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Yapay zeka insanlar  taraf ndan yap ld nda 
zeka olarak adland r lan ak ll  davran lar n cihazlar  
taraf ndan yap lmas d r. Ço unlukla insan n 
dü ünme yetene ini ve beynin çal ma özelli ini 
modellemeye çal an yöntemlerden olu ur.  Yapay 
zekan n amac  insan n zekas n  bilgisayar arac l  ile 
taklit etmek ve bu anlamda belli bir ölçüde 
bilgisayarlara ö renme yetene i kazand rabilmektir. 
Bilim adamlar  y llard r yapt klar  çal malarla 
hayat m z  daha kolay hale getirmek için programlar 
geli tirmektedirler. Yapay zeka sistemleri bu 
programlara iyi bir örnektir (1).    
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Yapay zeka yöntemlerinin ba l calar ; uzman 
sistemler, bulan k mant k, yapay sinir a lar  ve 
genetik algoritmalardan olu ur. Uzman sistemler 
k saca bir kural tabanl  sistem olarak 
nitelendirilebilir. Burada kullan lan kurallar bir 
uzman n görü ü veya deneyimine dayand r larak 
olu turulur. Olu turulan bu kurallardan insan n 
neden-sonuç ili kisine ba l  kalarak bir karara 
varmas  gibi mant ksal i lemlerle bir ç kar m yap l r. 
Bulan k mant k ise bir kural tabanl  sistem olarak 
dü ünülebilir. Fakat burada nitelendirmeler, uzman 
sistemlerden farkl  olarak, insanlar n günlük hayatta 
yapt  nitelemelerin büyük ço unlu u gibi kesin 
de ildir. Bulan k mant k bu ekilde kural taban n n 
günlük 
hayatta 
kullan lan 
kesin 
olamayan 
hükümlerle 
olu turulma-
s na imkan 
sa lar. Yapay 
sinir a lar  
ad ndan da 
anla laca  
gibi beynin 
çok basit bir 
nöron 
modelinin 
benzetimidir. 
Beynin ö renme kapasitesi nöronlar ve bunlar n 
birbiri ile olan ba lant s na ba l d r. Bu ekilde elde 
edilen yapay a  ile ö renme olay  modellenir. 
Günümüzde yapay zeka kontrol, tasar m, biomedikal 
ve t p alanlar  ba ta olmak üzere ara t rmac lar n 
büyük ilgisini çekmektedir (2, 3).  
 Bu çal mada yapay zeka teknikleri 
tan t larak bu tekniklerin radyolojide kullan mlar na 
ili kin görü ler ortaya konulmas  amaçland .   

Yapay  zeka tekniklerine ili kin ilk görü ler 
günümüzden y llarca önce, 1965 y l nda ortaya 

at lm , 1969 y l nda bulan k küme teorisinin t p 
alan nda kullan labilirli inin aç klanmas  ile pek çok 
çal ma yap lmaya ba lanm , 1975 y l nda 
kardiovasküler sistemlerin klinik uygulamalarda 
kullan lmas  önerilmi , 1980’de kardiak 
fonksiyonlar n n de erlendirilmesinde bulan k küme 
teorisinin kullan lmas  ile ilgili çal malar yap lm , 
1989’da EKG verilerinin s n fland r lmas  ve tan s  
konusunda ilk çal malar yap lm  ve bu 
çal malarda elde edilen bilgiler, bulan k küme 
formuna getirilerek istatistiksel yakla mlarla 
s n fland r lm t r (4-7). 

1990’l  y llar n ortalar nda kalp 
hastal klar nda bulan k küme ve hibrit sistemlerle 
tan s  ile ilgili çal malar yap lm , 1994 y l nda 
koroner arter hastal  yapay sinirsel sistemle %89 
do ruluk oran nda s n fland r lm  ve sonraki 
y llarda da yapay zeka teknikleri ile çe itli kalp 
hastal klar nda tan  koymada,  büyük ba ar  
kaydedilmi tir. 1996 y l nda kalbin tomografik 
görüntüleri bulan k mant k ile %94 do ruluk 
oran nda s n fland r lm , 1998 y l nda koroner arter 
hastal klar n n bulan k mant kla s n flanmas  
konusunda  genetik bulan k kural taban  kullan larak 
% 96 oran nda ba ar  elde edilmi tir (8-13). 

1999 y l nda NEFCLASS sinirsel bulan k 
mant k sistemi 
ile akci er 
kanseri 
bulgularlar n n  
s n fland r l-
mas nda % 95 
oran nda b
sa lanm
(14). 

ar nd
bulan k m
ve genetik 
tabanl  bulan k 
s n flay c  il
kardiak 
Doppler 

i aretlerinin s n fland r lmas  ba ar l  bir ekilde
gerçekle tirilmi tir (15, 16).  
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2005 y l nda yap lan bir çal mada Doppler 
sonogramlar ndan elde edilen parametrelerle sinir 
a  e itilmi  ve orta serebral arter darl n n 
dereceleri tahmin edilmeye çal lm , sistemin 
performans n n veri boyutuna ve e itim için seçilen 
parametrelere son derece ba ml  oldu u 
saptanm t r (17).  
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ekil 1. Bir Uzman Sisteminin ematik Yap s  



  

 
Yapay Zeka Teknikleri 
 
1. Uzman Sistemler (Expert Systems) 
 

 
Yapay zekan n en önemli uygulama 

alanlar ndan biri uzman sistemlerdir. Bu tip sistem 
belli bir alanda uzman olan ki ilerin uzmanl klar na 
dayanarak çözüm arar. Bunu bir tür bilgisayarda 
düzenlenmi  dan ma sistemi olarak dü ünebiliriz. 
Uzman sistemlerin olu turulmas nda, s ras yla;  
tan mlama,  kavramsalla t rma, formüle etme 
(yaz l m), test etme ve de erlendirme  a amalar  
uygulan r. T p ve biomedikal en ba ta gelen 
uygulama alanlar d r (18, 19).  

Bir uzman sistem; kural taban , veri taban  ve 
kural çözümleyici olmak üzere üç bölümden olu ur.  

ekil 1’de, bir uzman sistemin ematik yap s  
görülmektedir. 

ekil 1’de, bir uzman sistemin ematik yap s  
görülmektedir. 
  
2. Bulan k Mant k (Fuzzy Logic) 2. Bulan k Mant k (Fuzzy Logic) 

  
Bulan k mant k program n n dayand  temel 

nokta; uzman bir sistem operatörünün bilgi, 
deneyim, sezgi ve kontrol sonuçlar n  bilgi taban  
olarak olu turmakt r. lemler bilgi ve deneyime 
dayanan kurallarla gerçekle tirilir. Bulan k mant kta  
deneyimler etkin bir ekilde kullan l r. Bilgisayar 
tabanl  uygulamalar nda kural taban , veri taban , 
buland r c , ç kar m ve berrakla t r c  yaz l mlar 
kullan larak i lem gerçekle tirilir. ekil 2’de bir 
bulan k mant k program n n ematik yap s  
görülmektedir.  

Bulan k mant k program n n dayand  temel 
nokta; uzman bir sistem operatörünün bilgi, 
deneyim, sezgi ve kontrol sonuçlar n  bilgi taban  
olarak olu turmakt r. lemler bilgi ve deneyime 
dayanan kurallarla gerçekle tirilir. Bulan k mant kta  
deneyimler etkin bir ekilde kullan l r. Bilgisayar 
tabanl  uygulamalar nda kural taban , veri taban , 
buland r c , ç kar m ve berrakla t r c  yaz l mlar 
kullan larak i lem gerçekle tirilir. ekil 2’de bir 
bulan k mant k program n n ematik yap s  
görülmektedir.  

Bulan k mant k, insan dü üncesinin esnek ve 
de i ken yap s n  dikkate alan bir algoritmad r. 
Bilgiler aras nda sebep-sonuç ili kisi kurarak do ru 
ve mant ksal bir sonuç üretir. Bu i lemin 
yap labilmesi için ilk olarak verilerin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu veriler belirli s n rlar içerisinde 
grupland r larak bulan k kümeler haline getirilir, 
tüm olas  durumlar dikkate al narak kural taban  
olu turulur. Bu kurallar bir kontrol algoritmas  ile 
de erlendirilerek ç k  bilgisi elde edilir (20).  

Bulan k mant k, insan dü üncesinin esnek ve 
de i ken yap s n  dikkate alan bir algoritmad r. 
Bilgiler aras nda sebep-sonuç ili kisi kurarak do ru 
ve mant ksal bir sonuç üretir. Bu i lemin 
yap labilmesi için ilk olarak verilerin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu veriler belirli s n rlar içerisinde 
grupland r larak bulan k kümeler haline getirilir, 
tüm olas  durumlar dikkate al narak kural taban  
olu turulur. Bu kurallar bir kontrol algoritmas  ile 
de erlendirilerek ç k  bilgisi elde edilir (20).  

Bulan k mant k teorisi 
bugüne kadar kalite kontrol, ürün 
planlanmas , ta ma, ula m, 
network, oyunlar kuram , 
bankac l k, finans, ziraat ve t p gibi 
birçok bilim dal nda ba ar  ile 
uygulanm t r (21).  

Bulan k mant k teorisi 
bugüne kadar kalite kontrol, ürün 
planlanmas , ta ma, ula m, 
network, oyunlar kuram , 
bankac l k, finans, ziraat ve t p gibi 
birçok bilim dal nda ba ar  ile 
uygulanm t r (21).  
  
3. Yapay Sinir A lar  (Artificial 
Intelligence Networks) 
3. Yapay Sinir A lar  (Artificial 
Intelligence Networks) 

  
Yapay sinir a lar   

örneklerle ilgili bilgiler toplamakta, 
genellemeler yapmakta ve daha 
sonra hiç görmedi i örnekler ile 
kar l nca ö rendi i bilgileri 
kullanarak o örnekler hakk nda 

karar verebilmektedir. Yapay sinir a lar  bu 
ö renebilme ve genelleme özellikleri nedeniyle 
günümüzde birçok bilim alan nda geni  uygulama 
olana  bulmakta ve karma k problemleri ba ar  ile 
çözebilme yetene ini ortaya koymaktad r (3).  

Yapay sinir a lar   
örneklerle ilgili bilgiler toplamakta, 
genellemeler yapmakta ve daha 
sonra hiç görmedi i örnekler ile 
kar l nca ö rendi i bilgileri 
kullanarak o örnekler hakk nda 

karar verebilmektedir. Yapay sinir a lar  bu 
ö renebilme ve genelleme özellikleri nedeniyle 
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Sinir 
a lar  insan 
beynindeki 
nöronlara 
benzer olarak 
bir araya 
getirilen yapay 
nöronlar n 
de i ik 

ba lant  geometrisi ile 
birbirlerine ba lanmas  
sonucu olu an 
sistemlerdir. ekil 3a,b’ de do al bir nöronun ve 
yapay bir sinir a n n ematik yap s  görülmektedir.  
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ba lant  geometrisi ile 
birbirlerine ba lanmas  
sonucu olu an 
sistemlerdir. ekil 3a,b’ de do al bir nöronun ve 
yapay bir sinir a n n ematik yap s  görülmektedir.  

  

  
Sinir a lar  paralel hesaplama tekni ini 

kullanan bir metottur. Programlama yerine 
do rudan mevcut örnekler üzerinden e itilerek i lem 
yap l r. Ba ms z de i kenler (giri ) ile bu 
de i kenlere ili kin ba ml  de i kenler (ç k ) 
aras ndaki matematiksel ili ki “ö renebilen” 
sistemlerdir. ekil 4'de ileri beslemeli yapay sinir 
a lar  ematik yap s  görülmektedir.  

Sinir a lar  paralel hesaplama tekni ini 
kullanan bir metottur. Programlama yerine 
do rudan mevcut örnekler üzerinden e itilerek i lem 
yap l r. Ba ms z de i kenler (giri ) ile bu 
de i kenlere ili kin ba ml  de i kenler (ç k ) 
aras ndaki matematiksel ili ki “ö renebilen” 
sistemlerdir. ekil 4'de ileri beslemeli yapay sinir 
a lar  ematik yap s  görülmektedir.  
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ekil 3b. Bir yapay nöronun ematik yap s



 

  

Bu çal malarda kullan lan ileri beslemeli a  
mimarisinde nöronlar katmanlar halinde yerle tirilir. 
leri beslemeli sinir a  en az üç katmandan olu ur. 

Bu katmanl  yap s ndan dolay  çok katmanl  
alg lay c  (multilayer perceptron) olarak da 
isimlendirilmektedir. leri beslemeli sinir a lar  geni  
bir uygulama alan na sahiptir. Radyolojik bulgular n 
de erlendirilmesinde kendisini kan tlam  olan ileri 
beslemeli sinir a lar  transcranial Doppler 
parametrelerinin s n fland r lmas nda da 
kullan lm t r (22, 23). 

Hastal klarda tan ya varma i lemi yapay 
zeka ile bir “ ekil tan ma” görevi gibi ele al nabilir. 
Sinir a lar  son 20 y ld r ekil tan ma problemleri için 
bir hesaplama arac  olarak birçok biçim ve ö renme 
algoritmas  ile akademik ara t rmalarda, endüstride  
ve t bbi uygulamalarda kullan lmaktad r. Literatürde 
sinir a lar n n kalp yetmezli i, miyokard enfarktüsü 
ve anjina pektoris tan s nda birçok klinik 
uygulamalar  ve ba ar l  sonuçlar  bildirilmi tir (24-
29).  

4. Sinirsel Bulan k Sistemler ve NEFCLASS 
Modelin Yap s  

 
Sinirsel bulan k sistemler sinir a lar  

ile bulan k sistemlerin birle imidir. Bu iki 
model ilk etapta kendi aras nda ba ms z bir 
alana sahiptir. Ancak ikisinin birle imi ço u 
problemin çözümü için yarar sa lamaktad r. 

Bir sinirsel bulan k sistem olan 
NEFCLASS,veriden bulan k sistem olu turan 
dilsel bir yakla m metodu olup, yerel 
parametre de i imleri sezgisel (heuristic) veri 
sürme algoritmas  ile hesaplan r. NEFCLASS 
modelinin ana amac  okunabilir bir s n flay c  
olu turmak ve kabul edilebilir bir do rulu u 
yakalamakt r (30).  

NEFCLASS sinirsel bulan k sistem; 
özel üç katmanl  ileri beslemeli bir sinir a  

gibi ilk katman giri  de i kenlerini, gizli katman 
bulan k kurallar n , üçüncü katman ise ç k  
de i kenlerini ifade eder ve her biri için bir ünite 
vard r. ekil 5’de NEFCLASS modelin yap s  
görülmektedir. 

NEFCLASS ve sinir a lar n n literatürdeki 
örnek uygulamalar nda Doppler h z 
parametrelerinin beyin arterlerindeki darl k 
derecelerini belirleyebilece i bildirilmektedir. Pratik 
uygulamalarda ultrasonografik Doppler bulgular  
tan da yeterli görülmedi i olgular, daha invaziv bir 
yöntem olan anjiografiye tabi tutulmaktad r. Doppler 
parametrelerinin yapay zeka teknikleri ile gerçek 
zamanl  olarak yorumlanmas  klinik çal malarda 
transcranial Doppler tekni ini daha etkin k lacakt r.  
Bildirilen bu çal malarda transcranial Doppler 
parametreleri istatistiksel metoda dayal  bir yapay 
zeka yöntemi olan sinir a  modeline uygulanarak 
s n fland r lmas nda ba ar l  olunmu tur (31-34).  

X 1 X 2

R 2 R 1 R 3 R 4 R 5

C 2 C 1 

1 1 1 1 1 

1 (1) A 2 (1) A 

3 (1) A 1 (2) A 

2 (2) A 

3 (2) A 

Sinir a lar  insan beynindeki 
nöronlara benzer olarak birle tirilen yapay 

nöronlar n ba lant  geometrisi ile 
birbirleriyle ili kilendirilmesi sonucu 
olu an sistemlerdir. leri beslemeli sinir 
a lar , geni  bir uygulama alan na sahiptir. 
leri beslemeli sinir a , transcranial 

Doppler ve kardiak Doppler i aretlerinin 
s n fland r lmalar nda ba ar l  
bulunmu tur. Bu tip a  yap s  t p ve 
biomedikal dahil birçok alana ba ar  ile 
uygulanmaktad r. (35-48).  

Ç k lar  

 Bulan k Kurallar 

Doppler ultrasonografi bulgular  
bir çal mada ileri beslemeli geri yay l ml  
sinir a  mimarisi ile, bir ba ka benzer 
çal mada ise di er bir yapay zeka yöntemi 
olan genetik algoritma sistemi kullan larak 
ba ar l  bir ekilde s n fland r lm t r (49, 
50).  

 Giri  De i kenleri 

 
 

ekil 5. NEFCLASS modelin yap s  
[R kurallar , A(X) a rl klar  (W) ifade etmektedir] 
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ekil 4. leri beslemeli giri , gizli ve ç k  
katmanlar ndan olu an sinir a  mimarisi 



5. Çok Katmanl  Alg lay c lar ve Ö renme 
Algoritmalar   
 

Çok katmanl  alg lay c  modeli bir giri , bir 
veya daha fazla ara ve bir de ç k  katman ndan 
olu ur. Bir katmandaki i lem elemanlar  bir üst 
katmandaki i lem elemanlar na ba l d r. Birçok 
ö retme algoritmas n n bu a  e itmede kullan labilir 
olmas  bu modelin yayg n kullan m n n nedenidir.  

Çok katmanl  alg lay c  a lar nda örnekler 
“giri  katman ”na uygulan r, “ara katmanlar” da 
i lenir ve “ç k  katman ”ndan da ç k lar elde edilir. 
Kullan lan e itme algoritmas na göre a n ç k  ile 
arzu edilen ç k  aras ndaki “hata” tekrar geriye 
do ru yay larak minimuma dü ünceye kadar 
a rl klar  de i tirilir.  

Anla lmas  kolay ve matematiksel olarak 
ispatlanabilir olmas ndan dolay  en çok tercih edilen 
ö retme algoritmas d r. Bu algoritma hatalar  geriye 
do ru ç k tan giri e azaltmaya çal mas ndan dolay  
geri yay l m ismini alm t r. Tipik çok katl  geri 
yay l m a , daima; bir giri  tabakas , bir ç k  
tabakas  ve en az bir gizli tabakaya sahiptir. Sinir a  
yap s n n bulgular , daha ba ar l  bir ekilde 
s n fland r labilmesi için “Genetik Algoritma ve Sinir 
A ” yöntemi geli tirilmi  ve t p dahil birçok alanda 
ba ar l  bir ekilde uygulanm t r (51).  
 
6. Genetik Algoritma (Genetic Algorithm) 
 

Genetik algoritma konusunda ilk 
çal malarda canl larda ya anan genetik sürecin 
bilgisayar ortam nda gerçekle tirilmesi 
dü ünülmü tür (52, 53).  

Genetik algoritma parametre kümelerini 
kodlayarak çal r. Genetik algoritma amaç 
fonksiyonu bilgisini kullan r. Genetik algoritma, 
do al genetik ve do al seçim mekani ine dayanan 
olas l ksal bir arama metodudur. Do ada iyi olan n 
hayatta kalmas  prensibine dayan r. Sezgisel bir 
metot olan genetik algoritma, geleneksel çözüm 
teknikleri ile çözülemeyen veya çözümü zor olan 
problemlere ba ar  ile uygulanm t r (54-56).  

Yapay zeka yöntemlerinin klinik 
uygulamalarda ortaya koydu u ba ar l  sonuçlar, 
radyolojik görüntülerinin yorumlamalar na katk  
sa layacak ve radyologlara bu konuda da yard mc  
olacakt r.  

Sonuç olarak yapay zeka yöntemleri ile 
yap lan bu çal malarla, tan ya varmada gerçek 
zamanl  olarak uygulanabilir olmas n n yan nda 
radyolojik incelemelerde elde edilen bulgulara ait 
parametrelerin h zl  ve kesin bir ekilde 
de erlendirilebilece i görülmektedir.  
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