliştirilen yapay zekâ, süreç sonucu algoritma MR görüntüleri arasında 
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sınıflandırma yapabilir ve teşhise yardımcı olur. Eğitme sürecinde kullanılan ağ Evrişimli 

Sinirsel Ağ (CNN)’dır. İkinci aşamada da yapay zekâ, doğal dil işleme yöntemiyle 

desteklenecektir. Bu sayede güvenilirliği maksimize edilecektir. Proje geleneksel teşhis 

yöntemlerine göre oldukça maliyetsizdir. Ayrıca doğruluk oranı yüksek olduğu için hastalığın 

önüne geçilmesinde büyük önem taşımaktadır. Uygulanabilir ve e-nabız ile entegre edilebilir 

olması sayesinde kolay kullanılabilecektir. Ürünün kurumsal kullanıma uygun olmasıyla 

birlikte kişisel olarak kullanılması için detaylı rehber hazırlanacaktır. 

 

2. Problem/Sorun:  

Alzheimer’ın sebebi nöronların hasar alıp kaybedilmesidir ve kaybedilen nöronlar geri 

getirilemediği için hastalığın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. (5)  Öte yandan erken teşhis 

ile hastalığın seyrinin yavaşlatılabileceği bilinmektedir. (5,6) Bu sebeple erken teşhis oldukça 

önemlidir. 

Fakat çok ciddi bir küresel sorun olan Alzheimer hastalığının önüne geçilmesinde kilit rol 

oynayan erken teşhis için kullanılan güncel yöntemler birçok açıdan dezavantajlıdır. Doğruluk 

oranlarının yüksek olmaması başlıca dezavantajdır. Ayrıca teşhis yöntemleri; maliyet ve zaman 

açısından da dezavantajlıdır. (7,8) 

Doğruluk oranlarının yüksek olmaması sebebiyle doğru teşhis konulamayabilmektedir. Ayrıca 

maliyet ve zaman problemleri sebebiyle de erken teşhis yöntemlerine, her kesimden insan 

ulaşamamaktadır. Bunlar hastalığın önüne geçilmesinde büyük problemlerdir. 

Çözüm  

Geleneksel erken teşhis yöntemlerindeki problemlerin çözülmesi noktasında teknolojiden 

yardım alınması ve yapay zekanın erken teşhiste kullanılmaya başlanması gerekli ve isabetlidir. 

Yapay zekâ algoritması, MR görüntüleme gibi maliyetsiz ve kısa sürede çıktı veren bir yöntem 

aracılığıyla eğitilmektedir. Ayrıca algoritmanın doğruluk oranı yüksek seviyelere 

ulaşabilmektedir. Böylelikle tüm problemlerin önüne geçilir; maliyetsiz, hızlı ve güvenilir 

sonuç veren bir erken teşhis yöntemi oluşturulur. Her kesimden insan bu teknolojiye ulaşabilir 

ve bu teknoloji, yüksek doğruluk oranının da etkisiyle bu küresel hastalığın, Alzheimer’ın, 

önlenmesinde kilit rol oynayabilir.  

 

 
Çözüm Şeması 
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3. Yöntem 

Proje için multidisipliner bir çalışma grubu (araştırma ekibi & teknik ekip) oluşturulmuştur. 

Yapay zekâ ve Alzheimer hakkında rutin makale taramaları yapan araştırma ekibinden elde 

edilenler özetlenerek teknik ekibe düzenli ve güncel veri akışı sağlanmaktadır. Teknik ekip 

veriler doğrultusunda en uygun yapay zekâ algoritması için çalışmaktadır.  

Projede kullanılan yöntem, algoritmanın işlenmiş MR görüntüleriyle, Convolutional Neural 

Network (Evrişimli Sinirsel Ağ) aracılığıyla eğitilmesine dayanır. Böylelikle yapay zekâ, 

hastalıklı, sağlıklı ve hafif bilişsel bozukluğu bulunan bireylerin MR görüntülerini ayırt 

edebilecek seviyeye gelir. Devamında Alzheimer’lı olduğundan şüphelenilen kişinin MR 

görüntüsünün yapay zekaya gösterilmesi ile yapay zekâ, bu görüntüyü sınıflandırır.  

 
Yöntem Şeması  

 

Proje süresince yürütülen araştırmalar Radyoloji ve Nöroloji Anabilim dallarının yardımıyla 

gerçekleşmiştir. Araştırma ve verileri analiz etme noktasında alanında uzman kişilerden destek 

alınmıştır (Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Prof.Dr. Atadan Tunacı, Dr.Öğr.Üyesi Onur Buğdaycı, Dr. 

Öğr. Üyesi İlkay Öksüz). 

Ek olarak Marmara Üniversitesi Hastanesinden, MR veri seti kullanımı için etik kurul onayı 

alınmıştır.  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi de bünyesindeki veri setini kullanma ve 

algoritmayı eğitme izni tanınmıştır. 

Halihazırda ADNI (Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative) veri setinin kullanımı için 

onay alınmıştır. Bu veri seti ile eğitilen algoritmaya dört ana sınıf öğretilmiştir: Normal, 

Alzheimer Hastası (AH), hafif bilişsel bozukluk Alzheimer Hastalığına dönmeyen (dnHBB) ve 

hafif bilişsel bozukluk Alzheimer Hastalığına dönen (dHBB). Eğitim sürecinden sonra 

algoritma, 50 hastanın MR görüntüleri üzerinde test edilmiştir. %72 oranında doğruluk 

saptanmıştır. Algoritma; yüklenen 16 Alzheimer’lı MR’dan 14’ünü, 15 sağlıklı MR’dan 

12’sini, 19 HBB MR’dan 10’unu doğru sınıflandırmıştır. 
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ADNI Veri Setinden Alınmış 3 Boyutlu Bir MR Görüntüsü                                       Deney Sonucu 

Projenin ikinci aşaması ise araştırma ekibinden elde edilen verilere ve güncel gelişmelere göre 

şekillenmiştir. Bu kısımda araştırma ekibinin yaptığı araştırmalar sonucu doğal dil işleme 

yönteminin Alzheimer’ın teşhisinde etkili olduğu görülmüştür. (9) Ayrıca çeşitli yöntemlerin 

kombinasyonu ile teşhis doğruluk oranının arttığı bilinmektedir. (10) Proje, doğal dil işleme 

kısmı ile kombine edildiğinde doğruluk oranının artacağı açıktır. Bu sebeple ilk aşaması 

tamamlanan projenin ikinci aşaması için yoğun çalışmalara başlanmıştır. 

İlerleyen süreçte, yine araştırma ekibinden elde edilen bilgiler doğrultusunda proje yeni erken 

teşhis yöntemleri ile desteklenecek, sürekli güncellenerek Alzheimer’la mücadelede yerli bir 

yapay zekâ sistemi kurulacaktır. 

Projenin ilk aşama algoritmasına ve projedeki yeni gelişmelere internet sitesi alzai.org’dan 

ulaşılabilmektedir.  İlerleyen süreçte kişisel kullanımının önlenmesi amacıyla projenin e-nabız 

ile entegre hale getirilebilmesi planlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Proje İnternet Sitesi alzai.org'a  

Mild Demented(HBB) Görüntünün 

Yüklenmesi 

 

Algoritmanın Görüntüyü Doğru 

Sınıflandırması Sonucu: 

“MildDemented” Çıktısı 

 



6 

 

Kullanılan Araçlar ve Programlar: 

Modeli eğitmek, yeniden üretilebilir hale getirmek ve iş akışını kolaylaştırmak için Python 3.8, 

Tensorflow 2.5.0, DVC (Data Version Control) 2.1.0, Github CI/CD (Continuous 

Integration/Continuous Deployment) araçları kullanılmıştır. 

- Python 3.8: Python, makine öğreniminde en çok kullanılan programlama dillerinden biridir. 

- Tensorflow 2.5.0: Algoritmanın yazıldığı derin öğrenme kütüphanesidir. 

- DVC: Verileri, makine öğrenimi modellerini ve projedeki diğer dosyaları sürüm kontrolünden 

geçirmek için kullanılan bir araçtır. DVC, tüm dosyaları AWS S3(bir depolama servisi) 

üzerinden izlemeye yardımcı olur. 

- Github CI/CD: DVC’den elde ettiğimiz parametreleri modelin çıktıları ile karşılaştırarak 

yazılan uygulamanın hızlıca test edilmesini ve test sonucuna göre otomatik olarak uygulanıp 

uygulanamayacağına karar verir. Otomatik çalışan bir sistemdir ve çıktıları veri görselleştirme 

sayesinde somut olarak karşılaştırabilmeye olanak sağlar. 

Projenin frontend aşamasında, yani web tasarım kısmında: React JS, Javascript ES7, Nodejs 

16.1.0, NPM 7.11.2, SCSS ve AWS Amplify kullanılır. 

- React JS: State management(durum yönetimi) yapabilen component(bileşen) tabanlı bir 

javascript framework(yazılım iskeleti)’tür. 

- Javascript ES7: Web tasarımında kullanılan bir yazılım dili olan Javascript’in standardize 

edilmiş versiyonudur. 

- Nodejs 16.1.0: Ağ bağlantılı uygulamalar için geliştirilmiş bir çalıştırma ortamıdır. 

- NPM 7.11.2: Javascript dili için geliştirilmiş olan ve Node.js'in standart olarak kabul ettiği bir 

paket yönetim sistemidir. 

- SCSS: Bir işaretleme dili olan CSS'te olmayan özellikleri veren bir CSS ön işlemcisidir. 

- AWS Amplify: Web uygulamasının uygun fiyata hizmete sunulmasına olanak sağlar. 

Projenin API (Uygulama programlama arayüzü) aşamasında: Docker, Python 3.8, Serverless, 

AWS Lambda ve AWS S3 kullanılır. 

- Docker: Bir konteynerizasyon platformudur ve konteyner (bir yazılım parçasının hafif, 

bağımsız, yürütülebilir bir paketi) kullanarak uygulayı oluşturmayı ve deploy(çalıştırma) 

edebilmeyi kolaylaştıran bir araçtır. 

- Serverless: Lambda fonksiyonlarını kolayca oluşturup, deploy edebilmeyi ve tüm ayarları bir 

yaml(bir veri serileştirme dili) dosyası üzerinden yönetmeyi ve ölçeklendirmeyi sağlar. 

- AWS Lambda: Eğitilmiş modelin çalıştırılıp tahminlerin yapıldığı fonksiyonu yazmayı 

sağlayan Amazon servisidir. 

- AWS S3: ADNI veri setinin saklandığı yerdir. 

Projede yazılan tüm kodlar açık kaynaktır ve projenin github sayfasından tüm kodlara erişim 

mümkündür: https://github.com/ALZ-AI 

 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

1- Türkiye’deki üniversite hastanelerinden alınan MR görüntüleri kullanılarak, proje yerli ve 

milli yönden desteklenmiştir.  
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2- Diğer çalışmaların aksine bu projede yazılan tüm kodlar açık kaynaktır, bu sayede 

ekosistem için kaynak niteliği taşımaktadır.  

 

3- Bazı benzer çalışmalarda PET görüntüleri kullanılmaktadır fakat bu yöntem maliyet ve 

zaman açısından oldukça dezavantajlıdır. (12) Ayrıca Türkiye’de sadece birkaç hastanede bu 

yöntem kullanılabilmektedir. Bu projede ise görüntü (MR) işleme yöntemi ve dil işleme gibi 

maliyetsiz ve kolay uygulanabilir yöntemler tercih edilmiştir.  

 

4- Sadece MR görüntüsü kullanılan çalışmalarda doğruluk oranının çok yüksek bulunmaması 

dezavantajdır. (13) Projenin gerçekleştirilmesinde birden çok aşama belirlenmiş olup, ilk 

aşamada görüntü işleme tekniğiyle MR görüntüler, ikinci aşamada ise doğal dil işleme 

kullanılması hedeflenmiştir.  

 

5- Ekip olarak iyi bir örgütlenme yapısı belirlenmiştir. Teknik ekibin yanında bir araştırma 

ekibi kurularak devamlı olarak güncel makale taraması yapılmaktadır. Devamında elde edilen 

veriler sayesinde teknik ekip aksiyon almaktadır. 

 

6- Araştırma ekibi; on bir farklı üniversiteden, çoğunluğu tıp fakültesi öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Bu sayede birçok üniversite ile bağlantıda olmakta ve veri akışı konusunda her 

türlü tıbbi desteğe ve mentörlüğe ulaşılabilmektedir.  

 

7- Araştırma ekibinin bir kısmı düzenli olarak Türkiye Alzhemier Derneği’nin her hafta 

gerçekleştirdiği hasta yakını görüşmelerine gözlemci olarak katılmış bu sayede asıl problemi 

sahada gözlemleme deneyimi yakalamıştır. Bu da projemiz için güçlendirici unsurlardan 

biridir.  

 

5. Uygulanabilirlik  

MRG yönteminin AH tanısında sıklıkla kullanıldığı görülmekte olup MRG yöntemi klinisyene 

tanı koymada yardımcı olabilecek anlamlı farklar içermektedir. Bu durum MRG temelli 

planlanan projenin, uygulanabilirliğini büyük ölçüde arttırmaktadır. 

MRG kullanılarak eğitilen algoritma, etik kurulundan onay alınan üniversite hastanelerinden 

elde edilecek görüntülerle test edilip, başarısını kanıtladığı anda kullanım için hazır olacaktır. 

Tasarlanan ara yüz kullanıcı dostudur ve e-nabız ile entegre hale getirilmeye uygundur.  

Ayrıca uluslararası veri tabanlarında yer alan MR görüntüleriyle eğitilen algoritmanın 

klinisyene fiziksel olarak ulaşabileceğinin ötesinde destek sağlayacak olması projenin tercih 

edilebilirliğini yükseltir. Geliştirilen yazılım ticari amaçla sağlık hizmeti sunan merkezlerle 

anlaşılarak ticari olarak kullanılabilecektir.  

Özellikle AH teşhisinde birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında kullanımı tercih 

edilebilir.  Gelişen sağlık teknolojileriyle birlikte artan insan yaşam ömrü AH’nin toplumdaki 

prevalansını (yaygınlık) arttıracak olup projenin pazar payının genişlemesine olanak sağlar. 

Fakat, yazılım klinisyene teşhiste destek amaçlı ortaya konulmuş olup kesin tanı niteliğinde 

görülmesi bazı bireylerin yanlış sınıflandırılmasına sebep olabilir. Ayrıca gelecekte MRG 

yöntemine alternatif bir görüntüleme yönteminin geliştirilme ihtimali bulunmaktadır. 
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6. Tahmini Maliyet 

 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Alzheimer hastalığını teşhis etmek üzerine hizmet veren klinikler, hastaların daha kaliteli bir 

yaşam sürmesi ve doğru tedaviyi bulmaları konusunda profesyonel destek sunmaktadırlar. 

Projemizin başta bu klinikler tarafından kullanılması hedeflenmiş olup hastanelerin nöroloji 

kliniklerinde ve hastaneye başvurup da yeterli sağlık hizmeti alamayan hastalar tarafından 

kullanılması da hedeflenmiştir. (14) 

 

Tipik olarak semptom göstermeseler de Alzheimer şüpheli hastalar, sağlık kurumlarına hafıza 

kaybı ile başvurmaktadırlar. Hafif bilişsel bozukluk olarak başlayan ve Alzheimer geliştiren 

hastaların prezentasyonu ise gittikçe şiddetlenmektedir. Popülasyonun 10%’luk bir kısmı erken 

gelişen 30 ile 60 yaşlarında Alzheimer olarak tanımlansa da geri kalan kısmı ortalama 65 

yaşında Alzheimer olmaktadırlar. (15) 

 

Dönem İş Alınması Gereken 

Malzeme 

Tutar  

1.Ay Araştırma ekibinin kurulması ve içerik 

planlaması  

- - 

2.Ay Araştırmadan elde edilen verilerin 

değerlendirilip analiz edilmesi 

- - 

3.Ay Yapay zekanın görüntü işleme ile 

yazılması 

- 
 

4.Ay Oluşturulan yapay zekanın eğitilmesi ve 

web ara yüzünün tasarlanması 

Yüksek kapasiteli 

bilgisayarlar,  

Alan adı, Ücretli 

tema 

   Bilgisayarlar:500 tl 

(Kiralanma ücreti) 

Alan Adı:104 tl 

Ücretli Tema: 261 tl 

5.Ay Etik kurul onayları sonucu ulaşılan 

verilerle yapay zekanın test edilmesi/ 

eğitilmesi 

- - 

6.Ay Konu ile ilgili uzmanlarla görüşülmesi ve 

feedback alınması 

- - 

7.Ay Alınan feedbacklerle birlikte yapay 

zekanın geliştirilmesi 

Yüksek kapasiteli 

bilgisayarlar 

Bilgisayarlar:500 tl 

(Kiralanma ücreti) 

8.Ay Yapay zekanın dil işleme yöntemi ile 

geliştirilmesi 

- - 

9.Ay Son ürünün test edilmesi - - 

10. Ay Final 
  

TOPLAM 1365 TL 
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8. Riskler 

Risk 1: Makine öğrenimi modellerinin klinik kullanımındaki farklı kohortlar (veri topluluğu) 

arasında zayıf genelleştirilebilirlik ve tekrarlanabilirliktir. Sonuç olarak algoritmanın yanlış 

sınıflandırma yapabilme ihtimalidir. 

 

Risk 2: Veri analizi yapmak için çeşitli tıp fakülteleri etik kurullarından gerekli izin 

alınamaması veya gerekli izinlerin geç alınmasıdır. 

 

Risk 3: Elde edilen verilerin bulut ortamında depo edilmesi sırasında yaşanabilecek teknik 

aksaklıklardır. 

 

Risk 4: Projeyi hayata geçirirken ürünü kullanmak isteyen insanların ve kurumların sağlık 

politikaları sonucunda popülasyona eşit bir şekilde dağılamamasıdır. 

 

Risk 5: Gelecekte MRG yönteminden daha kolay uygulanabilen ve maliyetsiz, alternatif bir 

görüntüleme yönteminin geliştirilmesidir. 

 

Risk 6: Proje hayata geçtikten sonra oluşabilecek bir sorun ise, hastalık şüphesi taşıyan 

insanların ürünü kullanması sonucunda ürünün ortaya çıkardığı sonuçlardan etkilenmesidir. Bu 

problem, ürünü kurumsal olarak değil de kişisel olarak kullanmak isteyen insanları 

kapsamaktadır. Kişisel etkilenmelerden kaçınmak için detaylı bir ürün kullanma kılavuzu 

hazırlanması hedeflenmektedir. Ürünün kurumsal olarak kullanılması ise önceden eğitim planı 

tanımlanmış sertifikalı hemşireler, hasta bakıcıları ve doktorlar tarafından yapılması 

hedeflenmektedir. 

 
Olasılık Etki Matrisi 
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