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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Halk arasında zatürre adıyla bilinen Pnömoni hastalığı, özellikle çocukların karşılaşabileceği 

riskli bir hastalıktır. Enfeksiyon hastalıklarının yaklaşık %18’ ini zatürre hastalığı 

oluşturmaktadır. Bu hastalık ilerleyen bazı durumlarda ölüme sebep olabilmektedir. 

Pnömoni teşhisi koyulabilmesi için x-ray röntgen görüntülerinin uzman hekimler tarafından 

incelenmesi gerekmektedir. Hekim başına düşen hasta sayısının fazla olması ve hekimlerin 

iş yoğunluklarının fazlalığı sebebiyle görüntüler üzerinde karar destek sistemleri 

geliştirilmektedir. Son zamanlarda yapay zekanın gelişmesi ile birlikte popüler olan karar 

destek sistemleri, hekimlere tanılarını koymaları için yardımcı olmaktadırlar. 

Bu çalışmada Pnömoni hastalığını tespit etmek için bir makine öğrenmesi programı 

geliştirilmiştir. Guangzhou Kadın ve Çocuk Tıp Merkezi’nden alınan göğüs bölgesinin 

röntgen görüntüleri kullanılarak Pnömoni hastalığı tespiti için karar ağacı sınıflandırması 

temelli bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Veri seti 5.840 göğüs röntgeni görüntüsünü 

(ön-arka) içermektedir.Eğitim seti 5.216 görüntüden (1.341 normal, 3.875 pnömoni) ve test 

seti 624 görüntüden (234 normal, 390 pnömoni) oluşmaktadır. Veri setinin eğitim ve test 

bölümleri uzman hekimlerce kontrol edilerek doğru sınıflandırılması sağlanmıştır. Çalışma 

kapsamında geliştirilen program ara yüzü ile röntgen görüntülerini tek bir pencerede 

incelenerek sınıflandırma sonuçlarına ulaşılabilmektedir. Yapılan ölçümlerde programın 

hastalığı doğru tespit ettiği ve başarı oranlarının yüksek olduğu görülmüştür. 

 

2. Problem/Sorun: 

Halk arasında zatürre olarak isimlendirilen Pnömoni, dünya genelinde yaygın olan 

hastalıklardan birisidir. Kişiden kişiye bulaşma riski olan Pnömoni ölüme de neden 

olmaktadır(Pereda vd., 2015). Pnömoni, bakteri ve hava ile taşınan virüslerin neden olduğu 

akciğer dokusu iltihabıdır. Pnömoni, genellikle insanların yoksulluk ile karşı karşıya kaldığı 

ve hava kirliliğinin fazla olduğu gelişmekte olan ülkelerde çok fazla görülmektedir. Dünya 

Sağlık Örgütü, her yıl 4 milyondan fazla gerçekleşen erken ölümün, zatürre de dahil olmak 

üzere hava kirliliğine bağlı hastalıklardan kaynaklandığını tahmin etmektedir.  Yıllık bazda 

özellikle 5 yaşından küçük çocuklar olmak üzere 150 milyondan fazla insan zatürreye 

yakalanmaktadır (Stephen ve ark., 2019). Zatürre çocuk ölümlerinin önde gelen 

nedenlerinden biridir. Her yıl 2 milyon çocuk bu hastalıktan ölmektedir ve bu oran tüm çocuk 

ölümlerin yaklaşık %18'idir (Rajaraman ve ark., 2018). 

 

Doktorlar akciğer hastalıklarını hızlı ve kolay bir şekilde teşhis etmek için göğüs bölgesinden 

X-ray ışınları kullanılarak elde edilen röntgen görüntülerini sıklıkla kullanmaktadırlar. 

Bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi görüntüleme 

teknikleride bu tür hastalıkları teşhis etmek için kullanılmaktadır, ancak röntgen 

görüntüleme daha ucuz ve hızlıdır (Antin ve ark., 2019). Pnömoni teşhisi için kullanılan en 

yaygın yöntem, akciğer radyografi görüntüleri ile hastalığın tespit edilmesidir. Radyografi 

görüntüleri ile hastalığın tespiti uzmanlar için de oldukça zordur (World Health 

Organization, 2001). 

 

Karar destek sistemleri yardımıyla tıbbi görüntülerin hızlı ve doğru bir şekilde analiz 
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edilmesi birçok durumda hayati önem arz etmektedir. Uzmanlar, günlük hayatlarında 

yaşayabilecekleri dikkat dağınıklığı ve yorgunluk gibi olumsuz etkenlerle yanlış tanı 

koyabilirler. Karar destek sistemleri, uzmanlara destek sağlayarak onların daha kritik 

vakalara odaklanmalarını sağlayabilecek niteliktedir. Karar destek sistemlerinde kullanılan 

makine öğrenmesi algoritmaları genellikle yapay sinir ağları (YSA) gibi araçların 

kullanılmasıyla görüntü işleme, görüntü özellik analizi ve veri sınıflandırmasını içeren 

birkaç adımdan oluşmaktadır (Suzuki ve Surgery, 2012). 

 

Bu çalışma Pnömoni hastalığının makine öğrenmesi yöntemleri ile tespit edilmesi amacıyla 

geliştirilmiştir. Bu kapsamda araştırmacılar tarafından bazı çalışmalar yapılmıştır. Bourcier 

ve ark. (2014), akut zatürre hastalarında ultrason görüntüsünü değerlendirmek amacıyla, 

Ocak 2010 ve Haziran 2012 yılları arasında genel bir hastanenin acil biriminde 144 yetişkin 

hastanın analizini gerçekleştirmişlerdir. Ultrason muayenesi 5 acil servis hekiminden birisi 

ile ve bir radyolog tarafından kontrol edilen akciğer röntgeni ile yapılmıştır. Yapılan 

değerlendirme sonucunda röntgen görüntüleri kullanılan değerlendirmede hassasiyet oranı 

%60, ultrason muayenesinde ise hassasiyet oranı %95 olduğu gözlenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar, zatürrenin ilk tanısında torasik ultrasonun kullanılmasını teşvik edecek şekildedir.  

 

Kermany ve ark. (2018), Pnömoni hastalığının tespiti ve sınıflandırılması için çocuklardan 

elde edilen yeni bir akciğer radyografi veri seti yayınladılar. Bu veri seti üzerinde Pnömoni 

hastalığının tespiti için Inception-v3 modelini kullandılar. Yazarlar normal ve Pnömoni 

olarak sınıflandırılan görüntülerde % 92.8 oranında sınıflandırma başarısı elde etmişlerdir. 

 

Bu çalışma ile özellikle çocuklarda sıklıkla görülen ve tedavi edilmediği durumlarda vahim 

sonuçlar doğuran Pnömoni hastalığının X-ray görüntülerinden makine öğrenmesi yöntemleri 

tespit edilerek hekimlerin kullanabilecekleri yardımcı bir destek sistemi geliştirilmiştir. 

 

3. Çözüm  

Yapay zekanın alt alanı olan makine öğrenmesi, doktorların erken evrelerde hastalıkların 

teşhis edilmesinde ve öngörülmesinde yardımcı olabilecek uzman sistemler geliştirerek, 

sağlık problemlerinin çözümünde önemli ölçüde yardımcı olabilir. Bu sistemler; maliyeti, 

bekleme süresini ve serbest insan uzmanlarının daha fazla araştırma süresini azaltabilir ve 

aynı zamanda tıbbi personel tarafından yapılan yanlışlıkları ve hataları da azaltabilir. 

 

Çalışmadaki amacımız halk arasında zatürre adıyla bilinen Pnömoni hastalığının, elde edilen 

x-ray görüntülerinden makine öğrenmesi yöntemleri ile tespit edilerek hekimlerin 

görüşlerine yardımcı olabilecek bir karar destek sistemi geliştirmektir. Geliştirilen karar 

destek sistemi ile hekimlerin x-ray görüntülerini kolaylıkla görmesi sağlanarak, görüntü 

üzerinde tanı koymasına destek olunacaktır. 

 

4. Yöntem 

Pnömoni hastalığının X-ray denilen röntgen görüntülerinden tespiti ve tanı konulması 

uzmanlık isteyen bir durumdur. Radyologların yoğun ve yorucu iş temposu bazen hatalı 

durumlara yol açmakla birlikte, hastalığın yapay zeka alanları ile tespit edilerek hekimlere 

karar destek sistemi geliştirilmesi hekimlerin işlerini kolaylaştıracaktır. 
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           Tablo 1. X-ray veri setinde yer alan görüntü sayıları 

 

 

 

 

 

Bu amaçla çalışmada kamuya açık Chest X-ray Images (Pneumonia) isimli veri seti 

kullanılmıştır. Veri setine https://www.kaggle.com/paultimothymooney/chest-xray-

pneumonia internet adresinden online erişilebilir (Erişim tarihi: Eylül 2019). Veri seti 2 

klasörde (eğitim, test) düzenlenmiştir ve her bir görüntü kategorisi için alt klasörler 

içermektedir (Pnömoni/Normal). 5.840 X-ray görüntüsü (JPEG) ve 2 kategori 

(Pnömoni/Normal) vardır. Göğüs röntgeni görüntüleri (ön-arka) Guangzhou Kadın ve Çocuk 

Tıp Merkezi'nden 1 ile 5 yaş arası pediatrik hastalardan seçilmiştir. Veri setinde yer alan 

örnek bir görüntü Şekil 1’de gösterilmektedir. Veri setinin detayları Tablo 1' de verilmiştir 

(Kermany ve ark., 2018, Livieris ve ark., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Veri setinde yer alan örnek X-ray göğüs görüntüsü (Kermany ve ark., 2018) 

 

İlimiz araştırma hastanesinde görev yapmakta olan uzman radyolog ile görüşülerek, veri 

setinin uzman hekim tarafından incelenmesi sağlanarak veri setinin doğru sınıflandırıldığı 

onaylanmıştır.  

Yapay zekanın alt alanlarından biri olan görüntü işleme ve makine öğrenmesi yöntemleri ile 

verilerin bir miktarının eğitime tabi tutulması, diğer bir miktarının ise teste tabi tutulması 

gerekmektedir. Bu çalışmada küçük yaşta program geliştiricilerin yapay zeka alanlarında 

verilerini eğitime tabi tutabilecekleri IBM Watson tarafından geliştirilerek kullanıcılara 

açılan Machine Learning For Kids (ML4K) platformu kullanılmıştır. ML4K platformu 

geliştiricilerin görüntüleri veya metinleri makine öğrenmesi yöntemleri ile test ederek 

program geliştirdikleri aktif ve etkin bir alandır.  

 

ML4K platformu sayesinde farklı alanlarda yapay zeka projeleri geliştirilebilmektedir. Bu 

ücretsiz araç, makine öğrenme sistemlerini eğitmek ve onlarla bir şeyler oluşturmak için 

uygulamalı deneyimler sağlayarak makine öğrenimini tanıtır.Makine öğrenme modellerinin 

metin, sayı, görüntü veya sesleri tanıması için eğitilmesi için kullanımı kolay bir rehber 

ortamı sağlar. ML4K platformu ara yüzü Şekil 2 ‘ de verilmiştir. 

 

 

 

       

 

                              Şekil 2. Machine Learning For Kids Platformu Ara Yüzü 

 

X-Ray Görüntüsü Eğitim Test 

Pnömoni 3.875 390 

Normal 1341 234 

Toplam 5216 624 

Pnömoni Normal 

https://www.kaggle.com/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia
https://www.kaggle.com/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia
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Bu çalışmada ML4K platformu üzerinden yeni proje başlatılarak eğitim verilerimiz burada 

eğitilmiştir. Pnomoni ve normal şeklinde iki farklı şekilde eğitim alanı oluşturularak 

platformun eğitim algoritmalarını gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Oluşturulan eğitim 

alanlarına veri setimizde eğitim alanında bulunan görüntüler aktarılmıştır. Şekil 3‘de 

eğitime tabi tutulan görüntülerden bir miktarı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                       Şekil 3. Eğitime Tabi Tutulması İçin Oluşturulan Veri Alanı 

 

ML4K platformu ileri beslemeli çok katmanlı yapay sinir ağları ile görüntüleri eğitime tabi 

tutmaktadır. Bu şekilde makine öğreniminin oluşması sağlanmaktadır. İleri beslemeli çok 

katmanlı bir yapay sinir ağında her katmanda yer alan nöronlar bir sonraki katmanda yer 

alan nöronlara bağlıdır ve hepsinin öğrenilebilir ağırlıkları vardır. Ancak temelde giriş ve 

çıkış arasında sadece kara bir kutu bulunur ve bu nedenle analiz edilmesi zordur (Nwankpa 

ve ark., 2018). 

 

ML4K platformu tarafından eğitime tabi tutulan veriler sonucunda verilerin doğruluğunun 

test edilebilmesi açısından uygulama alanı karşımıza çıkmaktadır. Burada elde edilen 

sonuçlara göre program geliştirme imkanı sunulmaktadır. Şekil 4’ de verilerin test 

edilebildiği alana ait bir görsel sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Şekil 4. Verilerin Test Edilebilme Alanı 

 

        Verilerin eğitime tabi tutulmasının ardından elde edilen sonuçlar farklı program 

geliştirici ara yüzleri tarafından kullanılabilmektedir. Test alanında girilen bir bilgi hakkında 

ML4K platformu sınıflandırma işlemi yaparak sonucu ve başarı oranını vermektedir. Şekil 

5 ‘de test edilen bir görüntüye ait sonuç görülmektedir. 

 

 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  

 

Şekil 5. Test Edilen Görüntü Başarı Oranı ve Sınıflandırma Sonucu 

 

Test Görüntüsü 

Başarı Oranı Sınıflandırma Sonucu 
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      Geliştirdiğimiz proje ML4K platformunda verileri eğitime tabi tutarak bir makine öğrenmesi 

alanı oluşturarak, burada elde edilen sonuçların hekimlerin kullanabilecekleri bir arayüzde 

görünmesini sağlamaktadır. Bu amaçla Python programlama dilinde bir arayüz geliştirilerek, arayüz 

içerisine getirilen görüntünün sınıflandırılması sağlanmıştır.     Python programında geliştirilen karar 

destek sisteminin ve sonuç sisteminin görüntü işleme odaklı çalışabilmesi amacıyla Python 

programlama dilinin bazı kütüphanelerinden faydalanılmıştır. Program Python 3.7 versiyonu ile 

Anaconda programı içerisinde Spyder arayüzü kullanılarak geliştirilmiştir. Python programında 

görüntü işlemenin çalışabilmesi için Open CV kütüphanesi kullanılmıştır. Karar destek sistemine ait 

arayüz ise tkinter kütüphanesi ile gerçekleştirilmiştir. Python request modülü ile web bağlantısı ve 

içerik düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.  

 

      

 

 

 

Python programında görüntü işleme ve pencere alanlarının oluşturulabilmesi için ilk olarak 

kütüphaneler program içerisine eklenmiştir. Tablo 2 ‘de kütüphanelerin program içerisine 

eklenmesini sağlayan kodlar yer almaktadır. Arayüz alanında x- ray görüntüsünün, hasta bilgilerinin 

( Hasta adı, soyadı, id numarası vb.) ,sınıflandırma ve açıklama alanının olması açısından program 

arayüzü 4 çerçeve de oluşturulmuştur. Şekil 6 ‘da geliştirilen program ara yüzü görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

     Şekil 6. Program Ara Yüzü 

Karar destek sisteminde görüntü seçerek ekrana getiren hekimin karşısına kişinin x-ray röntgen 

görüntü ile hastanın bilgileri gelmektedir. Kullandığımız veri setinde görüntü isimleri üzerinde 

değişiklik yapılmamıştır. Şekil 7 ‘de karar destek sistemine görüntünün getirilmesi ve hasta bilgileri 

yer alan görüntü görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importrequests, sys 

importtkinter as tk 

fromtkinterimportttk 

fromtkinterimportfiledialog 

fromtkinterimportmessagebox 

from PIL importImageTk, Image 

 

Resim Ekleme 

   X-ray Görüntüsü 

Hasta Bilgileri 

Sınıflandırma 

Butonu 

Açıklama Bölümü 
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Karar destek sistemi üzerinde x-ray röntgen görüntülerini inceleyen hekim yapay zekanın 

görüşünü almak isterse “SINIFLANDIRMA” butonuna basmalıdır. Sınıflandırma işleminin 

ML4K platformunda yapılabilmesi için Python programından ML4K platformuna bağlantı 

kodları geliştirilmiştir. Bağlantının doğrulanabilmesi açısından IBM Watson tarafından 

verilen API Key program içerisine eklenmiştir. Python programında yazılan sınıflandırma 

kodlarının bir miktarı Tablo 3 ‘de verilmiştir. 

Tablo 3: Sınıflandırma İşlemi İçin ML4K Platformuna Bağlantı Kodları 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
Sınıflandırma işleminin yapılmasının ardından sınıflandırma sonucu ve başarı oranı hekime yeni 

açılan bir pencere ile uyarı olarak verilmektedir. Bu şekilde hekim karar destek sistemi ile kendi 

tanısını karşılaştırabilmektedir. Şekil 8’ de sınıflandırma ve başarı oranı sonuç ekranı görülmektedir. 

 

 

 

 

  Şekil 8. Sınıflandırma ve Başarı Oranı Sonuç Ekranı 

Yapılan örneklerde de görüldüğü gibi veri setinin test bölümünden NORMAL 

kategorisinden seçilen bir görüntü makine öğrenmesi ile sınıflandırılarak “PNOMONİ 

TESPİT EDİLMEDİ” şeklinde sonuçlandırılmıştır. Ayrıca ML4K tarafından yapılan 

sınıflandırma işlemine ait başarı oranı karar destek sistemi ara yüzünde görülmektedir. 

Python dilinde geliştirilen programa ait kodlar tamamlanmıştır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu çalışma Pnömoni hastalığının x-ray görüntülerinden kolaylıkla tespit edilerek, hekimlerin 

zorlu görevlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu çerçevede kamuya açık 

Kaggle-Pneumonia X-ray veri seti kullanılmıştır. Veri setinde yer alan test ve eğitim 

görüntüleri ayrı ayrı kullanılarak programın ara yüzü geliştirilmiştir. ML4K platformunda 

yapay sinir ağları ile karar destek sınıflandırılması yapılarak eğitime tabi tutulan görüntüler 

sonucunda başarı oranlarının yüksek olduğu ve platformun görüntüyü doğru işlediği 

görülmüştür. 

Python programlama dilinde geliştirilen makine öğrenmesi kod blokları ile ara yüz 

tasarımında hekimlerin kolay bir şekilde çalışma düzlemine görüntüyü getirmesi 

sağlanmıştır. Yapılan testler sonucunda veri setinde “train” klasöründe yer alan görüntüler 

program üzerinde denenmiş olup, sınıflandırmanın başarılı olarak yapıldığı görülmüştür 

Geliştirilen program en başta veri setimizi inceleyen uzman radyolog tarafından incelenmiş 

olup, görüntü sınıflandırmanın doğru olduğu, programın hekimler için kolaylık sağladığı, 

hem görüntünün hem de sınıflandırmanın tek bir pencere de olmasının kullanıcı dostu bir 

defclassify(imagefile): 

key = "9a6e54a0-48af-11ea-ba17-a3c821258dd684bb25c5-8a90-4526-95ec-51c0195a3c97" 

url = "https://machinelearningforkids.co.uk/api/scratch/"+ key + "/classify" 
 

response = requests.post(url, json={ "data" : getImageFileData(imagefile) }) 

 
ifresponse.ok: 

responseData = response.json() 

topMatch = responseData[0] 
returntopMatch 

else: 

response.raise_for_status() 
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program olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Yapay zekanın doğru sınıflandırma yapabilmesi açısından eğitim ve test görüntü sayılarının 

yüksek olması önemlidir. Bu amaçla ML4K platformunda eğitime tabi tutulan görüntü 

sayıları oldukça yüksektir. Kaggle veri setinde yer alan bir görüntünün online olarak test 

edilmesi ve aynı işlemin program ile test edilmesi Şekil 9, 10, 11 ve 12 ‘de görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şekil 9. Kaggle Veri Setinden Test Yapılması                 Şekil 10. ML4K Platformu Sonucu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11. Python Dilinde Geliştirilen Karar Sistemi     Şekil 12. Karar Destek Sistemi Sonuç Ekranı 

Örneklerde de görüldüğü gibi IM-0115-0001 adlı test klasöründe yer alan hasta olmayan 

bir görüntü ML4K platformunda ve geliştirdiğimiz karar destek sisteminde denenmiştir. 

İki sistem üzerinde de yaklaşık olarak %81 ‘lik başarı oranı ile doğru sınıflandırılmıştır.  

 

Pnömoni teşhisi konmuş ve veri setinde hasta olarak belirlenen görüntüye ait sonuç 

ekranı ise Şekil 13 ve Şekil 14 ‘de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13. Pnömoni Hastası X-ray Görüntüsü             Şekil 14. Sınıflandırma Sonucu 
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6. Uygulanabilirlik  

Hastalıkların teşhisinde hekimler çok farklı görüntüleme tekniklerinden 

yararlanmaktadırlar. X-ray görüntüleme tekniği diğer tıbbi görüntüleme tekniklerine 

(MRI, BT, ultrason vb.) göre daha hızlı ve ucuz bir görüntüleme tekniğidir. Akciğerde 

oluşan pek çok hastalık ve anomalinin tespitinde X-ray görüntüleme tekniğinden sıklıkla 

yararlanılmaktadır. X-ray görüntülerinin manuel olarak incelenmesi zaman alıcı ve 

uzmanlık gerektiren bir işlemdir. BDT sistemleri X-ray görüntülerinin 

değerlendirilmesinde hekimlere yardımcı olarak kullanılabilir (Anonymous, 2018). 

Bu çalışmada göğüs bölgesinden çekilen X-ray görüntüleri kullanarak sağlıklı ve 

Pnömoni hastalıklı görüntülerin sınıflandırılması amaçlanmıştır. Görüntüler 

Guangzhou'daki Guangzhou Kadın ve Çocuk Tıp Merkezi'nden 1 ile 5 yaş arası 

pediatrik hastalardan seçilmiştir (Kermany ve ark., 2018). Veri setinde 5.840 görüntü 

bulunmaktadır. Bunların 5.216 tanesi eğitim seti, 624 tanesi ise test seti olarak 

ayrılmıştır. 

Görüntülerin sınıflandırılmasında IBM Watson tarafından geliştirilmiş ve çocukların 

yapay zeka ile programlar geliştirmesine olanak sağlayan ML4K platformu 

kullanılmıştır. Eğitime tabi tutulan görüntülerin sonuçlarının Python programı ile 

geliştirilmesi ve sonuç ekranın yazdırılması sağlanmıştır. Geliştirilen Zatürre Hastalığı 

Karar Destek Sistemi ML4K platformu ile bağlantı kurarak yapay sinir ağlarının karar 

ağacı sınıflandırması metodu ile görüntüler üzerinde sınıflandırma işlemi 

gerçekleştirmektedir. Yapılan ölçümler ve uzman hekim görüşmeleri sonucunda yapılan 

çalışmanın hekimlerin Pnömoni hastalığını tespit etmesinde yardımcı olacağı sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca ML4K platformunun yeni olması ve geliştirilen projelerin kısıtlı 

olması açısından geliştirilen çalışma önemlidir. Yapılan araştırmalarda geliştirdiğimiz 

çalışmanın ML4K platformu üzerinde ilk defa yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Program test aşamaların veri setinde yer alan görüntülerin başarı olarak sınıflandırıldığı 

ve görüntü işlemenin doğru olarak çalıştığı görülmüştür. Akciğerin yoğun bölgelerine 

hava girişi ile oluşan Pnömoni hastalığı için görüntü işlemede hava bölümlerinin doğru 

olarak tespit edildiği yapılan testler sonucunda görülmüştür. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): Geliştirdiğimiz proje tüm hekimler 

tarafından kullanılabilecektir. 

9. Riskler 

Bilindiği üzere eğitim setindeki verilerin sayısı kullanılan makine öğrenmesi 

yöntemlerinin başarısına doğrudan etki etmektedir. Daha geniş veri setleri kullanılarak 

modellerin başarılarına etkisi incelenebilir. Makine öğrenmesinin bir alt alanı olan ve 

özellik çıkarımı yapılan derin öğrenme yöntemleri ile aynı veri seti sınıflandırılarak, 

başarı oranları tespit edilebilir. 
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