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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Total Diz Artroplastisi (TDA) ameliyatı son evre diz osteoartritli hastalarının semptomlarını 

hafifletmek ve fonksiyonel durumlarını iyileştirmek için yapılan en yaygın majör cerrahi 

operasyonlarından biridir. İstatistiklere göre, OECD ülkelerinin çoğunluğunda 2000 ve 2015 

yılları arasında diz artroplastisi operasyonunun oranının yaklaşık olarak ikiye katlandığı 

bildirilmiştir.  TDA’nın başarısında preoperatif planlamanın etkisi oldukça fazladır. Preoperatif 

planlama ve postoperatif değerlendirme radyografi üzerinden yapılır. Bu işlemler radyografi 

üzerinden bazı anatomik açı, uzunluk değerlerinin ölçülmesi ve oranın hesaplanmasıyla olur. 

Bu ölçümleri cerrahlar manuel olarak şablonlarla veya yine manuel olarak dijital ortamdaki 

yazılımlar sayesinde yapmaktadırlar.  Bu işlem zaman harcanan ve dikkat gerektiren bir işlem 

olmakla birlikte hekimin iş yükünü artırmaktadır. 

Bu projede de son yıllarda sağlık alanına entegre olan yapay zeka ile preoperatif ve postoperatif 

X-ray görüntüleri üzerinden belirli anatomik noktaların belirlenmesi ve belirlenen anatomik 

noktalar kullanılarak farklı bir yazılım ile anatomik açı, uzunlukların ölçülmesi ve oranın 

hesaplanmasını gerçekleştirilecektir. Bunun için 4 farklı X-ray görüntüsünden yararlanılacaktır: 

anteroposterior (AP / Ön Arka) diz grafisi, yan (lateral) diz grafisi,  Merchant (tanjansiyel 

patella) grafisi ve ortoröntgenogram (alt ekstremite uzunluk) grafisi.  X-ray görüntüleri 

üzerinde toplamda 104 anatomik nokta etiketlenmektedir. Evrişimsel Sinir Ağları (CNN) ile 

tasarlanacak yapay zeka programı, radyografiler üzerinde belirli anatomik noktaların 

konumunu belirleyerek, ortopedi ve travmatoloji hekimlerine yardımcı olacak ve böylece 

planlama ve değerlendirme süreleri en aza indirilecektir. Hekimlerin iş yükü azaltılacak, zaman 

ve ekonomik açıdan hasta ve hastane rahatlatılacaktır. Derin öğrenmenin entegre olması ile 

birlikte, ölçümler sırasında yapılabilecek insani hataların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.  

Literatür taramasında bu konuda yapılmış birkaç çalışmaya rastlanmıştır. Fakat o çalışmalar 

sadece belirli bir X-ray türünde yapılmıştır ve sınırlı sayıda anatomik nokta belirlenmiştir. 

Projemiz literatürde yer alan çalışmalara göre daha geniş kapsamlıdır. Bu projede yapay 

zekanın belirli anatomik noktaların konumunu belirleme konusundaki başarısı test edilecektir. 

Bu modelin geliştirilmesi halinde yerli ve milli modelimiz, hem ülkemizde hem de yurtdışında 

kullanıma sunulabilecektir. 

2. Problem/Sorun: 

İleri evre diz gonartrozu olan hastaların semptomlarını hafifletmek, yaşam kalitesini artırmak 

ve hastanın fonksiyonel durumunu iyileştirmek amacıyla Total Diz Artroplastisi (TDA)  
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uygulanmaktadır. Yüksek bir başarıya sahip bu operasyonların, 1991-2010 yılları arasında 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada  %161.5 oranında artmış olduğu 

gözlemlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde en yaygın yapılan majör cerrahi 

operasyonlarından biri olan TDA operasyonu, istatistiksel olarak yıllık yaklaşık 600000 kez 

yapılmaktadır [1]. İstatistiklere göre, OECD ülkelerinin çoğunluğunda 2000 ve 2015 yılları 

arasında diz artroplastisi operasyonunun oranının yaklaşık olarak ikiye katlandığı bildirilmiştir 

[2]. Total Diz Artroplastisi her ne kadar yüksek bir başarıya sahip bir operasyon olsa da, 

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada revizyon operasyonlarının da oranının 

arttığı gözlemlenmiştir [1]. Total Diz Artroplasti operasyonunun yüksek başarısında preoperatif 

planlamanın önemi çok fazladır [3]. Preoperatif planlama sayesinde uygun implant büyüklüğü, 

implantın konumu, gerekli kemik kesileri ve yumuşak doku serbestleştirilmesi planlanabilir [4]. 

Cerrahın operasyonda uygulanacak prosedürü planlaması, preoperatif planlama sayesinde 

gerçekleşir [5].  Hassas preoperatif planlama ile doğru implant büyüklüğü belirlenebildiği için 

ameliyatın başarısı artırılıp komplikasyonlar minimize edilebilir [6]. Böylece, preoperatif 

planlamanın Total Diz Artroplastisi operasyonunun başarısı üzerindeki önemi gözlenmektedir.  

Operasyon öncesi planlamanın yanı sıra, operasyon sonrası çekilen radyografilerin radyolojik 

kriterler bakımından dikkatli değerlendirilmesi, oluşan komplikasyonların belirlenmesi ve 

komplikasyonların zamanında revize edilmesi, implantın sağ kalımın izlenmesi açısından 

oldukça önem taşımaktadır. Postoperatif radyografiler hastanın Total Diz Artroplastisi sonrası 

hem kısa dönemde hem de uzun dönemde takibi için önemlidir [7]. Böylece, postoperatif 

değerlendirmenin hastanın operasyon sonrası takibi üzerindeki önemi gözlenmektedir. 

Preoperatif planlama ve postoperatif değerlendirme, X-ray görüntüsü üzerinden belirli ölçümler 

yapılarak gerçekleştirilmektedir [3,7]. Proje fikri, son yıllarda bu denli artış eğiliminde olan bir 

majör cerrahi operasyonunun preoperatif planlamasının ve postoperatif değerlendirmesinin en 

etkili ve doğru şekilde yapay zekâ entegreli bir biçimde yapılabileceği fikrinden çıkmıştır. 

Radyografiler üzerinde yapılan preoperatif planlama, önceleri fiziksel olarak basılı X-ray 

kopyaları üzerinde yapılırken, şimdi dijital formata dönüşmüş olup çeşitli yazılımlar ile birlikte 

yapılmaktadır [6]. Dijital şablonlama işleminde hekim elektronik ortamda X-ray görüntüleri 

üzerinden belirli anatomik noktaları işaretler, program işaretlenen noktaları referans alarak 

gerekli açı ve uzunlukları ölçer ve şablonlama işlemini gerçekleştirir. Hekim manuel olarak 

işaretleme yaptıktan sonra X-ray görüntüsü üzerinde bu anatomik açı ve uzunlukları görebilir 

[8]. Dijital şablonlama ile birlikte X-ray görüntüsünün kalitesinin artırılabilmesi ve 

ölçeklendirilmesi, fiziksel metoda göre avantaj sağlamaktadır [6]. Hem fiziksel hem de dijital 
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şablonlama işlemleri uğraş gerektiren ve zaman harcanan işlemlerdir [9,10]. Böylece, hekimin 

iş yükü artmış olur.  Projenin etki mekanizması ise hekimlerin preoperatif planlamaya ve 

postoperatif değerlendirmeye harcadıkları sürenin yapay zekâ yardımıyla saniyelere indirilmesi 

ve iş yüklerinin azaltılması, hekimlerin manuel olarak yaptıkları planlama sırasında olabilecek 

ölçüm hatalarının yapay zeka algoritması sayesinde en aza indirilmesidir. Derin öğrenmenin 

görüntü işlemedeki başarısı sayesinde, anatomik noktaların belirlenmesi ve değerlerin ölçümü 

sırasındaki hata minimize edilecektir. 

Yapay zeka kullanarak preoperatif veya postoperatif bazı değerlerin belirlenmesi konusunda 

kısıtlı çalışmalar yapılmış olunsa da, bu çalışmaların veri setlerinin projemize kıyasla daha dar 

oluşu ve sadece bazı spesifik değerlerinin ölçümünün sağlanması nedeniyle tüm ortopedi ve 

travmatoloji hekimleri tarafından güvenle kullanılacak bir ürün ya da sistem ortaya 

çıkarılmamıştır. Bu projede elimizde bulunan büyük veri setinin kullanımı ile proje ekibi 

geliştireceği kodlar vasıtasıyla ortopedi alanında yüksek doğruluk oranı ve yüksek verimle 

çalışan bir Türk yapay zekâ programı geliştirecektir. Bu çalışma, yüksek doğruluk oranına sahip 

bir çalışma olarak bitirilmesi neticesinde, derin öğrenme ve ortopedi alanlarında öncü 

niteliğinde olacaktır.  

3. Çözüm  

Bu projenin amacı, derin öğrenmenin etkili kullanımı sayesinde çok düşük bir hata payıyla, 

%90’ın üzerinde hassaslık ve spesifite ile Total Diz Artroplastisi (TDA) için belirli preoperatif 

ve postoperatif anatomik noktaların belirlenmesini sağlamak ve farklı bir yazılım kullanarak bu 

noktalardan belirli açı, uzunluk ve oranların ölçümünü sağlamaktır. Dijital şablonlama 

tekniğinde hekim tarafından dijital ortamda X-ray görüntüsü üzerinde manuel olarak belirli 

değerler ölçülür [8]. Uzun süren ve uğraş gerektiren bu işlemin derin öğrenme modeli tarafından 

çok daha kısa sürede ve uğraş gerektirmeyen bir biçimde yapılması hedeflenmektedir. Böylece, 

hekimlerin ölçme ve planlama işlemlerine daha az zaman ayırmaları sağlanacaktır. Derin 

öğrenme modelinin çok düşük bir hata payıyla belirli anatomik noktaları hesaplaması, hem 

hekime kolaylık sağlayacak hem de operasyonun başarı oranını artırabilecektir. Ekonomik 

açıdan ve zaman yönetimi açısından faydalı bir model olması beklenmektedir.  

Preoperatif ve postoperatif dönemlere ait olmak üzere 4 farklı X-ray görüntüsü kullanılacak 

olup, bunlar anteroposterior (AP / Ön Arka) diz grafisi, yan (lateral) diz grafisi, Merchant 

(tanjansiyel patella) grafisi ve ortoröntgenogram (alt ekstremite boy) grafisi olarak sıralanır 

[4,8]. Medipol Mega Hastaneler Kompleksi ve Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi’nden 

görüntülerin temini sağlanacaktır. Bu X-ray görüntüleri üzerinde belirli anatomik noktalar 
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Anaconda programına bağlı Labelme yazılımı ile etiketlenecektir [11]. Etiketlenen görüntülerle 

CNN algoritması eğitilecek, böylelikle algoritmanın bu anatomik noktaları otonom olarak 

bulması sağlanacaktır. Bu noktalar referans alınarak farklı bir yazılımla anatomik açı, uzunluk 

ve oranlar belirlenecektir.  

Preoperatif ölçümler için gerekli anatomik açı, uzunluk ve oranlar şunlardır. Anteroposterior 

diz grafisinden, tibiofemoral açı ve tibia femur kesilerinin lokalizasyonu belirlenecektir. Yan 

(lateral) diz grafisinden, Insall- Salvati indeksi ile patellanın yüksekliği, tibial eğim (slop) açısı, 

posterior kondiler ofset oranı ve anterior kondiler ofset oranı belirlenecektir. Merchant 

(tanjansiyel patella) grafisinden lateral patellofemoral açı ölçülerek patellar tilt varlığı 

belirlenecektir. Ortoröntgenogram grafiden, kalça-diz-ayak bileği açısı ve anatomik 

tibiofemoral açı ölçülecektir [3,5,12,13,14,15]. Bu uzunluk ve açı değerlerinin belirlenmesi bir 

yazılım yardımı ve bir hekimin danışmanlığında yapılacaktır.  

Postoperatif radyografiler, anteroposterior, lateral, tanjansiyel patella grafisi ve alt ekstremite 

boy grafisi olmak üzere 4 farklı radyografi ile değerlendirilecektir. Alt ekstremite boy grafisi 

üzerinden tibiofemoral açı ölçülecektir. Anteroposterior diz grafisinden ise tibiofemoral açı, 

femoral komponent açısı (alfa açısı) (femur cismi ile femoral komponentin distal kondillerini 

birleştiren çizginin medialinde kalan açı) ve tibial komponent açısı (beta açısı) (tibia cismi ile 

tibal komponentin yüzeyinin medialinde kalan açı) ölçülecektir. Lateral grafiden, tibial eğim 

(slop) açısı, femoral komponentin fleksiyon açısı, posterior kondiler ofset oranı, anterior 

kondiler ofset oranı belirlenecektir. Tanjansiyel patella (Merchant) grafisinden ise lateral 

patellofemoral açı belirlenecektir [7,13,14,15,16]. Bu uzunluk ve açı değerlerinin belirlenmesi 

farklı bir programın yardımı ve bir hekimin danışmanlığında yapılacaktır.  

Bu proje sayesinde, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Hekimliğine yapay zekanın önemi 

tanıtılacaktır. Bunun için derin öğrenmenin hem preoperatif hem de postoperatif X-ray 

görüntüler üzerindeki anatomik noktaların lokalizasyonunu daha kolay bir şekilde yapabileceği 

ortaya konulacaktır. Daha az uğraş gerektiren ve bir yapay zeka entegreli planlama süreci 

sonrası alınan ölçüm değerleri, asıl değerlerle karşılaştırılıp yapay zekanın bu konudaki başarısı 

raporlanacaktır. Hekimlerin en doğru ölçümlere en hızlı şekilde ulaşmaları sağlanacaktır. 

Oluşturulan bu yapay zeka algoritmasının bir ürüne dönüştürülmesi hedeflenmekte olup, 

öncelikle ülkemizde hekimlerin iş yüklerini azaltılması sağlanmaya çalışılacaktır. Sonrasında, 

yurtdışı pazarına açılarak ürünün ihracatını gerçekleştirmeyi, böylece, ülkemizin dış ticaret 

açığını özellikle sağlık ve teknoloji alanında azaltmayı hedeflemekteyiz.  
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4. Yöntem 

2.1 Veri Kümesi 

Hastalara Total Diz Artroplastisi ameliyatı öncesi ve sonrası çekilmiş 4 farklı X-ray 

görüntüsünden oluşan büyük veri seti Medipol Üniversitesi Mega Hastaneler Kompleksi ve 

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi’nden temin edilmiştir. Preoperatif ve postoperatif 

dönemlere ait olan 4 farklı X-ray görüntüsü anteroposterior (AP / Ön Arka) diz grafisi, yan 

(lateral) diz grafisi,  Merchant (tanjansiyel patella) grafisi ve ortoröntgenogram (alt ekstremite 

boy) grafisi olarak sıralanır [3]. Uzman ortopedi ve travmotoloji hekiminin danışmanlığında 

görüntüler değerlendirilmektedir. Nizami olmayan görüntüler veri setinden ayrıştırılmıştır.  

2.2 Ön İşleme 

Görüntüler, hastanemizin DICOM® (Digital Imaging and Communications in Medicine) veri 

tabanından JPEG formatında alınmıştır. Nizami olmayan görüntülerin veri setinden çıkarılması 

sonucunda veri setinin büyüklüğüne bağlı olarak veri kümesi ImageDataGenerator Fonksiyonu 

[17] temelli Keras kullanılarak arttırılabilir. 

2.3 Anatomik Noktaların Etiketlenmesi 

Alınan radyografik görüntüler üzerinde belirli sayıda anatomik noktalar, görüntü etiketleme 

yazılımları yardımıyla etiketlenmektedir. Toplamda 104 anatomik nokta etiketlenmektedir. Her 

bir grafi türü üzerinde etiketlenecek anatomik nokta sayısı Tablo-1’de verilmiştir. Anaconda 

[11] programına bağlı Labelme programı etiketleme işleminde kullanılmaktadır. Bu spesifik 

noktaların X-ray görüntüsü üzerinde anatomik lokalizasyonları ortopedi ve travmatoloji 

hekiminin danışmanlığında gerçekleştirilmektedir. Şekil-1 ve 2’de belirli anatomik noktaları 

belirlenmiş X-ray görüntüleri bulunmaktadır. Bu görüntüler anonim görüntülerdir 

Tablo-1: Grafi Türleri ve Etiketlenecek Anatomik Nokta Sayıları 

 Preoperatif Dönem Postoperatif Dönem 

Anteroposterior (Ön arka) Diz 

Grafisi 

8 12 

Yan (Lateral) Diz Grafisi 14 16 

Merchant Grafisi (Tanjansiyel 

Patella Grafisi) 

4 4 

Alt Ekstremite Boy Grafisi 

(ortoröntgenogram) 

34 12 
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Şekil-1: Etiketlenmiş Preoperatif Yan (Lateral) Diz Grafisi 

 

 

 

 

Şekil-2: Etiketlenmiş Postoperatif Anteroposterior (AP/ Ön Arka) 

Diz Grafisi 

 

 

 

 

 

2.4 Veri Üretilmesi 

Maksimum doğruluk oranına sahip algoritma geliştirebilmek için etiketlenmiş görüntülerin 

sayısının artırılması gerekmektedir. Bunun için Pix2Pix metodu kullanılacaktır. Pix2Pix 

metodu [18] etiketlenmiş görüntülere uygulanacaktır. Böylelikle, yeni etiketlenmiş görüntüler 

üretilmiş olacak ve veri seti artırılmış olacaktır. 

2.5 Derin Öğrenme Algoritmasının Oluşturulması  

CNN (Convolutional Neural Network), özellikle görüntü işlemede çok verimli çalışan bir tür 

makine öğrenmesi yöntemidir [19]. CNN ve regresyon metotlarının entegrasyonu kullanılarak 

bir model oluşturulmaktadır. Kullanılan modellerden bir tanesi CNN-tabanlı ResNet50 

metodudur [20]. ResNet50, X-ray görüntüleri üzerinde anatomik noktaların tespiti için 

kullanılan önemli metotlardan birisidir. Anatomik noktaların konumlarını çıktı olarak 

alabilmek için, ResNet50 algoritmasının sonuna tam bağlantılı katman (Fully Connected Layer) 

[19] olarak regresyon metodu eklenecektir. Model, iki aşamalı algoritmadan oluşmaktadır. İlk 

aşamada modelin çıktısı olarak grafi üzerindeki tüm noktaların konumları alınır. Bu konum 

değerleri hassas olmayıp, yüzeysel değerlerdir.  

İlk aşamadaki modelin çıktısı olarak alınacak yüzeysel konum değerleri ikinci aşamadaki 

algoritmanın girdisidir. Yüzeysel konum değerleri çevresinde Region-of-Interest (ROI / İlgi 

Bölgesi) [21] parçaları oluşturulmaktadır. Yüzeysel anatomik nokta merkezinde olacak şekilde 
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300x300 piksel büyüklüğünde ROI parçası oluşturulur. Şekil-3’te örnek bir X-ray görüntüsü ve 

ROI parçası görülmektedir. İkinci aşamanın girdisi ROI parçalarıdır. İkinci aşamanın çıktısı ise 

anatomik noktaların hassas konum değerleridir. İkinci aşamanın amacı, X-ray görüntüsünün bir 

parçasını kullanarak, anatomik noktaların hassas konum değerlerini bulmaktır. 

Modelin iki aşamasında da ResNet50 yapısında algoritma kullanılır. İki aşamanın algoritma 

çıktıları hassasiyet bakımından farklılık gösterir. Model etiketlenmiş X-ray görüntüleri ile 

eğitilmektedir. Farklı modeller denenecektir. Modellerin parametreleri yapılacak deneyler 

sonucunda en uygun şekilde belirlenecektir. Doğruluk değeri en yüksek model kullanılacaktır. 

Değerlendirmeler sonucunda parametrelerde ince ayar (fine-tuning) yapılacaktır. 

 

 

Şekil-3: Örnek bir X-ray görüntüsünden 

alınmış İlgi Bölgesi (ROI) Parçası 

 

 

 

2.6 İstatistiksel Analiz   

Eldeki veriler öğrenme, validasyon ve test olarak 3 farklı sınıfa ayrılmaktadır [22]. Öğrenme ve 

validasyon verileri direkt olarak görüntülerin analizi ve en iyi derin CNN modelinin 

geliştirilmesi için kullanılmaktadır. Test veri seti ise, Python`da (Python 3.6.1, Python Software 

Foundation, Wilmington, DE, USA) Keras tabanlı öğretilmiş derin CNN algoritmamızı 

kullanarak chi-square, tanısal ve öngörücü doğruluk, duyarlılık, özgüllük, pozitif öngörücü 

değer, negatif öngörücü değer, alıcı çalışma karakteristiği (ROC) eğrisi, ROC eğrisi altındaki 

alan (AUC) ve karışıklık matrisini kullanarak hesaplamak için kullanılmaktadır. 

2.7 Python Math Kütüphanesi Kullanılarak Anatomik Açı, Uzunluk ve Oranların Veri 

Seti Üzerinde Ölçmesi 

Preoperatif ve postoperatif radyografiler üzerinden ölçümü yapılacak olan belirli anatomik açı, 

uzunluk ve oranlar Tablo-2 ve Tablo-3’de özetlenmiştir. Bu anatomik değerlerin ölçümü, CNN 

algoritmasının spesifik anatomik noktaları X-ray görüntüsü üzerinde belirlemesi ve sonrasında 

Python Math Kütüphanesi [23] ile bu noktaların konum değerleri kullanılarak çeşitli açı, 

uzunluk ve oran değerlerinin ölçümü sağlanacaktır. CNN algoritması, anatomik noktaların 

konumlarını belirleyecektir. Bu noktaların konum değerleri ile belirli anatomik açı, uzunluk ve 

oranlar hesaplanacaktır. 
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Tablo-2: Preoperatif Grafiler ve Ölçümler 

Tablo-3: Postoperatif Grafiler ve Ölçümler 

 

2.7 Saha Analizleri 

Çalışmanın başarıyla tamamlanıp yapay zeka programının oluşturulması ile beraber saha 

testlerine başlanacaktır. Medipol Mega Hastaneler Kompleksinde yapılacak saha testlerinin 

sonuçlarıyla beraber program geliştirilecek ve nihai halini alacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje konusu ile ilgili gerçekleştirdiğimiz patent, faydalı model ve tescil taramasında, ulusal 

bazda bir kaynağa rastlanmıştır. Patent araştırması “Türk Patent ve Marka Kurumu” web sitesi 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Rastlanılan patent ve projemiz arasındaki farklılıklar aşağıda 

detaylı bir şekilde belirtilmiştir. 

Patent 1: 

AP (Ön arka) grafi Yan (Lateral) Grafi Merchant Grafisi 

(Tanjansiyel Patella 

Grafisi) 

Alt Ekstremite Boy Grafisi 

(ortoröntgenogram) 

Tibiofemoral Açı Tibial Slop Açısı(Eğim) Lateral Patellofemoral 

açı 

Tibiofemoral Açı 

Tibial ve Femoral 

Kesiler 

Patellar Yükseklik (Insall-

Salvati Oranı) 

 Kalça-diz-ayak bileği açısı 

(Hip-knee-ankle angle) 

 Anterior kondiler ofset oranı   

 Posterior kondiler ofset oranı   

AP (Ön arka) grafi Yan (Lateral) Grafi Merchant Grafisi 

(Tanjansiyel Patella 

Grafisi) 

Alt Ekstremite Boy Grafisi  

(ortoröntgenogram) 

Tibiofemoral Açı Tibial Slop Açısı 

(Eğim) 

Lateral Patellofemoral 

açı 

Tibiofemoral Açı 

Tibial Komponent Açısı (beta) Femoral komponentin 

fleksiyon açısı 

  

Femoral Komponent Açısı (alfa) Anterior kondiler ofset 

oranı 

  

 Posterior kondiler ofset 

oranı 
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1. Patent Adı: KEMİK DÜZELTMEDE KULLANILAN ROBOTİK BİR SİSTEM 

2. Patent başvuru numarası: 2019/22388 

3. Patent Konusu: Bu buluş, kemik radyografik görüntülerinin, yazılıma yüklendikten 

sonra, ekranda ortopedist tarafından yazılım ve navigasyon yardımı ile kemikteki 

deformitenin ölçümlerinin yapılıp anatomik bozukluk ve düzeltme verilerinin 

algoritmalar ve yapay zeka ile hesaplama ve planlamasının yapılmasını takiben, 

düzeltme simülasyonunun yapıldığı, elde edilen veriler ile manipülatörün kemikte 

düzeltmeyi ve düzeltme geri bildirimini sağlayan robotik bir sistem ile ilgilidir. 

4. Proje Konusu ile Benzerlikleri: Bu patentte sisteme tanıtılan X-ray görüntülerinden 

eklem eksen açısı, kemiğin anatomik ve mekanik ekseni ile kemikteki açılanma ve 

dönme merkezleri belirlenir. Bu işlemler arka planda gömülü olarak çalışan algoritmalar 

ve yapay zeka uygulamaları ile gerçekleştirilir. 

5. Proje Konusu ile Farklılıkları: Bu patentte, X-ray görüntüsü ile birlikte CT veya MRI 

gibi görüntüler üzerinde de çalışılabilmektedir. Ortopedistin sistem ekranından görüntü 

üzerinde işaretlemeler yapması gereklidir. Ortopedistin sesli/görüntülü bir navigasyon 

yardımıyla işaretlemeler yapması kemiğin boyutu ve konumunun belirlenmesi için 

gereklidir. Projemizde, herhangi bir işaretlemeye gereksinim duyulmaksızın derin 

öğrenme algoritması, görüntü üzerinden belirli anatomik noktaları belirler. Bunun için 

görüntü işlemede yüksek başarı oranına sahip Evrişimsel Sinir Ağları (Convolutional 

Neural Network) yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntemle birlikte X-ray görüntüsü 

üzerinde gerekli noktalar spesifik olarak algoritma tarafından belirlenecektir. Bu 

noktalar kullanılarak farklı bir yazılımla anatomik açı, uzunluk ve oran değerleri 

belirlenebilecektir. Bu değerlerin hangilerinin belirleneceği sisteme tanımlanan X-ray 

türüne göre olacaktır. 

6. Proje Konusunun Üstünlüğü: Patentte belirtildiği üzere, ortopedistin belirli noktaları 

manuel olarak işaretlemesi insani hataların oluşmasına sebebiyet verebilecek, zaman 

yönetimi ve iş yükü bakımından ortopedistlere avantaj sağlamayacaktır. Projemizde, 

anatomik noktaların belirlenmesinde yapay zekanın rol alması ortopedistlerin planlama 

sürecine zaman harcamamasını sağlayacaktır. Böylece, ortopedistlerin iş yükleri 

hafifleyecektir. Yapay zekanın yüksek oranda doğruluğa sahip algoritmalar olduğu 

düşünüldüğünde, insan kaynaklı hataların en aza indirilmesi hedeflenmektedir. 

 

      Türk Patent ve Marka Kurumu, Espacenet Patent Arama arayüzü üzerinden yapılan patent 

araştırmasında proje ile benzer nitelikte bir çalışma bulunamamıştır.       
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Preoperatif ve postoperatif ölçümlerin yapay zekâ algoritması ile yapılması konusunda ulusal 

literatürde herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Elsevier platformunda yapılan literatür 

araştırmasında bu konuda yapılmış birkaç çalışmaya rastlanmıştır [24,25]. Bir çalışmada, derin 

öğrenmenin CNN modeli kullanılarak alt ekstremitelere çekilmiş anteroposterior boy grafisi 

üzerinde bir grup anatomik nokta belirlenmiş ve sonrasında 4 farklı açının otomatik ölçümü 

sağlanmıştır. Bunlar, kalça-diz-ayak bileği açısı (HKAA), femurun mekanik ve anatomik aksı 

arasındaki açı (FAMA), mekanik lateral distal femoral açı (MLDFA) ve mekanik proximal 

tibial açıdır (MPTA). 80 görüntü kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışma, dizde varus ve valgus 

deformitelerini saptamak için planlanmıştır [24]. Projemizin bu çalışmadan üstünlüğü, sadece 

alt ekstremite boy grafisi değil, 4 farklı açıdan çekilmiş radyografilerin kullanılacak olmasıdır. 

Daha fazla açı, uzunluk ve oranın ölçülecek olması ve hem preoperatif hem de postoperatif X-

ray görüntülerinin kullanılacak olması da projemizin diğer farklarındandır. Projede, ölçümü 

yapılacak açı ve oranlar arasında, tibial slop açısı, posterior ve anterior kondiler ofset oranı, 

lateral patellofemoral açı, femoral komponentin fleksiyon açısı gibi değerler de mevcuttur. 

Bu konuda yapılmış olan bir diğer çalışma ise, kalça-diz-ayak bileği açısını ölçmek için alt 

ekstremite boy grafisi üzerine yapılan bir derin öğrenme modelidir [25]. Bu çalışmada, 

algoritma tarafından 3 spesifik anatomik nokta belirlenmiştir. Algoritma tarafından hesaplanan 

açıların büyüklükleri ortopedistin manuel olarak hesapladığı büyüklüklere benzer çıkmıştır. 

Projemizin üstünlüğü, çoklu X-ray görüntülerinde çoklu açı, uzunluk ve oran değerlerinin 

hesaplanacak olmasıdır. Aynı zamanda bu ölçümlerin hem preoperatif X-ray görüntülerinde 

hem de postoperatif X-ray görüntülerinde yapılacak olmasıdır. 

6. Uygulanabilirlik  

2016 yılında, 234 ortopedi ve travmatoloji hekiminin yer aldığı bir anket çalışmasına göre, 234 

hekimin %48.7 sinin ayda 1-5 kez, %32.5 inin 5-10 kez, %12 sinin 10-20 kez, %1.7 sinin 20-

30 kez ve %5.1 inin 30 ve 30’dan fazla kez primer diz ve kalça artroplastisi yaptığı görülmüştür 

[26]. İstatistiklere göre 2010-2014 yılları arasında Türkiye’de 283.400 primer diz artroplastisi, 

9900 revizyon diz artroplastisi gerçekleştirilmiştir. Yıllar arasında operasyon sayısında artış 

gözlemlenmiştir. Primer diz artroplastisi geçiren hastaların özellikleri incelendiğinde, kadın: 

erkek oranının 67:33 olduğu belirlenmiştir. Operasyonun genellikle 60-69 yaş arasındaki 

hastalara uygulandığı belirlenmiştir [27]. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde en yaygın yapılan majör cerrahi operasyonlarından biri olan 

TDA operasyonu, istatistiksel olarak yıllık yaklaşık 600000 kez yapılmaktadır [1]. İstatistiklere 

göre, OECD ülkelerinin çoğunluğunda 2000 ve 2015 yılları arasında diz artroplastisi 
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operasyonunun oranının yaklaşık olarak ikiye katlandığı bildirilmiştir [2]. ABD’ de operasyon 

ücreti yaklaşık $15000 olup, maliyet etkinliği olan bir operasyondur [1]. Talebin ve ihtiyacın 

giderek arttığı gözlemlenen bu cerrahi operasyonun potansiyel kitlesi de giderek artmaktadır. 

Ürünün bu noktalarda kullanılma potansiyeli yüksektir.  Proje, hekimlere zaman yönetimi 

açısından kolaylık sağlayacaktır. Aynı zamanda, yapay zeka kullanımı sayesinde ölçümlerdeki 

yüksek başarının, operasyonun başarı oranını artırması ve hastanın operasyon sonrası 

komplikasyonlarının minimize edilmesi hedeflenmektedir.  Aynı zamanda bu modelin klinikte 

uygulanabilmesi sonucunda, ekonomik açıdan hastaneyi ve hastayı rahatlatmak istenmektedir. 

İstatistiklere göre, Türkiye’de olduğu gibi diğer ülkelerde de operasyonun prevalansı her yıl 

artmaktadır. Dolayısıyla ürün aynı zamanda yüksek ihracat potansiyeline de sahiptir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo-4: Proje Zaman Planlaması 

İP No İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri Aylar 

1 Verilerin alınması 0- 1 ay 

2 Ön İşleme 1- 2 ay 

3 Verilerin Etiketlenmesi ve Kontrol Edilmesi 2- 3 ay 

4 Derin Öğrenme Algoritmalarının Oluşturulması  3- 4 ay 

5 Derin Öğrenme Algoritmalarının Eğitilmesi 3- 4 ay 

6 Test sonuçlarının analizi ve algoritmanın iyileştirilmesi 4- 5 ay 

7 Derin Öğrenme Çıktıları ile Preoperatif ve Postoperatif Değerlerin Hesaplanması 4- 5 ay 

8 Sonuç Raporunun Oluşturulması ve Yayınlanması 5- 6 ay 

9 Ürüne Dönüştürülmesi ve Sistemin Kullanıcılara Sunulması 5- 6 ay 

 

Tablo-5: Proje Maliyeti 

Adı / Markası / Modeli / Adedi Kullanım Gerekçesi Bedeli (TL) 

PALIT GeForce RTX 3090 GAMINGPRO D6X 

24GB 

Derin öğrenme algoritmasının röntgenler 

kullanılarak koşturulmasında kullanılacak GPU 

 

36999 TL 
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GIGABYTE TRX40 DESIGNARE 

Algoritmaların çalıştırılması için gerekli 

donanımların birlikte ve uyum için çalışmasını 

sağlayan çip seti 

7852 TL 

Samsung 1 TB 970 EVO MZ-V7E1T0BW M.2 

PCI-Express 3.0 SSD 

Elimizdeki büyük veri setinin depolanması ve 

hızlı bir şekilde işlenebilmesi 4 Adet 

1978 x4 = 

7912 TL 

G.Skill RipjawsV 32GB Ana bilgisayarı oluşturacak RAM 2 Adet 
1599 x2 = 

3198 TL 

AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz-4.9GHz 16 

Çekirdek 72MB 

Algoritmanın koşturulacağı bilgisayarı oluşturan 

yüksek nitelikli işlemci 
8875 TL 

Fractal Design Define 7 XL Alınacak parçaları birleştirecek iş istasyonu 4845 TL 

Corsair Professıonal Hx-1200 1200W Moduler 

80+ Platınyum 
Donanımları besleyecek güç kaynağı 3300 TL 

Logitech Ergo M575 Wireless & Bluetooth 

Kablosuz Trackball Mouse 

Ana bilgisayardaki verilerin analizinde ve 

etiketlenmesinde kullanılacak mouse 
450 TL 

Microsoft QSZ-00012 TR Q Bluetooth Klavye 

Ana bilgisayardaki verilerin analizinde ve 

etiketlenmesinde kullanılacak klavye 
360 TL 

Dell Ultrasharp 27 U2720q 4k 3840x2160 60hz 

Algoritmanın takibinde, verilerin 

etiketlenmesinin kontrolünde ve çıktıların 

analizinde kullanılmak üzere çoklu ekran parçası 

6499 TL 

 

İş Paketi No 2,3,4,5,6 ve 7 görevlerinde Tablo-5’de gösterilen harcamalar yapılacaktır. Toplam 

bütçe 80.290,00 TL dir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin ulaşması beklenen hedef kitlesi ortopedi ve travmatoloji hekimleri, hastanelerin 

radyoloji ekibi personelleri, Total Diz Artroplastisi geçirecek olan veya geçirmiş olan hastalar, 

Total Diz Artroplastisi operasyonunu yürüten sağlık kuruluşlarıdır. 

 

9. Riskler 

İP No En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

1 

Yapay zeka yazılımının eldeki büyük veri 

topluluğunda kaynaklı olarak çalıştırılmasının uzun 

sürmesi dolayısıyla projenin geliştirilmesi 

ve test edilmesi için yeterli vakit bulunamaması 

 

1.Yapay zeka algoritmasının en verimli olacak şekilde 

geliştirilmesi 

2. Eldeki ekipmanların proje bütçesine ek olarak Medipol 

Üniversitesi tarafından sağlanacak destek ile ek ekipmanlarla 

takviye edilmesi 

3. Öğrenmenin sadece preoperatif X-ray görüntüleriyle 

sınırlandırılması ve bu yolla veri setinin azaltılması 

 

https://www.trendyol.com/dell-x-b104964
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2 

Eldeki verilerin insan hatasından kaynaklı olarak 

tam olarak doğru etiketlenmemesi ve ölçümlerin 

hatalı olması, dolayısıyla eldeki veri seti ile öğretilen 

yapay zeka algoritmasının doğru olarak çalışmaması 

 

Programın doğru çalışmaması durumunda eldeki 

verilerin etiketlenmesinin ve ölçümlerin sayısal değerlerinin 

uzman hekimlerce tekrar kontrol edilmesi 

 

 

 

 

Şekil-4: Olasılık-Etki Matrisi 

 

 

 

 

 

10. Kaynaklar  

[1] Cram, P., Lu, X., Kates, S. L., Singh, J. A., Li, Y., & Wolf, B. R. (2012). Total knee arthroplasty 
volume, utilization, and outcomes among Medicare beneficiaries, 1991-2010. JAMA, 308(12), 1227–
1236. https://doi.org/10.1001/2012.jama.11153 

 
[2] OECD. Hip and knee replacement. In Health Care Activities Health at a Glance 2015: OECD 
Indicators. OECD Publishing, Paris, 2015; 112-113. 

[3] Comitini, S., Tigani, D., & Commessatti, M. (2015). Preoperative planning in total knee arthroplasty 
(TKA). Surgical Techniques in Total Knee Arthroplasty and Alternative Procedures, 95–108. 
https://doi.org/10.1533/9781782420385.2.95 

[4] Specht, L. M., Levitz, S., Iorio, R., Healy, W. L., & Tilzey, J. F. (2007). A comparison of acetate 
and digital templating for total knee arthroplasty. Clinical orthopaedics and related research, 464, 179–
183.. 

 
[5] Tanzer, M., & Makhdom, A. M. (2016). Preoperative Planning in Primary Total Knee 
Arthroplasty. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 24(4), 220–230. 
https://doi.org/10.5435/JAAOS-D-14-00332 

 
[6] Kniesel, B., Konstantinidis, L., Hirschmüller, A., Südkamp, N., & Helwig, P. (2014). Digital 
templating in total knee and hip replacement: an analysis of planning accuracy. International 
orthopaedics, 38(4), 733–739. https://doi.org/10.1007/s00264-013-2157-1 

 
[7] Kumar, N., Yadav, C., Raj, R., & Anand, S. (2014). How to interpret postoperative X-rays after total 
knee arthroplasty. Orthopaedic surgery, 6(3), 179–186. https://doi.org/10.1111/os.12123 

 
[8] Steinberg, E., & Segev, E. (2010). Pre-operative Planning Using the Traumacad TM Software 
System. 

 
[9] Yue, Y., Wang, X., Zhao, M., Tian, H., Cao, Z., Gao, Q., & Li, D. (2019). Preoperative Prediction 
of Prosthetic Size in Total Knee Arthroplasty Based on Multimodal Data and Deep Learning. 2019 IEEE 
5th International Conference on Computer and Communications (ICCC), 2077-2081. 

 
[10] Yusof, S. F., Sulaiman, R., Thian Seng, L., Mohd. Kassim, A. Y., Abdullah, S., Yusof, S., … Abdul 
Hamid, H. (2009). Development of Total Knee Replacement Digital Templating Software. Lecture 
Notes in Computer Science, 180–190. https://doi.org/10.1007/978-3-642-05036-7_18 

 

https://doi.org/10.1001/2012.jama.11153
https://doi.org/10.1533/9781782420385.2.95
https://doi.org/10.5435/JAAOS-D-14-00332
https://doi.org/10.1007/s00264-013-2157-1
https://doi.org/10.1111/os.12123
https://doi.org/10.1007/978-3-642-05036-7_18


15 

 

[11] Anaconda Software Distribution. (2016). Conda (Version 2-2.4.0) [Computer software]. 
https://www.anaconda.com 

 
[12] Toguchi, K., Nakajima, A., Akatsu, Y., Sonobe, M., Yamada, M., Takahashi, H., Saito, J., Aoki, 
Y., Suguro, T., & Nakagawa, K. (2020). Predicting clinical outcomes after total knee arthroplasty from 
preoperative radiographic factors of the knee osteoarthritis. BMC musculoskeletal disorders, 21(1), 9. 
https://doi.org/10.1186/s12891-019-3029-7 

 
[13] Clarke H. D. (2012). Changes in posterior condylar offset after total knee arthroplasty cannot be 
determined by radiographic measurements alone. The Journal of arthroplasty, 27(6), 1155–1158. 
https://doi.org/10.1016/j.arth.2011.12.026 

 
[14] Matz, J., Howard, J. L., Morden, D. J., MacDonald, S. J., Teeter, M. G., & Lanting, B. A. (2017). 
Do Changes in Patellofemoral Joint Offset Lead to Adverse Outcomes in Total Knee Arthroplasty With 
Patellar Resurfacing? A Radiographic Review. The Journal of arthroplasty, 32(3), 783–787.e1. 
https://doi.org/10.1016/j.arth.2016.08.032 

 
[15] Fukui, N., Nakagawa, T., Murakami, S., Hiraoka, H., & Nakamura, K. (2003). A modified system 
of stress radiography for patellofemoral instability. The Journal of bone and joint surgery. British 
volume, 85(8), 1128–1133. https://doi.org/10.1302/0301-620x.85b8.13538 

 
[16] Ng, N., Patton, J. T., Burnett, R., & Clement, N. D. (2020). Sagittal alignment of the cemented 
femoral component in revision total knee arthroplasty influences the anterior and posterior condylar 
offset: Stem length does not affect these variables. The Knee, 27(2), 477–484. 
https://doi.org/10.1016/j.knee.2019.10.025 
 
[17] Chollet, F., & others. (2015). Keras. GitHub. Retrieved from https://github.com/fchollet/keras 

[18] Isola, P., Zhu, J., Zhou, T., & Efros, A. A. (2017). Image-to-image translation with conditional 
adversarial networks. 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 
doi:10.1109/cvpr.2017.632. 

[19] LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436–444. 
https://doi.org/10.1038/nature14539 

[20] He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. 2016 
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). doi:10.1109/cvpr.2016.90 

[21] Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. Dr. Dobb&#x27;s Journal of Software Tools. 

[22] Shin, H.-C., Roth, H.R., Gao, M., Lu, L., Xu, Z., Nogues, I., Yao, J., Mollura, D. and Summers, 
R.M. (2016). Deep Convolutional Neural Networks for Computer-Aided Detection: CNN Architectures, 
Dataset Characteristics and Transfer Learning. IEEE Transactions on Medical Imaging, 35(5), pp.1285–
1298. 

[23] Van Rossum, G. (2020). The Python Library Reference, release 3.8.2. Python Software Foundation. 

[24] Nguyen, T. P., Chae, D. S., Park, S. J., Kang, K. Y., Lee, W. S., & Yoon, J. (2020). Intelligent 
analysis of coronal alignment in lower limbs based on radiographic image with convolutional neural 
network. Computers in biology and medicine, 120, 103732. 
https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2020.103732 

[25] Pei, Y., Yang, W., Wei, S., Cai, R., Li, J., Guo, S., . . . Li, X. (2020). Automated measurement of 
hip–knee–ankle angle on the unilateral lower limb X-rays using deep learning. Physical and Engineering 
Sciences in Medicine. doi:10.1007/s13246-020-00951-7 

[26] Azboy, İ., Yalvaç, E. S., Azboy, N., Şahin, İ., Zehir, S. (2016). Türkiye'de total diz ve kalça 
artroplastisinde cerrahların tercihleri ve ameliyathane olanakları: bir anket. Eklem Hastalıkları ve 
Cerrahisi, 27(1), 34-40. 

 
[27] Ceyhan, E., Gursoy, S., Akkaya, M., Ugurlu, M., Koksal, I., & Bozkurt, M. (2016). Toward the 
Turkish National Registry System: A Prevalence Study of Total Knee Arthroplasty in Turkey. The 
Journal of arthroplasty, 31(9), 1878–1884. https://doi.org/10.1016/j.arth.2016.02.033 

 

https://www.anaconda.com/
https://doi.org/10.1186/s12891-019-3029-7
https://doi.org/10.1016/j.arth.2011.12.026
https://doi.org/10.1016/j.arth.2016.08.032
https://doi.org/10.1302/0301-620x.85b8.13538
https://doi.org/10.1016/j.knee.2019.10.025
https://github.com/fchollet/keras
https://doi.org/10.1038/nature14539
https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2020.103732
https://doi.org/10.1016/j.arth.2016.02.033

