DAVET
Değerli Katılımcılar,
Sizleri, 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında İzmir Bakırçay Üniversitesi ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
ev sahipliğinde ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Üniversitesi ve Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Derneği’nin katkılarıyla çevrimiçi olarak
gerçekleştirmeyi planladığımız “III. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi” ne davet etmekten
büyük mutluluk ve onur duymaktayız.
Kongrenin bu yılki teması “Sağlıkta Yapay Zeka ve Robotik Teknolojileri” olarak belirlenmiştir.
Kongremizde sağlık alanında robotik teknolojilerinin ve yapay zeka temelli uygulamaların AR-GE
çalışmalarını, kullanım alanlarını ve gelecekte bizleri nelerin beklediğinin ele alındığı ulusal ve
uluslararası uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları tematik paneller, sunumlar ve sözel
bildiriler yer alacaktır. Ayrıca uygulamalı olarak gerçekleştirilecek bir günlük Sağlıkta Yapay Zekâ
Kongresi 2022 Hazırlık Kampı bu yıl robotik teknolojiler teması özelinde planlanmıştır.
1980’lerde ortaya çıkan tıbbi alandaki ilk robotlar, robot kol teknolojileri aracılığıyla ‘Da Vinci’
sistemini kullanarak küçük deliklerden cerrahi yardım sunarken gelişen donanım yetenekleri, yapay
zeka (AI) destekli görüntü işleme ve veri analizi, tıbbi robotları geliştirdi ve sağlık hizmetinin başka
alanlarında da faaliyet göstermelerini sağladı. Kongre kapsamında, robotik teknoloji ile doğrudan
ilgili ya da toplum hayatını ilgilendiren sağlık özelinde yapay zekâ teknolojilerinin ve zeki teknikler
temelli sistemlerin gelişimi tartışılacaktır. Bu çerçevede, sağlık alanına dönük yenilik ve girişimcilik
ekosistemi için sektörel iş birlikleri, kamu ve özel sektör dijital dönüşümü, robotik teknolojilerin
gelişimi, tıbbi teşhis, tanı ve tedavi karar süreçlerini destekleyen veri modelleme ve analitiği araçları,
hukuki ve etik vb. konulara yaklaşarak paydaşların iş birliklerinin güçlendirilmesinin sağlanması
amaçlanmıştır. Kongremizin ülkemizde sağlık alanında yapay zekâ araçları ile robotik teknolojileri
geliştirme konusunda yeni atılımlar yapılabileceği ve sunulan çalışmaların politika yapıcılara yol
gösterici nitelikte olabileceği düşünülmektedir.
Kongremize bilgi, deneyim ve paylaşımlarınızla sağlayacağınız katkılardan ötürü teşekkür ederiz.
Sevgi ve Saygılarımızla,

Prof.Dr. Mustafa BERKTAŞ
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü
Kongre Başkanı

Op. Dr. Mehmet Burak ÖZTOP
İzmir İl Sağlık Müdürü
Kongre Başkanı
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Bilimsel
Program

11 Mayıs 2022, Çarşamba
SALON A
KURS – III. ULUSLARARASI SAĞLIKTA YAPAY ZEKA KONGRESI 2022 HAZIRLIK KAMPI
Eğitmenler: Doç. Dr. Orhan ER
10:00-10:30

Yapay Zekada Temel Algoritmalar
Doç. Dr. Deniz KILINÇ

10:30-10:45

ARA

10:45-11:15

Robotik Teknolojisine Giriş
Dr. Öğretim Üyesi Volkan AKDOĞAN

11:15-11:30

ARA

11:30-12:00

Yapay Zeka Algoritmalarının Sağlık Uygulamaları
Doç. Dr. Orhan ER

12:00-13:00

ÖĞLE ARASI

13:00-13:30

Robotik Teknolojilerinin Sağlık Uygulamaları
Prof Dr. M. Kemal GÜLLÜ

13:30-13:45

ARA

13:45-14:15

Yapay Zeka ve Robotik Teknolojileri Tabanlı Proje Fikirlerinin Raporlaştırılması
Dr. Öğretim Üyesi Onur DOĞAN

14:15-14:30

ARA

14:30-15:00

Robotik Uygulamaların Sağlık Alanındaki Durum Çalışmaları
Dr. Öğrt. Üyesi Emre OLCA

15:00-15:15

ARA

15:15-16:00

Değerlendirme Testi
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11 Mayıs 2022, Çarşamba
SALON B
09:00-10:30

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanları: Doç. Dr. İbrahim Onur ALICI, Dr. Öğr. Üyesi Onur DOĞAN

10:30-10:45

ARA

10:45-12:15

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Bedile İrem TİFTİKÇİOĞLU, Doç. Dr. Gizem ÇALIBAŞI KOÇAL

12:15-13:15

ÖĞLE ARASI

13:15-14:45

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI, Dr. Öğr. Üyesi İlker KIZILOĞLU

14:45-15:00

ARA

15:00-16:30

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Senem ALKAN ÖZDEMİR, Doç. Dr. Dilek ORBATU

16:30-16:45

ARA

16:45-17:15

START-UP KURULUŞLAR
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Orhan ER, Dr.Öğr. Üyesi Okan ÖZTÜRKMENOĞLU
“Doctor Follow”
Uzm. Dr. Bekir ÇAKMAK
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12 Mayıs 2022, Perşembe
SALON A
09:00-09.20

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Kongre Başkanı Dr. M. Burak ÖZTOP, İzmir İl Sağlık Müdürü
Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

09.20-09.30

ARA

09.30-10.00

AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf BARAN
Tele-Tıp Mevzuat Açıklama
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN, T.C. Sağlık Bakanlığı

10:00-10:05

ARA

10:05-11:25

PANEL: Ülkemizin Sağlık Hizmetlerinin Dijital Dönüşümünde Robot Teknolojileri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, Doç. Dr. Ahu PAKDEMİRLİ

10.05-10.45

Sağlıkta Yapay Zeka Çalışmaları: Sayısal Göz
Dr. Ramazan TERZİ, CBDDO

10.45-11.25

Ülkemizin Sağlık Hizmetlerinin Dijital Dönüşümünde Robot Teknolojileri
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, Ankara Üniversitesi

11:25-11:30

ARA

11:30-12:30

TÜSEB OTURUMU 1: Rehabilitasyon Robotlarında Yapay Zeka Kullanımı ve Geleceği
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cevdet ERDÖL, Prof.Dr. Mustafa GÜVENÇER

11:30-12:00

Yapay Zeka Tabanlı Rehabilitasyon Teknolojileri ve TÜSEB’in Rolü
Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN, TÜSEB - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

12:00-12:30

Rehabilitasyon Robotlarında Yapay Zeka Kullanımı ve Geleceği
Prof. Dr. Duygun Erol BARKANA, Yeditepe Üniversitesi - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

12:30-13:30

TÜSEB OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Songül VARLI

12:30-12:50

Yapay Zeka Tıbbi Görüntülemenin Geleceğini Nasıl Şekillendiriyor?
Prof. Dr. Çiğdem GÜNDÜZ DEMİR, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

12:50-13:10

EMG Kontrollü Protezlerde Yapay Zeka Uygulamaları
Prof. Dr. Erkan KAPLANOĞLU, The University of Tennessee Chattanooga Engineering Management &
Technology Department, Mechatronics

13:10-13:30

Klinik Biyoenformatik ve Kanser
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAYSAN, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
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12 Mayıs 2022, Perşembe
SALON A
13:30-14:30

PANEL: Robotik Teknolojilerinin Sağlık Sektöründeki Yeri ve Önemi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ, Prof. Dr. Esra ARUN ÖZER

13.30-14.00

Sağlık Ekosisteminde Yapay Zeka Gelişmelerine Yönelik Etki Oluşturulmasında
Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma
Prof. Dr. Hasan MANDAL, TÜBİTAK

14.00-14.30

Sağlık Biyoteknolojilerinde Yapay Zeka Uygulamaları
Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK, TÜBA

14:30-14:45

ARA

14:45-15:45

PANEL: Robotik Cerrahi ve Robotik Rehabilitasyon Teknolojileri
Oturum Başkanları: Op. Dr. M. Burak ÖZTOP, Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ
Robotik Rehabilitasyon Teknolojileri
Prof. Dr. Evren YAŞAR, Ankara Şehir Hastanesi
Robotik Cerrahi Teknolojiler
Doç. Dr. Volkan ÖTER, Ankara Şehir Hastanesi

15:45-16:00

ARA

16:00-17:00

PANEL: Sağlıkta Yapay Zeka
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alper BABA, Prof. Dr. Abdulkadir HIZIROĞLU

16.00-16.30

Sağlıkta Açıklanabilir Yapay Zeka
Prof. Dr. Adil ALPKOÇAK, İzmir Bakırçay Üniversitesi

16.30-17.00

Yapay Zekanın Sağlıktaki Rolü
Prof. Dr. Kemal GÜLLÜ, İzmir Bakırçay Üniversitesi
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13 Mayıs 2022, Cuma
SALON A
09:00–09:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdener ÖZER, Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Serkan APAYDIN
Artificial Intelligence in Digital Pathology
Asst. Prof. William MIFSUD, Weill-Cornell Medicine, Pathology and Laboratory Medicine

09:30-09:45

ARA

09:45-10:15

KONFERANS
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeynep Zeren UÇAR, Doç. Dr. M. Kürşad UÇAR
İklim Değişikliği ile Mücadelede Robotların Yeri
Prof. Dr. Şermin TAĞIL, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Coğrafya Bölümü

10:15-10:30

ARA

10:30-11:00

KONFERANS: Sağlıkta Yapay Zeka ve Robotik Teknolojilerinin Projelendirilmesi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gökhan AKBULUT, Doç. Dr. Dilek ORBATU

10:30-10:45

Sağlıkta Yapay Zeka Teknolojilerinin Projelendirilmesinde Avrupa Birliği Fonları ve Başvuru Aşamaları
Fatma SUSAM ÖZSAYIN, İzmir Valiliği, AB ve Dış İlişkiler Bürosu

10:30-10:45

İzmir Kalkınma Ajansı Destekleri ve Sağlık
Korhan MANGIR, İzmir Kalkınma Ajansı

11:00-11:05

ARA

11:05–11:35

KONFERANS
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Behzat ÖZKAN, Prof. Dr. Servet KAVAK
Dijital Sağlık Hizmetleri ve Tele-medicine
Prof. Dr. Toker ERGÜDER, Gülhane Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı

11:35-11:45

ARA

11:45-12:15

PANEL: Klinik Yapay Zeka Uygulamaları - I
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Reşat DUMAN, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ozan HORSANALI

11:45-12:00

Çocuk Cerrahisinde Klinik Yapay Zeka Uygulamaları
Dr. Öğr. Üyesi Cemal BİLİR, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi

12:00-12:15

Hematolojide Klinik Yapay Zeka Uygulamaları
Uzm. Dr. Fatoş Dilan ATİLLA, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Çiğli E.A.H, Hematoloji

12:15-13:15

ÖĞLE ARASI
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13 Mayıs 2022, Cuma
SALON A
12:30-13:00

UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Onur AGUŞ
Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka
Dr. Birgi TAMERSOY, Siemens Healthineers

13:15-13:45

KONFERANS
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Özgür ÖZTEKİN, Prof.Dr. Murat KORKMAZ
Ortopedide Yapay Zeka ve Robotlar
Prof. Dr. Cemil YILDIZ, SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji

13:45-14:00

ARA

14:00-15:00

PANEL: Sağlık Hizmet Yönetiminde Dijital Dönüşüm ve Robotik
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet SAĞBAŞ, Prof. Dr. Enver İlhan

14:00-14:30

Sağlık Süreç Otomasyonu ve Analitiği
Dr. Öğretim Üyesi Onur DOĞAN, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

14:30-15:00

Sağlık Hizmetlerinde İnsansı Robotların Kullanımı
Assoc. Prof. Selcen ÖZTÜRKCAN, School of Business and Economics, Linnaeus University

15:00-15:15

ARA

15.15–16.00

KONFERANS
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Prof. Dr. Esra ARUN ÖZER
Metaverse ve Sağlık
Hürriyet Aydın OK, VR Technology Universe

16.00-16.30

ARA

16:30-17:30

Kapanış Oturumu ve Kongre Araştırma Ödülleri’nin Takdimi
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Mustafa BERKTAŞ, Op.Dr. M. Burak ÖZTOP
Utilizing Solid Modeling of Pre-Surgery MRI and Immersive Virtual Reality to Enhance
Planning of Orthopedic Surgery
Dr. Emadeddin TANBOUR, Eastern Michigan University
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13 Mayıs 2022, Cuma
SALON B
09:00–09:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kemal GÜLLÜ, Prof. Dr. Şahin BOZOK
Robotik Cerrahi: Dün, Bugün, Yarın
Doç. Dr. Zafer DÖKÜMCÜ, Ege Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi AD

09:30-09:45

ARA

09:45-10:15

KONFERANS
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Orhan ER, Doç. Dr. Bedile İrem TİFTİKÇİOĞLU
Sağlık Sektöründe Kullanılan Yaygın Yapay Zeka Algoritmaları
Prof. Dr. Murat KORKMAZ, Yozgat Bozok Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD

10:15-10:30

ARA

10:30-11:00

KONFERANS
Oturum Başkanları: Doç.Dr. Banu BAŞOK, Prof.Dr. Kemal Erdinç KAMER
Robotik Cerrahi Eğitimlerinde Optik Beyin Görüntüleme Yöntemi Kullanılarak Eğitimin Takibi
Doç. Dr. Emin Aksoy ACI, ACIBADEM Case

11:00-11:05

ARA

11:05-11:35

KONFERANS
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Adil ALPKOÇAK, Prof. Dr. Nejat Yumuşak
Yeni Nesil Tıp Eğitim Modelleri
Prof. Dr. Esra ARUN ÖZER, İzmir Tınaztepe Üniversitesi

11:35-11:45

ARA

11:45-12:15

KONFERANS
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Deniz KILINÇ, Doç. Dr. Kadir GÖK
Computational Model Development - Dealing with Limited Medical Data
Dr. Öğr. Üyesi Sema CANDEMİR, The Ohio State University, Wexner Medical Center

12:15-13:15

ÖĞLE ARASI

13:15-13:45

KONFERANS
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alparslan Kadir DEVRİM, Doç. Dr. Senem ALKAN ÖZDEMİR
İklim Değişikliği ile Mücadelede Yapay Zeka Temelli Fonksiyonel Tıp Uyg.
Doç. Dr. Didem DERELİ AKDENİZ, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Tıp Fakültesi

13:45-14:00

ARA
12

13 Mayıs 2022, Cuma
SALON B
14:00-15:00

PANEL: Diş Hekimliği ve Hemşirelikte Yapay Zeka Temelli Robotik Teknolojileri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Simel AYYILDIZ, Dr. Burak Galip ASLAN

14:00-14:30

Diş Hekimliğinde Yapay Zekanın Yeri
Prof. Dr. Enver YETKİNER, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

14:30-15:00

Hemşirelikte Yapay Zeka Temelli Robotik Teknolojileri
Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

15:00-15:15

ARA

15:15-15:45

KONFERANS
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Songül VARLI, Prof. Dr. Canan YAZICI GÜVERCİN
Uyku Bozukluklarında Yapay Zeka
Prof. Dr. Zeynep Zeren UÇAR, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi E.A.H.

15:45-16:15

PANEL: Klinik Yapay Zeka Uygulamaları - II
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Togay MÜDERRİS, Doç. Dr. İbrahim Onur ALICI
Üroloji Kliniğinde Yapay Zeka Uygulamaları
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ISSI, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Üroloji
KBB - BBC Kliniğinde Yapay Zeka Uygulamaları
Uzm. Dr. Tankut UZUN, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Çiğli E.A.H, KBB-BBC
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Sözlü
Sunumlar

SS-001
MIKROBIYOLOJI LABORATUVARINDA BIR
YAPAY ZEKA ÖRNEĞI: COPAN WASP SISTEMI,
BIR LITERATÜR DERLEMESI

A SAMPLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IN MICROBIOLOGY LABORATORY: COPAN
WALK AWAY SPECIMEN PROCESSOR (WASP)
SYSTEM, A LITERATURE REVIEW

Abdurrahman Sarmış1

Abdurrahman Sarmış1

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

1

Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital

1

Giriş-Amaç: Laboratuvar otomasyonu birçok klinik
laboratuvar çeşidinde daha iyi kalite ve daha hızlı işlem
süreci sağlamıştır. (1) Ancak, mikrobiyoloji laboratuvarları
çok çeşitli klinik örneklerle, farklı analitik prosedürler
içeren farklı tanısal yöntemler ile çalışmak zorundadır.
İnsana bağlı olan bu işlemler, tamamen otomatize
bir mikrobiyoloji laboratuvarı oluşturmayı diğer
laboratuvarlara göre daha zorlu ve karışık kılmaktadır. Bu
derleme, mikrobiyoloji laboratuvarları için ticari olarak
mevcut olan üç otomatize sistemden biri olan Copan
WASP Sistemini incelemeyi amaçlamıştır. (2)

Introduction: Laboratory automation provided better
quality and faster processes in many types of clinical
laboratories. (1) However, microbiology laboratories
have to deal with different types of clinical specimens,
and have to work with different diagnostic methods
with different analytic procedures. Human-dependent
processes make obtaining a fully automated microbiology
laboratory harder and more complex than many usual
laboratories. Here this review is aimed to inspect Copan
Walk Away Specimen Processor (WASP) System, one of
three commercially available automated systems for
microbiology laboratories. (2)

Gereç-Yöntem: İçeriğinde “Copan WASPlab” ifadesi geçen
araştırma makalelerini taramak için, en yaygın kullanılan
tıbbî veri tabanlarından biri olan Medline ve literatür
veritabanı Google Scholar kullanılmıştır. Konumuzla ilişkili
15 makalenin tam metinleri analiz edilmiştir.

Material and Method: One of the most popular medical
research databases Medline and literature database
Google Scholar have been used to research articles
including “Copan WASPLab”. The full texts of found 15
articles related to our topic were analysed.

Bulgular: Araştırma makalelerine göre, otomasyon ve
bakteriyolojik agar besiyerlerinin dijital görüntülerinin
analizi sayesinde, klinik olarak önemli bazı patojenler
hızlı ve etkili bir şekilde otomatik olarak tanımlanabilir,
inkübasyon zamanları azalabilir ve kültür okumaları daha
erken yapılabilir.

Results: According to research articles, automation and
digital image analyses of bacteriological agar mediums
enable rapid and accurate automatic detection of some
clinically important pathogens, reduce incubation times,
and allow earlier culture readings.

Tartışma-Sonuç: Gao J. ve ark. kadın üreme sistemi
örneklerindeki patojenleri tespit etmek için WASP ve
manuel sistemleri kıyaslamışlar, WASP ile daha yüksek
oranda tek koloni tespit imkanı olduğunu bulmuşlar
ve kritik öneme sahip patojenlerin taranmasında
kullanılmasını tavsiye etmişlerdir. (3)

Discussion and Conclusion: Gao J. et al. compared
WASP and manual systems to detect pathogens in female
reproductive specimens and found WASP had a higher
detection rate of single colonies and it is suggested to use
for screening of critically important pathogens. (3)

Bir başka çalışmada, WASP ile kültür okuma zamanının
kısaldığı ve hekimlere daha hızlı sonuç ulaştığı
saptanmıştır. (2)

In another research, WASP has been found to reduce
the culture reading time which leads physicians to have
quicker results. (2)

Bu yüzden, otomasyon ve dijital görüntü analizinde
yapay zekanın, tedaviyi yapan hekime daha erken tıbbi
sonuç verilmesine yardımcı olabileceği (örneğin empirik
tedaviden hedef ilaç rejime geçmek) sonuca varabiliriz.

Therefore, we can conclude that automation and artificial
intelligence in digital image analysis would help to
provide earlier medical results to the treating physician
(e.g. switches from empiric to targeted drug regimens).

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyoloji, Laboratuvar, WASP,
otomasyon, görüntü

Keywords: Microbiology, Laboratory, WASP, automation,
image
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SS-002
ROBOTIC SPINE SURGERY: A PRELIMINARY
REPORT

ROBOTIK OMURGA CERRAHISI: ÖN KLINIK
RAPOR
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Aim: Robotic spine surgery techniques provide reduced
pedicle screw malposition and radiation exposure during
surgery. The aim of this study is to review clinical and
radiological results of robotic spine surgery.

Giriş-Amaç: Robotik spinal cerrahi teknikleri pedikül vida
malpozisyonu oranlarını ve alınan radyasyon miktarını
düşürmüştür. Çalışmanın amacı, robotik spinal cerrahinin
klinik ve radyolojik sonuçlarını gözden geçirmektir.

MaterIal and Methods: The preoperative, intraoperative
and postoperative data for 27 patients were reviewed.
To reveal the effect of a learning curve, the cases were
divided into two groups: Group A and Group B The clinical
data and radiological data were compared with the values
obtained from preoperative planning.

Gereç-Yöntem: Torakolomber stabilizasyon operasyonu
yapılan 27 hasta preoperatif, intraoperatif ve postoperatif
verileri kaydedildi. Öğrenme eğrisinine göre hastalar;
grup A ve grup B olmak üzere ikiye ayrıldı, klinik ve
radyolojik veriler, preoperatif ve postoperatif sonuçlarla
karşılaştırıldı.

Results: The patients consisted of 23 females and 4 males.
A total of 136 screws were placed in the 27 cases. The
accuracy rate of the screw positions was 98.5%. The overall
mean procedure duration was 73.2 minutes for Group
A and 46.1 minutes for Group B. The overall mean x-ray
exposure time per screw was 1.3 seconds, 1.8 seconds
for Group A and 0.9 seconds for Group B. Postoperative
imaging revealed that 126 screws were perfect, screw
malposition of <2mm observed for 2 screws.

Bulgular: 23 erkek ve 4 kadından oluşan 27 olguda 136
pedikül vidası yerleştirildi. Vida pozisyon doğruluk oranı
%98,5 idi. Tekniğin genel ortalama süresi 59,2 dakika,
grup A’nın süresi 73,2 dakika, grup B’nin süresi 46,1 dakika
bulundu. Vida/X-ray maruziyet süresi oranı genel ortalama
1,3 saniye; grup A’da 1,8 saniye, grup B’de 0,9 saniye olarak
saptandı. Postoperatif görüntülerde 126 vida mükemmel,
sekiz vidada 2mm’den az vida malpozisyonu, iki vidada
2mm’den fazla vida malpozisyonu gözlemlendi.

ConclusIon: Robotic spine surgery provides a high degree
of accuracy for pedicle screw placement and allows for
reduced radiation exposure.

Tartışma-Sonuç: Robotik spinal cerrahi pedikül
vidalarının yerleştirilmesinde yüksek doğruluk oranları
sağlamış, maruz kalınan radyasyon oranını önemli ölçüde
düşürmüştür.

1

1

Keywords: Robotic spine surgery, Pedicle screws,
Radiation exposure, Pedicle screws accuracy

Anahtar Kelimeler: Robotik spinal cerrahi, Pedikül
vidaları, Radyasyon maruziyeti, Pedikül vidalarının
doğruluğu
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SS-003
EVALUATION OF RCC/AML WITH ARTIFICIAL
INTELLIGENCE ARCHITECTURE IN
ABDOMINAL TOMOGRAPHY IMAGES

ABDOMINAL TOMOGRAFI GÖRÜNTÜLERINDE
YAPAY ZEKA MIMARISI ILE RCC/AML
DEĞERLENDIRILMESI

Alper Çağlayan1

Alper Çağlayan1
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İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Ve Araştırma
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Objective: Kidney cancers are life-threatening
malignancies. Computed Tomography (CT) is the most
important diagnostic tool used to differentiate malignant
renal cell carcinoma (RCC) and frequently benign
Angiomyolipoma (AML).Deep learning algorithms have
been successfully used in medical diagnosis methods
currently . Aim of our study is to reveal the distinction
between RCC and AML of CT images using artificial
intelligence.

Amaç: Böbrek kanserleri, böbrek hücrelerinin anormal ve
kontrolsüz çoğalması sonucu gelişen yaşamı tehdit eden
malignitelerdir. Renal hücreli karsinomaların (RCC) ayırıcı
tanısında en önemli tümörlerden birisi Anjiyomiyolipom
(AML)’dur. Malign yapıda RCC ile sıklıkla bening yapıda
AML ayırımında kullanılan en önemli tanı aracı Bilgisayarlı
Tomografi (BT)’dir. Derin öğrenme algoritmaları tıbbi
profesyonellerin hatalarını minimize edecek tıbbi karar
destek sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak
ürolojik tanı yöntemlerinde başarı ile kullanılmaya
başlanmıştır. Çalışmamızda amaç yapay zekâ mimarisi
kullanarak BT görüntülerinin RCC ile AML arasındaki
ayırımını ortaya koymaktır.

1

Methods: Our study is comparing of the CT images of 50
patients with malignant kidney tumors (RCC), 30 patients
with benign kidney tumors (AML) followed in our clinic
between Jan. 2016 and 2020 by training them in the
Resnet50 artificial intelligence model and examining the
effectiveness of it on diagnosis. That model was realized
by using 80% of these images for modeling and 20% for
testing the model.

Yöntem: Çalışmamız Ocak 2016- Ocak 2020 tarihleri
arasında kliniğimizde takip edilen 50 malign böbrek
tümörlü (RCC) ve 30 bening böbrek tümörlü (AML)
hastanın BT görüntülerinin Resnet50 yapay zeka
modelinde eğitilerek karşılaştırılması ve yapay zekanın
tanıdaki etkinliğinin incelenmesidir. Bu görüntülerin %80’i
modelleme, %20’si modelin test edilmesinde kullanılarak
yapay zeka eğitim modeli gerçekleştirilmiştir.

Results: Axial CT images of 80 patients with the diagnosis
of kidney tumor were retrospectively analyzed and
recorded. During training the Resnet50, 400 images were
analyzed. Then 80 kidney images were tested. Our model
predicted 74 of the 80 test images correctly, however 6
of them incorrectly. Our study correctly predicted 46 of
50 RCC but, 4 of 50 incorrectly, and 28 of 30 AML them
correctly but, 2 of them incorrectly as tumor. RCC Accuracy
value of our model was 92%, AML Accuracy value was
95%, Sensitivity value was 92.7%, Specificity value was
87.81% .

Bulgular: Böbrek tümörü tanısıyla takip edilen 80
hastanın axial eksendeki BT görüntüleri retrospektif
incelenerek kaydedilmiştir. Resnet50 yapay zekâ modeli
eğitilirken 400 adet görüntü, model eğitildikten sonra
80 böbrek görüntüsü test edilmiştir. Modelimiz 80 test
görüntüsünden 74 tanesini doğru tahmin ederken,6
tanesini yanlış tahmin etmiştir. Modelimiz 50 RCC
görüntünün 46 tanesini RCC olarak doğru tahmin ederken,
4 tanesini tümörsüz yanlış tahmin etmiştir. Benzer şekilde
30 tane AML görüntünün 28 tanesini AML olarak doğru
tahmin ederken, 2 tanesini tümörlü yanlış tahmin etmiştir.
Modelimizin RCC Doğruluk değeri %92, AML Doğruluk
değeri% 95, Sensitivite değeri %92.7, Spesifite değeri
%87.81 bulunmuştur.

Conclusion: Abdominal tomography images and
artificial intelligence model can be used successfully in
the diagnosis of kidney tumors
Keywords: Kidney cancer artificial intelligence Resnet50
model

Sonuç: Böbrek tümörlerinde abdominal tomografi
görüntüleri ile yapay zeka öğrenme modeli böbrek
tümörü teşhisinde başarı ile kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek kanseri yapay zeka Resnet50
model
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SS-004
USE OF AI IN PHYSIOTHERAPY AND
REHABILITATION

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA YAPAY
ZEKANIN KULLANIMI
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Introduction-Aim: Artificial intelligence is a field of
mathematical engineering that has the potential to
improve healthcare through new care delivery strategies,
facilitating patient engagement. This study aims to
compile studies related to the use of artificial intelligence
in physiotherapy and rehabilitation applications.

Giriş-Amaç: Yapay zeka, yeni bakım sağlama stratejileri,
hasta katılımını kolaylaştırma yoluyla sağlık hizmetlerini
geliştirme potansiyeline sahip matematik mühendisliği
alanıdır. Bu çalışma fizyoterapi ve rehabilitasyon
uygulamalarında yapay zekanın kullanımı ile alakalı
çalışmaları derlemeyi amaçlamaktadır.

Materials-Methods: A literature search was conducted
in the PUBMED database with the words “artificial
intelligence” and “physiotherapy”, “artificial intelligence”
and “physical therapy” in quotation marks, with filters
for unfiltered randomized controlled studies, review,
systematic review and related articles were searched.

Gereç-Yöntem: PUBMED veri tabanında tırnak içerisinde
“artificial intelligence” and “physiotherapy” ile “artificial
intelligence” and “physical therapy” yazılarak filtresiz
arama, randomize kontrollü çalışmalar, derleme,
sistematik derleme filtreleri ile literatür araması yapıldı ve
ilgili makaleler incelendi.

Results: In the “artificial intelligence” and “physiotherapy”
search, 55 results were found in the unfiltered search in
2001-2022, 9 randomized controlled studies in 1989-2022,
11 reviews in 2017-2022, and 3 systematic reviews in 20192022. In the years of “artificial intelligence” and “physical
therapy”, 88 results were found in the unfiltered search, 2
randomized controlled studies in 2021, 9 reviews in 20162022, 3 systematic reviews in 2019-2022. It was observed
that the results were concentrated on the musculoskeletal
system, pediatric and neurological conditions.

Bulgular: “artificial intelligence” and “physiotherapy”
aramasında 2001-2022 yıllarında filtresiz aramada 55
sonuç, 1989-2022 yıllarında 9 randomize kontrollü
çalışma, 2017-2022 yıllarında 11 derleme, 2019-2022
yılında 3 sistematik review bulundu. “artificial intelligence”
and “physical therapy” yıllarında filtresiz aramada 88
sonuç, 2021 yılında 2 randomize kontrollü çalışma, 20162022 yıllarında 9 derleme, 2019-2022 yılında 3 sistematik
review ile karşılaşıldı. Çıkan sonuçlarda kas iskelet sistemi,
pediatrik ve nörolojik durumlar üzerine yoğınlaşıldığı
görüldü.

Discussion-Conclusion: It is thought that artificial
intelligence systems will help in planning exercise
programs for various disease groups and maintaining
appropriate programs. These systems can also be
effective in managing complications and movement
disorders, especially in the musculoskeletal system.
Artificial intelligence and new virtual reality technologies
are increasingly gaining prominence in pediatric and
neurological rehabilitation groups. Our study suggests
that physicians and physiotherapists should focus on
using artificial intelligence types and data literacy, and
increase the use of artificial intelligence in rehabilitation
by working with engineers.

Tartışma-Sonuç: Yapay zeka sistemlerin çeşitli hastalık
gruplarının egzersiz programlarının planlanmasında ve
uygun programların sürdürülmesinde yardımcı olacağı
düşünülmektedir. Bu sistemler özellikle kas-iskelet
sisteminde meydana gelen komplikasyonları ve hareket
bozukluklarını yönetmede de etkili olabilmektedir. Pediatri
ve nörolojik rehabilitasyon gruplarında yapay zeka ve yeni
sanal gerçeklik teknolojileri git gide ön plana çıkmaktadır.
Çalışmamız hekimlerin ve fizyoterapistlerin yapay zeka
çeşitlerini kullanma ve veri okur yazarlığı üzerine düşmesi,
mühendislerle birlikte çalışarak rehabilitasyonda yapay
zeka kullanımını arttırması önermektedir.

Keywords: artificial intelligence, physiotherapy, physical
therapy, virtual reality

Anahtar Kelimeler: fizyoterapi, fizik tedavi, sanal
gerçeklik, yapay zeka
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SS-005
USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MOBILE
HEALTH APPLICATIONS – MHEALTH

MOBIL SAĞLIK UYGULAMARINDA YAPAY
ZEKA KULLANIMI – MSAĞLIK
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Introduction-Purpose: With the digital transformation
that has emerged in the health sector, the use of artificial
intelligence has also started.This study aims to reveal the
use of artificial intelligence and related machine learning
concepts in the field of health.

Giriş-Amaç: Sağlık sektöründe ortaya çıkan dijital
dönüşümle birlikte yapay zeka kullanımı da başlamıştır.
Bu çalışma, yapay zeka ve buna bağlı makine öğrenmesi
kavramlarının, sağlık alanındaki kullanımını ortaya
koymayı amaçlamıştır

Material-Method: The processes and scenarios of health
practices, processes and scenarios have been researched
and supportive technologies and infrastructures have
been mentioned.

Gereç-Yöntem: Msağlık uygulamaları işleyiş ve
mekanizmaları süreç ve senaryoları araştırılmış
destekleyici teknolojiler ve alt yapılara değinilmiştir.
Bulgular: mSağlık son yıllarda sağlık hizmeti kapsamında
ortaya çıkan etkinlikteki artışı ve sağlık kontrolünde daha
yüksek bir kalite-verimlilik düzeyinin elde edilmesine
olanak sağlamıştır.

Findings: mHealth practices have enabled the increase in
the effectiveness of health services and a higher qualityefficiency level in health control in recent years.
Discussion-Conclusion: With the integration of artificial
intelligence, health control has become more efficient
and the potential to increase the quality of health
services has increased. Obtaining and storing data with
these applications can offer a solution to the problem of
data scarcity and lack experienced in the integration of
digitalization and artificial intelligence in the field of health.
In addition, it will inspire other studies that may be the
subject of curiosity and research, such as the community’s
feeling of readiness, users’ access to sufficient information
and opportunities to access this application, gaining the
trust of the user, and the dimensions of security problems
against cyber attacks that may be external to these
application networks. Apart from this, structuring the
infrastructure of these systems in such a way that they can
train and develop themselves through machine learning
and artificial neural networks can be life-saving for both
the users and the organizations that will intervene, with
faster decision-making and applicability when faced with
similar cases.
Keywords: Artificial Intelligence,
Networks, Health, mHealth

Artificial

Tartışma-Sonuç: Yapay zeka entegrasyonu ile birlikte
sağlık kontrolü daha verimli hale gelmiş, sağlık
hizmetlerinin kalitesinde yükselme potansiyeli artmıştır.
Bu uygulamalar ile veri elde edilmesi, saklanması
sağlık alanında dijitalleşme ve yapay zekanın sisteme
entegresinde yaşanan veri azlığı ve eksikliği sorununa
çözüm sunabilir. Ayrıca toplumun kendini hazır hissetmesi,
kullanıcıların yeterli bilgi ve bu uygulamaya erişimini
sağlayacak imkanlara ulaşımı, kullanıcının güvenini
kazanması, ve bu uygulama ağlarına dışarıdan olabilecek
siber saldırılara karşı güvenlik problemlerinin boyutları
konusu gibi merak ve araştırma konusu olabilecek
başka çalışmalara ilham verecektir. Bunun dışında bu
sistemlerin kendi altyapısı da kendi kendini makine
öğrenmesi ve yapay sinir ağları vasıtası ile eğitebilecek ve
geliştirebilecek şekilde yapılandırılması benzer vakalarda
karşılaşıldığında daha hızlı karar alma ve uygulanabilirlik
ile hem kullanıcı hem de müdahale edecek kuruluşlar
tarafından hayat kurtarıcı olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Yapay Sinir Ağları, Sağlık,
mSağlık

Neural
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SS-006
PREDICTION OF HOSPITAL READMISSION
FOR SEPSIS DISEASE WITHIN 30 DAYS WITH
BERT LANGUAGE MODELS

BERT DIL MODELLERI ILE 30 GÜN IÇINDE
SEPSIS HASTALIĞI IÇIN HASTANEYE YENIDEN
YATIŞ TAHMINI
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Deep learning-based models show significant predictive
performance in disease-related tasks. Large cohorts
of electronic health records are often needed to train
deep learning models. Recently, bidirectional encoder
representations from transformers (BERT) and related
models have enjoyed considerable success in natural
language processing. For this reason, it has been frequently
used in studies using electronic patient records. In this
study, 30-day hospital readmission prediction for sepsis
disease was performed with pre-trained BERT language
models. As a result of the study, it was determined that
among the Bio_ClinicalBERT, Bio + Discharge Summary,
DistilBERT-Base and Bert-Base uncased models used, the
Bio + Discharge Summary model performed the most
successful prediction performance with 80% AUC. In
this study, it has been shown that the use of clinical data
containing problem-specific data improves the prediction
performance of BERT language models.

Hastalıklarla ilgili görevlerde derin öğrenme tabanlı
modeller ciddi bir tahmin perfomansı göstermektedirler.
Derin öğrenme modellerini eğitmek için genellikle
büyük boyutlarda elektronik sağlık kayıtlarından elde
edilen kohortlara ihtiyaç duyulmaktadır. Son zamanlarda,
transformatörlerden (BERT) ve ilgili modellerden çift
yönlü kodlayıcı temsilleri, doğal dil işleme alanında önemli
başarılar elde etti. Bu nedenle elektronik hasta kayıtlarının
kullanıldığı çalışmalarda sıklıkla kullanılmaya başlandı.
Bu çalışmada, önceden eğitilmiş BERT dil modelleri ile
sepsis hastalığı için 30 gün içinde hastaneye yeniden
yatış tahmini gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda
kullanılan Bio_ClinicalBERT, Bio + Discharge Summary,
DistilBERT-Base ve Bert-Base uncased modellerinden
en başarılı tahmin performansını 80% AUC ile Bio
+ Discharge Summary modelinin gerçekleştiridiği
belirlenmiştir. Bu çalışmayla probleme özgü veriler içeren
klinik verilerin kullanımınının BERT dil modellerinin
tahmin
performansını
arttırdığı
gösterilmiştir.

Keywords:BERT, SEPSIS, Deep Learning, Clinical Data

Anahtar Kelimeler: BERT, Sepsis, Derin Öğrenme, Klinik
Veri
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SS-007
DETECTION OF OPTIC DISC PATHOLOGIES
IN COLOR FUNDUS PHOTOGRAPHS USING
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

OPTIK DISK PATOLOJILERININ RENKLI
FUNDUS FOTOĞRAFLARINDA SAPTANMASI
VE SINIFLANDIRILMASINDA YAPAY ZEKA
KULLANIMI
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Introduction-Purpose: Optic nerve (ON) examination
is one of the main components of the ophthalmological
examination, and patients should be evaluated urgently
to avoid both visual loss and some fatal complications,
especially in cases such as optic neuropathies and
papilledema, which may also be accompanied by
neurological findings. For this purpose, color fundus
photographs are used in some emergency departments
or in places without any access to ophthalmologists.1 The
aim of this review is to evaluate the accuracy of artificial
intelligence (AI) systems in detecting and classifying optic
nerve pathologies by synthesizing existing data in the
literature.

Giriş-Amaç: Optik sinir muayenesi oftalmolojik
muayenenin ana elemanlarından biri olup, özellikle
nörolojik bulguların da eşlik edebildiği bazı optik
nöropatiler ve papilödem gibi durumlarda hem
görme keskinliği kaybı hem de ölümcül olabilen bazı
komplikasyonlardan kaçınmak için hastalar acil olarak
değerlendirilmelidir. Bu amaçla bazı acil servisler veya
oftalmolog ulaşımının olmadığı yerlerde renkli fundus
fotoğrafları kullanılmaktadır.1 Bu derlemenin amacı,
yapay zeka sistemlerinin optik sinir patolojilerini tespit
etmede ve sınıflandırmadaki doğruluğunu literatürdeki
mevcut verileri sentezleyerek değerlendirmektir

Method: Two reviewers searched Pubmed database for all
published articles on AI and ON disorders. The sensitivity
and specificity of studies using AI in the detection and
classification of ON pathologies were analyzed.

Method: İki bağımsız gözlemci yapay zeka ve optik sinir
bozuklukları ile ilgili yayınlanmış olan tüm makaleler için
Pubmed veritabanlarını aradı. Optik sinir patolojilerinin
saptanmasında ve sınıflandırılmasında yapay zekanın
kullanıldığı çalışmaların duyarlılık ve özgüllükleri analiz
edildi.

Results: Nine studies were included in the review.
Studies were mostly concerned with the detection and
classification of papilledema, other optic neuropathies,
and normal optic discs with fundus photographs. Milea
et al, which has one of the largest series among studies,
found 96.4% sensitivity and 84.7% specificity in detecting
papilledema.2 Liu et al. detected 94% sensitivity and 96%
specificity in the detection of optic nerve pathologies
from color fundus photographs with Res-Net-152.3 Also
Ahn et al., evaluated the ON with 4 different machine
learning models on digital fundus photographs and
found the accuracy rates between 95.89% and 98.63%.4

Sonuçlar: Derlemeye dokuz çalışma dahil edildi. Çalışmalar
çoğunlukla papilödem, diğer optik nöropatiler ve normal
optik diski olan fundus fotoğraflarının tanınması ve
sınıflandırılması üzerineydi. Çalışmalar arasında en geniş
serilerden birine sahip olan Milea ve ark’nın çalışmasında
papil ödemi tespit etmede 96.4% duyarlılık ve 84.7%
özgüllük saptanmıştır.2 Liu ve ark non-glokomatöz optik
sinir patolojilerinin renkli fundus fotoğraflardan ResNet-152 ile tespitinde 94% duyarlılık ve 96% özgüllük
saptamışlardır.3 Ahn ve ark ise dijital fundus fotoğrafları
üzerinden optik sinirleri 4 farklı makine öğrenme modeli
ile değerlendirerek doğruluk oranlarını 95.89%- 98.63%
arasında saptamışlardır.4

Conclusion: AI models have achieved comparable
performances to neuroophthalmologists in the
recognition and classification of papilledema and other
ON pathologies using fundus photographs.

Tartışma: Yapay zeka modelleri, fundus fotoğrafları
kullanılarak papilödem ve diğer optik sinir patolojilerinin
tanınması ve sınıflandırılmasında nörooftalmologlarla
karşılaştırılabilir performanslar elde etmiştir.

Keywords: optic nerve, optic disc, artificial intelligence

Anahtar Kelimeler: optik sinir, optik disk, yapay zeka
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SS-008
CLASSIFICATION OF DEMENTIA STATUS WITH
MACHINE LEARNING METHODS

YAPAY ÖĞRENME YÖNTEMLERI ILE DEMANS
DURUMUNUN SINIFLANDIRILMASI
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Giriş-Amaç: Yapay öğrenme yöntemleri, sağlık alanında
hastalıkların tanı, teşhis ve tedavi süreçlerinde ve sağlık
profesyonellerinin rutin işlerinin otomatize edilmesi
noktasında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemler; klinik,
genetik, görüntü, sosyal medya veya giyilebilir teknolojiler
gibi farklı kaynaklardan elde edilen çeşitli verileri işleyerek,
farklı kademelerdeki sağlık profesyonellerinin karar
almalarına yardımcı olmaktadır. Özellikle demans gibi
nörodejeneratif ve ilerleyici rahatsızlıkların klinik teşhisi
erken evrede çok zor olduğundan bu yaklaşımların sağlık
alanına önemli katkıları olmaktadır. Bu çalışmanın amacı,
farklı yapay öğrenme teknikleri kullanılarak demans
durumunun sınıflandırılmasını sağlayan öngörücü bir
yaklaşım ortaya koymaktır.

Introduction: Machine learning methods in healthcare
are frequently used in the diagnosis and treatment
processes of diseases as well as automating the routine
work of healthcare professionals. These methods help
healthcare professionals at different levels to make
decisions by processing various data obtained from
various sources such as clinical, genetics, medical image,
social media or wearable technologies. Since clinical
diagnosis of neurodegenerative and progressive disorders
such as dementia is challenging in the early stages,
these approaches make important contributions to the
field of healthcare. The aim of the research is to present
a predictive approach that enables the classification of
dementia using different machine learning techniques.

Gereç-Yöntem: Bu amaçla Kaggle platformundan elde
edilen demans tahmini veri seti kullanılmıştır. Veri seti,
yaşları 60 ila 96 arasında değişen 150 katılımcıdan oluşan
boylamsal bir çalışmadan oluşmaktadır. Her katılımcı,
toplam 373 görüntüleme seansı için en az bir yıl arayla iki
veya daha fazla ziyarette taranmıştır. Veriler, farklı yapay
öğrenme algoritmaları ve bunların farklı parametreleri
kullanılarak katmanlı beş kat çapraz doğrulama ile test
edilmiş ve ölçülmüştür. Veri setindeki her bir sınıfın
Doğruluk, Duyarlılık, Kesinlik, F1 Skoru ve ROC eğrisi
alanı metrikleri ve bu metriklerin üç sınıfa ait ortalamaları
hesaplanmış ve bu metriklere göre elde edilen en başarılı
sonuçlar çalışmada kapsanmıştır.

Methods: The dementia prediction dataset obtained
from the Kaggle platform was used. It consists of a
longitudinal study of 150 participants aged 60 to 96 years.
Each participant was screened at two or more visits at least
one year apart for a total of 373 imaging sessions. The data
were tested by stratified five-fold cross validation using
different machine learning algorithms with different
parameters. Accuracy, Sensitivity, Precision, F1 Score
and ROC curve metrics of each class were calculated and
the most successful results obtained according to these
metrics were covered in the research.
Results: Neural Networks and ensemble learning
approaches were found to be the best-performing
methods (90.88% and 92.23% accuracy, respectively)

Bulgular: En iyi sonuç veren yöntemlerin Yapay Sinir Ağları
(%90.88 doğruluk) ve topluluk öğrenmesi yaklaşımları (ve
%92.23 doğruluk) olduğu görülmüştür.

Discussion-Conclusion: Machine learning techniques
could have important implications for the future of
healthcare and could be used to automate the clinical
diagnosis of individuals with cognitive impairment.

Tartışma ve Sonuç: Yapay öğrenme tekniklerinin, sağlık
hizmetlerinin geleceği için önemli etkileri olabileceği
ve bilişsel bozukluğu olan bireylerin klinik teşhisini
otomatikleştirmek için kullanılabileceği sonucuna
varılmıştır.

Keywords: machine learning, dementia, neural networks,
ensemble learning

Anahtar Kelimeler: yapay öğrenme, demans, yapay sinir
ağları, topluluk öğrenmesi
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SS-009
DEEP LEARNING BASED ENSEMBLE MODEL
FOR MEDICAL IMAGE SEGMENTATION

MEDIKAL GÖRÜNTÜ BÖLÜTLEME İÇIN DERIN
ÖĞRENME TEMELLI TOPLULUK MODELI
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Introduction-Objectives: Medical image segmentation
is defined as the segmentation of organs or regions of
interest for more detailed analysis. The abundance of
medical data that needs to be handled by experts makes
manual segmentation difficult and error-prone. Therefore,
there is a need to develop effective methods that can
improve performance in segmenting medical images. In
this study, it is aimed to reveal the effectiveness of the
segmentation network developed in our previous study
for segmentation of lung regions from X-ray images on
different medical image segmentation tasks.

Giriş-Amaç: Medikal görüntü bölütleme, daha detaylı
analiz için ilgilenilen organların ya da bölgelerin
ayrıştırılması olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde sağlık
alanında artan veri miktarının bir sonucu olarak uzmanlarca
ele alınması gereken tıbbi verinin çokluğu manuel
bölütlemeyi zorlu ve hataya eğilimli hale getirmektedir.
Bu sebeple, medikal görüntülerin bölütlenmesinde
performansı
iyileştirebilecek
etkili
yöntemlerin
geliştirilmesine gereksinim bulunmaktadır. Bu çalışmada,
X-Ray görüntülerden akciğer bölgelerinin bölütlenmesi
için önceki çalışmamızda geliştirilen bölütleme ağının
farklı medikal görüntü bölütleme görevleri üzerindeki
etkinliğini ortaya koymak amaçlanmıştır.

Materials-Methods: In order to improve the
performance, networks with different depths, whose
encoder structure is parallel to each other, are integrated.
Thus, the segmentation network, which allows the fusion
of shallow and deep features, is also evaluated on the
tasks of segmentation of brain tumors and skin lesions.
Results: The proposed network is assessed on the publicly
available datasets, Figshare brain tumor, and the ISIC2016, respectively. Compared to segmentation networks
consisting of a single network with an encoding structure,
a performance increase of 2.37% and 1.62% is achieved in
terms of BF1 score on Figshare brain tumor and ISIC-2016
datasets, respectively. Moreover, when feature maps are
transferred from the encoder to the decoder network,
the BF1 score on each dataset increased to 76.94% and
61.97%, respectively.

Gereç-Yöntem: Performansın iyileştirilebilmesi için
kodlayıcı yapısı birbirine paralel olan farklı derinliklere
sahip ağlar tümleştirilmiştir. Böylelikle, sığ ve derin
özniteliklerin kaynaşımına olanak tanıyan bölütleme
ağı, beyin tümörleri ve cilt lezyonlarının bölütlenmesi
görevleri üzerinde de değerlendirilmektedir.

Kastamonu Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
3
Bakırçay Üniversitesi

1

1

Bulgular: Önerilen ağ yapısı beyin tümörü bölütleme
görevi için, 233 hastadan elde edilen T1 ağırlıklı 3064
MR kesitinden oluşan Figshare brain tumor veri kümesi
üzerinde değerlendirilmiştir. Önerilen ağ, cilt lezyonu
bölütleme görevi için ise 379 imgeden oluşan ISIC-2016
test kümesi üzerinde değerlendirilmiştir. Kodlayıcı yapısı
tek ağdan oluşan bölütleme ağları karşısında, Figshare
brain tumor ve ISIC-2016 veri kümeleri üzerinde BF1 skoru
anlamında sırasıyla %2.37 ve %1.62 performans artışı
elde edilmiştir. Dahası, ağın kod çözücü bölümü kodlayıcı
ağlardan gelen anlamsal haritalar ile kaynaştırıldığında
Figshare brain tumor ve ISIC-2016 veri kümeleri üzerinde
BF1 skoru anlamında sırasıyla %76.94 ve %61.97
performans oranlarına ulaşılmıştır.

Conclusions: It is revealed that the proposed network
for segmentation of lungs from X-Ray images can also
improve performance on different medical image
segmentation tasks using different imaging modalities.

Tartışma-Sonuç: X-Ray görüntülerinden akciğerlerin
bölütlenmesi için önerilen ağ yapısının farklı
görüntüleme modalitelerinin kullanıldığı farklı medikal
görüntü bölütleme görevleri üzerinde de performansı
iyileştirebildiği ortaya koyulmaktadır. Elde edilen bulgular
önerilen modelin medikal görüntülerin bölütlenmesinde
uzmanlar için yardımcı bir araç olarak kullanılabileceğini
göstermektedir.

Keywords: segmentation, ensemble model, deep
learning, brain tumor, skin cancer.

Anahtar Kelimeler: bölütleme, topluluk modeli, derin
öğrenme, beyin tümörü, cilt kanseri.
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SS-010
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DEEP
LEARNING APPLICATIONS IN OPTICAL
COHERENCE TOMOGRAPHY (OCT)

OPTIK KOHERENS TOMOGRAFIDE
(OCT) YAPAY ZEKA VE DERIN ÖĞRENME
UYGULAMALARI
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Giriş-Amaç: Oftalmoloji, teknoloji ile iç içedir. Teknolojik
gelişmeler göz hastalıklarının tanı ve tedavi yaklaşımlarını
değiştirebilmektedir. Optik koherens tomografi (OCT),
oftalmik görüntülemedeki en büyük ilerlemelerden
biri olup, retina ve koroidin histolojik kesit düzeyinde
görüntülemesini sağlayabilen bir tekniktir. Çalışmanın
amacı OCT’de yapay zeka ve derin öğrenme uygulamaları
ile son çalışmaları özetlemek ve gelecekteki araştırma
yöntemlerini tartışmaktır.

Introduction-Purpose: Oophthalmology is intertwined
with technology. Technological developments can
change the diagnosis and treatment approaches
of ophthalmological diseases. Optical coherence
tomography (OCT) is one of the greatest advances
in ophthalmic imaging, a technique that can provide
histological section-level imaging of the retina and
choroid. The aim of the study is to summarize recent work
with artificial intelligence and deep learning applications
in OCT and to discuss future research methods.

Gereç-Yöntem: 01.03.2002 - 01.03.2022 tarihleri arasında
Web of Science, Google Scholar ve Pubmed akademik veri
tabanlarında yayınlanan çalışmalar derlenmiştir.

Material-Method: Studies published in Web of Science,
Google Scholar and Pubmed academic databases
between 01.03.2002 - 01.03.2022 were compiled.

Bulgular: OCT görüntüleme yöntemleri çok miktarda
hasta verisi ile yapay zeka programları ile bilgiyi analiz
etme ve oftalmoloji alanında klinik kararlar vermede
yardımcı olma konusunda birçok fırsat sunmaktadır.
Oftalmolojideki yapay zeka tabanlı uygulamalar ile,
görmeyi tehdit eden oküler durumlar için güçlü tanısal
performans yöntemleri geliştirilmiştir. OCT aracılığıyla
retinanın her bir tabakasının kalınlıkları haritalandırılıp
ölçülebilir ve retina ve koroid düzeyindeki bilginin, daha
önceki görüntüleme teknikleriyle elde edilenden çok daha
fazla ayrıntı düzeyine sahip, derinlemesine çözümlenmiş
analizleri elde edilebilir. Ölçümler, tanı konulmasına
yardımcı olmak ile birlikte birçok önemli retina ve koroid
hastalığı için tedavi rehberliği de sağlamaktadır.

Results: OCT imaging methods offer many opportunities
to analyze information with large amounts of patient
data and artificial intelligence programs and to assist in
making clinical decisions in the field of ophthalmology.
With artificial intelligence-based applications in
ophthalmology, powerful diagnostic performance
methods have been developed for vision-threatening
ocular conditions. Through OCT, thicknesses of each
individual retinal layer can be mapped and measured,
and in-depth analysis of retinal and choroidal level
information can be obtained with a much greater level
of detail than has been achieved with previous imaging
techniques. The measurements aid diagnosis as well as
provide treatment guidance for many important retinal
and choroidal diseases.

Tartışma-Sonuç: Oftalmolojide yapay zeka ve derin
öğrenme uygulamaları gelişmeye devam etmekte
ve yapılan çalışmalar birçok hastalığın tanısında ve
tedavi yönetiminde önemli katkılar sağlamaktadır. OCT
görüntüleri üzerinde çalışan yapay zeka programları,
oftalmolojik hastalıkların teşhisinde ve yönetiminde öne
çıkmaktadır ve gelecekte bu çalışmaların öneminin daha
da artması beklenmektedir.

Discussion-Conclusion: Artificial intelligence and deep
learning applications in ophthalmology continue to
develop and studies provide important contributions
in the diagnosis and treatment management of many
diseases. Artificial intelligence programs working on
OCT images become significant in the diagnosis and
management of ophthalmological diseases, and the
importance of these studies is expected to increase in the
future.

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, derin öğrenme,
oftalmoloji, optik koherens tomografi

Keywords: Artificial intelligence, deep learning,
ophthalmology, optical coherence tomography
24
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CLASSIFICATION OF SELLA TURCICA
MORPHOLOGY IN CONE-BEAM COMPUTED
TOMOGRAPHY IMAGES WITH ARTIFICIAL
INTELLIGENCE ALGORITHMS

YAPAY ZEKA ALGORİTMALARI İLE
KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
GÖRÜNTÜLERİNDE SELLA TURSİKA
MORFOLOJİSİNİN SINIFLANDIRILMASI
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Background: The use of AI systems in radiographic
interpretation provides many advantages to the
physician. Artificial intelligence based systems can
prevent misdiagnosis and incorrect treatment planning
(due to workload, carelessness, or inexperience), as well
as an unnecessary loss of time/workload in dentistry.
The present study aims to validate the diagnostic
performance and evaluate the reliability of an artificial
intelligence system based on the convolutional neural
network method for the morphological classification of
sella turcica in CBCT images.

Giriş-Amaç: Radyografik yorumlamada yapay zeka
sistemlerinin kullanılması hekime birçok avantaj sağlar.
Yapay zeka tabanlı sistemler diş hekimliğinde yanlış
teşhis ve yanlış tedavi planlamasının (iş yükü, dikkatsizlik
veya deneyimsizlik vs kaynaklı) yanı sıra gereksiz iş
yükü ve zaman kaybını da önleyebilir. Bu çalışma, CBCT
görüntülerinde sella tursikanın morfolojik sınıflandırması
için evrişimli sinir ağı yöntemine dayalı bir yapay
zeka sisteminin tanı performansını doğrulamayı ve
güvenilirliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Gereç-Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, Pytorch
destekli U-Net ve TensorFlow 1 uygulanmış GoogleNet
Inception V3 algoritması kullanılarak Konik Işınlı Bilgisayarlı
Tomografi (KIBT) görüntülerinin sagital kesitlerinde sella
segmentasyon ve sınıflandırma modelleri (CranioCatch,
Eskişehir-Türkiye) üretilmiştir.

Material and methods: In the retrospective study, sella
segmentation and classification models (CranioCatch,
Eskisehir-Turkey) in sagittal slices of Cone-beam
Computed Tomography (CBCT) images using Pytorch
supported U-Net and TensorFlow 1 implemented
GoogleNet Inception V3 algorithm were produced.
Result: The AI models based on the deep-learning
models enhanced successfully results for sella turcica
segmentation in CBCT images. The sensitivity, precision,
and F-measure values were 1.0, 1.0, and 1.0, respectively
to segmentation of sella turcica in sagittal slices of CBCT
images. The sensitivity, precision, accuracy, and F1-score
were 1.0, 0.95, 0.98 and 0.84 for sella turcica-flattened
classification; the sensitivity, precision, accuracy, and F1score were 0,95, 0.83, 0.92 and 0.88; for sella turcica-oval
classification; the sensitivity, precision, accuracy, and F1score were 0.75, 0.94, 0.90 and 0.83 for sella turcica-round
classification respectively.

Bulgular: Derin öğrenme modellerini temel alan
yapay zeka modelleri, CBCT görüntülerinde sella
tursika segmentasyonu için başarılı sonuçlar verdi.
KIBT görüntülerinin sagital dilimlerinde sella tursikanın
segmentasyonuna göre duyarlılık, kesinlik ve F-ölçü
değerleri sırasıyla 1.0, 1.0 ve 1.0 olarak tespit edilirken
düzleşmiş sella tursika sınıflandırması için duyarlılık,
kesinlik, doğruluk ve F1 skoru sırasıyla 1.0, 0.95, 0.98
ve 0.84; oval sella tursika sınıflandırması için duyarlılık,
kesinlik, doğruluk ve F1 skoru sırasıyla 0,95, 0,83, 0,92 ve
0,88; dairesel sella tursika sınıflandırması için duyarlılık,
kesinlik, doğruluk ve F1 skoru sırasıyla 0.75, 0.94, 0.90 ve
0.83 olarak tespit edildi.

Discussion-conclusion: It is predicted that detection of
anatomical landmarks with orthodontic importance such
as the sella point with artificial intelligence algorithms will
save time for orthodontists and facilitate diagnosis.

Tartışma-Sonuç: Sella noktası gibi ortodontik öneme
sahip anatomik işaretlerin yapay zeka algoritmaları ile
tespit edilmesinin ortodontistlere zaman kazandıracağı
ve tanıyı kolaylaştıracağı öngörülmektedir.

Keywords: artificial intelligence, sella turcica, cone beam
computed tomography

Anahtar Kelimeler: yapay zeka, sella tursika, koni ışınlı
bilgisayarlı tomografi
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SS-012
HEPATITIS C VIRUS (HCV) PREDICTION BASED
ON FEATURE SELECTION USING ?2 AND
MACHINE LEARNING ALGORITHMS

?2 VE MAKİNE ÖĞRENME ALGORİTMALARINI
KULLANARAK ÖZELLİK SEÇİMİNE DAYALI
HEPATIT C VİRÜS (HCV) TAHMİNİ
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Introduction-Purpose: The Hepatitis C Virus (HCV) is a
very common disease worldwide and acute progression
of disease is dangerous, causing cirrhosis and even death.
Therefore, early diagnosis is important and biomarkers
play an important role in this step. While many
biomarkers are used for the diagnosis, it is very important
to determine the most important biomarkers and to
accelerate early diagnosis through these biomarkers.
Therefore, developing classification models with feature
selection to classify patients suspected of HCV infection
are necessary.

Giriş-Amaç: Hepatit C Virüsü (HCV) dünya çapında
çok yaygın bir hastalıktır ve hastalığın akut ilerlemesi
tehlikeli olup siroza ve hatta ölüme neden olur. Bu
nedenle erken teşhis önemlidir ve biyobelirteçler bu
adımda önemli rol oynar. Tanı için birçok biyobelirteç
kullanılırken en önemli biyobelirteçlerin belirlenmesi ve
bu biyobelirteçler aracılığıyla erken tanının hızlandırılması
oldukça önemlidir. Bu nedenle, HCV enfeksiyonundan
şüphelenilen hastaları sınıflandırmak için özellik seçimi ile
sınıflandırma modelleri geliştirmek gereklidir.
Gereç-Yöntem: Çalışma, California Üniversitesi Irvine
(UCI) Makine Öğrenmesi Deposu’ndan alınan HCV veri
kümesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri kümesi
normalize edildikten sonra Karar Ağacı, K-En Yakın Komşu
(KNN), Naïve Bayes (NB) ve Destek Vektör Makineleri (DVM)
ile sınıflandırma yapmak için eğitim ve test kümelerine
bölünmüştür. Özellik seçimi χ2 istatistiği ile yapılmıştır.
Orijinal veri kümesi ve özellik seçimi ile elde edilen veri
kümesi üzerinde deneyler yapılmıştır. Ve karşılaştırmalı
sonuçlar F-skoru ile değerlendirilmiştir.

Material-Method: The study is realized by using HCV
dataset taken from the University of California, Irvine
(UCI) Machine Learning Repository. After normalizing the
dataset, it is divided into training and test set to make
classification with Decision Tree (DT), K-Nearest Neighbor
(KNN), Naïve Bayes (NB) and Support Vector Machines
(SVM). Feature selection is realized with χ2 statistics.
Experiments are conducted on original dataset and
dataset with feature selection. And comparative results
are evaluated with F-score.

Bulgular: Orijinal veri kümesinde 12 özellik bulunmaktadır.
χ2 ile öznitelik sayısı 7’ye düşürülmüştür. Orijinal veri
kümesinin F-skorları Karar Ağacı, KNN, NB ve DVM için
sırasıyla 0.89, 0.89, 0.88 ve 0.92 iken, özellik seçimi ile elde
edilen veri kümesinde F-skorları Karar Ağacı, KNN, NB ve
DVM için sırasıyla 0.90, 0.90, 0.89 ve 0.93’tür.

Results: In the original dataset there are 12 features. With
χ2, number of features are reduced to 7. While the F-scores
of original dataset 0.89, 0.89, 0.88 and 0.92 for DT, KNN,
NB and SVM, respectively, in feature selected dataset
F-scores are 0.90, 0.90, 0.89 and 0.93 for DT, KNN, NB and
SVM, respectively.

Tartışma-Sonuç: Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde,
12 özellik yerine en önemli 7 özellik üzerinden bir
kişinin sağlıklı olup olmadığının yüksek doğrulukla
belirlenebildiği görülmektedir.

Discussion-Conclusion: When all the results are
evaluated, it is seen that whether a person is healthy or
not can be determined with high accuracy over the 7
most important features instead of 12 features.

Anahtar Kelimeler: HCV,
sınıflandırma, özellik seçimi

Keywords: HCV, machine learning classification, feature
selection
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DUDU: A TURKISH DIALOGUE CORPUS
GENERATOR FOR MEDICAL DOMAIN

DUDU: TIP ALANI İÇIN BIR TÜRK DIYALOG
DERLEMI ÜRETICISI
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Recent end-to-end learning methods have inspired
many applications of neural models to dialogue
systems. However, these systems require a lot of train
data in a supervised learning fashion. To train these
models, dialogue boundaries and character names of
movie subtitles to determine whether two consecutive
sentences are part of the same dialogue turn are
generally unavailable. In this paper, we present a
novel method to build a Turkish and domain-specific
dialogue corpus called as DuDu (Dialogue Dataset)
from monolingual scripts and their corresponding
subtitles.

Son zamanlardaki uçtan uca öğrenme yöntemleri sinir
modellerinden diyalog sistemlerine birçok uygulamaya
ilham vermiştir. Ancak, bu sistemler denetimli öğrenme
tarzında çok sayıda eğitim verisi gerektirmektedir. Bu
modelleri eğitmek için, ardışık iki cümlenin aynı diyalog
dönüşünün parçası olup olmadığını belirlemek için film
altyazılarının diyalog sınırları ve karakter adları genellikle
mevcut değildir. Bu bildiride, tek dilli senaryolardan ve
bunlara karşılık gelen Türkçe altyazılardan DuDu (Diyalog
Veri Kümesi) olarak adlandırılan Türkçe ve alana özgü
bir diyalog derlemi oluşturmak için yeni bir yöntem
sunulmaktadır.

The proposed method contains two subtasks as the
sentence alignment of translated texts and sentence
mappings by computing their text similarities. It maps
scripts with subtitles using ConceptNet embeddings
in which words and their conceptual relations are
transformed into continuous vector representations
by computing the soft cosine similarity. To align
sentences, it combines a time overlapping technique
with a well-known neural machine translation model.

Önerilen yöntem, çevrilmiş metinlerin cümle hizalaması
ve metin benzerliklerini hesaplayarak cümle eşlemeleri
olmak üzere iki alt görev içermektedir. Kelimelerin
ve kavramsal ilişkilerinin sürekli vektör temsillerine
dönüştürüldüğü ConceptNet yerleştirmelerini kullanarak
senaryolarla altyazıları soft cosine benzerliğini
hesaplayarak eşlemektedir. Cümleleri hizalamak için, bir
zaman örtüşme tekniği ile iyi bilinen bir sinirsel makine
çeviri modelini birleştirmektedir.

Considering experimental results of alignment
methods, the sequence to sequence (Seq2Seq)
model (0.856) achieves a better F1 score than
Hunalign (0.733). To compare the sentence mapping
method, the best F1 score (0.737) reaches with
the combination of Conceptnet-numberbatch
knowledge base embedding model with the soft
cosine measure. To evaluate the usefulness of the
dialogue corpus, the combination of both feature and
embedding dependent (Embed+Filter+Rank) method
outperforms other methods considering F1 (0.675).

Hizalama yöntemlerinin deneysel sonuçları göz önüne
alındığında, diziden diziye (Seq2Seq) modeli (0,856)
Hunalign›dan (0,733) daha iyi bir F1 puanı elde etmektedir.
Cümle eşleme yöntemini karşılaştırmak için, en iyi F1
puanı (0,737) Conceptnet-numberbatch bilgi tabanı
gömme modelinin soft cosine ölçüsüyle kombinasyonu
ile elde edilmektedir. Diyalog derleminin yararlılığını
değerlendirmek için, hem özellik hem de gömme bağımlı
(Embed+Filter+Rank) yönteminin kombinasyonu, F1
(0.675) dikkate alındığında diğer yöntemlerden daha iyi
performans göstermektedir.

In conclusion, this study presents the usability of the
generated corpus. In the future, after reaching a larger
dataset, language models will be finetuned to improve
the overall performance.

Sonuç olarak, bu çalışma oluşturulan derlemin
kullanılabilirliğini ortaya koymaktadır. Gelecekte,
daha büyük bir veri kümesine ulaştıktan sonra, genel
performansı iyileştirmek için dil modellerinde iyileştirme
yapılacaktır.

Keywords: Dialogue Corpus, Sentence Alignment,
Sentence Similarity

Anahtar Kelimeler: Diyalog Derlemi, Cümle Hizalama,
Cümle Benzerliği
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DEPARTMENT PREDICTION USING MACHINE
LEARNING FOR TELE-MEDICINE

UZAKTAN SAĞLIK IÇIN MAKINE
ÖĞRENMESIYLE BRANŞ TAHMIN

Emre Fırıl1

Emre Fırıl1
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1

Due to the increasing of digitalization and Covid 19
pandemia, tele-medicine platforms are needed gradually
and are being subjected to regularizations and controls by
public instutions. In order to submit health service readily
and effectively for all parts (patients, health providers and
controllers), it is important to digitilaze them. However,
the listing of the anamnesis can be the most cost
producing part during a doctor’s medical inspection for
most of hospitals. In this direction, our study aims to take
anemnesis online and develop an accurate categorization
of department with the adoption of machine learning
methods, which can make the patients encourage to use
tele-health option. Accordingly, writing missing value
predicting scripts, using libraries such as stringr and
caret of R language various machine learning algorithms
(Logistic Regression, Support Vector Machine,Gradient
Boosting Machine,Nnet ) were utilized to predict the
hospital department using proper dataset . Performed
classifiers were trained and tested on data from the
previous year of the start of Covid-19 pandemia in Turkey
which is 2019.
Keywords: tele-medicine platforms;
classification; machine learning

T.C. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri

Artan dijitalleşme ve Covid-19 pandemisinin de etkisiyle
uzaktan sağlık platformları ihtiyaçları giderek artmakta
ve kamu kuruluşları tarafından mevzuatlarla bir düzen
ve denetlemeye tabi tutulmaya başlanmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin hem doktor, hem hasta, hem
de denetleyiciler açısından daha verimli ve kolaylıkla
verilebilmesi için bu süreçlerin dijitalleştirilmesi büyük
önem arzetmektedir. Bilindiği gibi birçok hastane
için doktor mesai süresi en büyük maliyet kalemini
oluşturmaktadır. Bu süreyi daha verimli kullanmak ve
uzaktan sağlık hizmeti alıcılarının mümkün olduğunda
uzaktan sağlık hizmeti kullanmalarını kolaylaştıracak
bir uygulama önem arz etmektedir. Bu bağlamda bizim
çalışmamız uzaktan sağlık hizmeti alan hastaların bu
hizmeti kullanması için onları teşvik edebilecek online
anamnez ile branş tahmin uygulamasını, uygun veriseti
ile makine öğrenimi yöntemiyle geliştirmektir. Bu bağlam
içinde, hastane branş sınıflandırması için R dilinde eksik
veriler için tahmin scriptleri yazılarak Stringr ve Caret vd.
kütüphanlerle, makine öğrenim algoritmaları (Logistic
Regression,Support Vector Machine, Gradient Boosting
Machine, NNet) kullanıldı .Çalıştırılan algoritmalar
pandemiden önceki yıl olan 2019’a ait datalarından
eğitilip test edildi.

department

Anahtar Kelimeler: tele-tıp
sınıflandırma ; makine öğrenmesi
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SS-015
DETECTION OF ACTIVE-INACTIVE AGERELATED MACULAR DEGENERATION WITH
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

YAPAY ZEKA İLE AKTIF-İNAKTIF YAŞA BAĞLI
MAKULA DEJENERASYONU TESPITI
Kamile Melis Ertürk1, Furkan Kırık1, Mehmet Hakan Özdemir1
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Giriş Ve Amaç: Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD)
gelişmiş ülkelerde önlenebilir körlüğün en sık nedenidir.
YBMD’nin intraretinal ve subretinal sıvı ile karakterize olan
aktif yaş tipinde (A-YBMD) intravitreal tedavi seçenekleri
mevcut olup, kuru tipinde (K-YBMD) ve intraretinal
veya subretinal sıvısı bulunmayan yaş YBMD’de tedavi
endikasyonu bulunmamaktadır.Kuru YBMD ve sıvısı
olmayan yaş YBMD inaktif YBMD(İA-YBMD) olarak olarak
kabul edilir. Geliştirilmiş yapay zeka (YZ) modelleriyle
YBMD tanısı koyulabilmektedir. YZ ile inaktif-aktif
YBMD ayırımının tanısını koymak gereksiz tedavilerden
kaçınmak için elzemdir. Bu çalışmanın amacı YZ modelleri
ile İA-YBMD ve A-YBMD ayrımını yapmak ve gereksiz
intravitreal tedaviyi engellemektir.

Background: Age-related macular degeneration (AMD)
is the most common cause of preventable blindness in
developed countries. There are intravitreal treatment
options for active wet type AMD(A-AMD) , which is
characterized by intraretinal and subretinal fluid, and
there is no treatment indication for dry type (D-AMD)
and wet AMD without intraretinal or subretinal fluid. Dry
AMD and wet AMD without fluid are considered as
inactive AMD (IA-AMD). AMD can be diagnosed with
improved artificial intelligence (AI) models. Diagnosing
the distinction between AI and inactive-active AMD is
essential to avoid unnecessary treatments. The aim of
this study is to distinguish between AI models and IAAMD and A-AMD and to prevent unnecessary intravitreal
treatment.

Yöntem: 424 aktif YBMD, 112 inaktif YBMD ve 240
normal görüntünün test edildiği toplamda 1095 görüntü
çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma için Res-Net-50V2
uygulaması kullanıldı.Bu modellerin aktivite bulgusu
olan sıvıyı tespit etmedeki etkinliği F1 skoru,sensitivite ve
spesifite ile değerlendirildi.

Method: A total of 1095 images, of which 424 active AMD,
112 inactive AMD and 240 normal images were tested,
were included in the study. Res-Net-50V2 application
was used for the study. The efficiency of these models in
detecting fluid, which is an activity finding, was evaluated
with F1 score, sensitivity and specificity.

Bulgular: Herhangi bir evre YBMD tanısını koymadaki F1
skoru 0,99 olarak bulunmuştur. Aktif YBMD, inaktif YBMD
ve normal grupta F1 skorları sırasıyla 0,90- 0,80 ve 0,98
olarak bulunmuştur.A-YBMD’deki sensitivite ve spesifite
sırasıyla 0,90-0,91 olarak hesaplanmıştır.İ-YBMD’deki
sensitivite ve spesifite ise sırasıyla 0,80-0,93 olarak
bulunmuştur.YBMD tanısındaki sensitivite ve spesifite ise
0,99-0,98 olarak hesaplanmıştır.

Results: The F1 score for diagnosing any stage AMD was
0.99. F1 scores in active AMD, inactive AMD and normal
groups were 0.90-0.80 and 0.98, respectively. Sensitivity
and specificity in L-AMD were calculated as 0.90-0.91,
respectively. Sensitivity in I-AMD and specificity were
found to be 0.80-0.93, respectively. Sensitivity and
specificity in the diagnosis of AMD were calculated as
0.99-0.98,respectively.

Sonuç: Geliştirilen YZ modeli ile intravitreal tedavi
gerektiren A-YBMD ve tedavi endikasyonu bulunmayan
İA-YBMD ayrımı yapılabilmektedir.

Conclusion: With the developed AI model, it is possible
to distinguish between A-AMD requiring intravitreal
treatment and IA-AMD without treatment indication.

Anahtar
Kelimeler:
dejenerasyonu,yapay zeka

Keywords: age-related macular degeneration,artificial
intelligence
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DIAGNOSIS OF ARRHYTHMIA FROM SHORTTIME ELECTROCARDIOGRAM SIGNS USING
DEEP LEARNING

DERİN ÖĞRENMEYLE KISA SÜRELİ
ELEKTROKARDİYOGRAM İŞARETLERİNDEN
ARİTMİ TANISI
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Introduction-Purpose: Electrocardiogram (ECG) is one
of the most important sources that provide information
about the work of the heart, which is the most important
part of the circulatory system. The general name given to
the rhythm disorders in the heart is arrhythmia. A disorder
in the functioning of the heart will be reflected in the ECG
sign. In this study, with the help of convolutional neural
networks (CNN), short-time measurements and accurate
arrhythmia diagnosis were examined with different
models.

Giriş-Amaç: Elektrokardiyogram (EKG) dolaşım sistemin
en önemli parçası olan kalbin çalışması hakkında bilgi
veren en önemli kaynaklardandır. Kalpte oluşan ritim
bozukluklularına verilen genel ad aritmidir. Kalbin
işleyişinde meydana gelen bir bozukluk EKG işaretine
yansıyacaktır. Bu çalışmada evrişimsel sinir ağları yardımı
ile kısa zamanlı ölçümler ile doğru aritmi teşhisi yapılıp
yapılamayacağı farklı modeller ile incelenmiştir.
Gereç-Yöntem: Kullanılan EKG işaretleri olarak, physionet
veri tabanındaki supraventriküler aritmi (SA) ve sağlıklı
kişilere ait normal sinüs ritmi (NS)
kullanılmıştır.
Evrişimsel sinir ağı modelleri olarak “İnception v3” ve
“ResNet” modelleri kullanılmıştır. EKG işaretlerinin ilk 5 dk
ve ilk 10 dk kısımları grup 1 ve grup 2 olarak adlandırılarak
kullanılmıştır. Her grup veri evrişimsel sinir ağlarında
kullanılmak üzere 1 sn aralıklarla resim formatına
getirilmiştir. Veri setleri %70 eğitim %15 test ve %15
doğrulama olarak kullanılmıştır.

Material-Method: Supraventricular arrhythmia (SA)
and normal sinus rhythm (NS) from healthy subjects
in the Physionet database were used as ECG signals.
“Inception v3” and “ResNet” models were employed. The
first 5 minutes and first 10 minutes of the signals were
used as Group 1 and Group 2. Each group of data was
converted to image format at 1 second intervals. Datasets
were partitioned as 70% training, 15% testing and 15%
validation.

Bulgular: Aynı hiper parametreler kullanılarak her iki ağ
eğitilmiştir. Eğitim işlemleri sonunda inception ağı her iki
veri gurubunda da yüksek doğruluk kesinlik ve duyarlılık
değerlerine ulaşmıştır. ResNet ağı ise özellikle 1. Grup
veride inception ağı kadar başarı sağlayamamıştır. 2. Grup
veride ise Resnet Ağı da yüksek sınıflama başarısı elde
etmiştir.

Results: Both networks are trained using the same set
of hyperparameters. Following the training process, the
inception network has achieved high accuracy, precision
and sensitivity values in both data groups. The ResNet
network did not achieve as much success as the inception
network, especially in Group 1 data. In Group 2 data,
ResNet Network achieved high classification success.

Tartışma-Sonuç: EKG sınıflandırması için aynı hiper
parametreler ile eğitilen 2 modelden İnception V3 ve
ResNet modelleri 2. Grup verilerde yüksek doğruluk
kesinlik ve duyarlılık değerlerine ulaşmıştır. 1. Grup veriler
ile yapılan çalışmada inception modeli Resnet modeline
göre daha yüksek başarı elde etmiştir.

Discussion-Conclusion: This study showed that CNN
models can be used to provide quick and accurate
diagnosis for arrhythmia even using very short intervals
of signals.
Keywords: Deep learning, EKG, arrhythmia diagnosis
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ONLINE
TRAINING GIVEN TO CAREGIVERS OF
PATIENTS WITH STROKE

İNMELİ HASTALARIN BAKIM VERENLERİNE
ONLİNE VERİLEN EĞİTİMLERİN ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
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GIRIŞ: İnmeli hasta yakınlarına web sayfası üzerinden
bakımvermeyle ilgili eğitim videoları gönderilmiştir.

Introduction: Educational videos about caregiving were
sent to the relatives of stroke patients via the web portal.

Amaç: Çalışmada amaç inmeli hasta yakınlarının online
olarak verilen bakım verme eğitimlerinin etkinliği
konusundaki görüşlerini ortaya koymaktır.

Purpose: The aim of study was to reveal the opinions of
stroke patient relatives about effectiveness of online care
training.

Yöntem: Çalışma Hatay’da devam eden 1002 Tübitak
projesi kapsamında eğitimleri tamamlanan 5 bakım
veren dahil edilerek yapılmıştır. Proje kapsamında hasta
yakınlarına hastalarına kaliteli bir bakım sunmalarını
sağlamak amacıyla videolar, kayıtlı oldukları web sayfası
(www.bakimverendestek.com) üzerindeki hesaplarından
bir ay boyunca haftalık ikişer tane gönderilmiştir.

Method: The study was carried out 5 caregivers whose
trainings were completed within scope of the 1002
Tubitak project in Hatay. Within scope of the project, in
order to provide quality care to the patient’s relatives,
videos were sent two weekly for one month from their
accounts on the web portal (www.bakimverendestek.
com) where they registered.

Bulgular:
Dört
kadın,
bir
erkekten
oluşan
bakımverenlerin yaş ortalaması 37.80±15.51(minmax: 24-59).“Web sitemizdeki eğitim videolarından ne
kadar memnun kaldınız?” %60’ı çok memnun kaldım
cevabını vermiştir. “İzlediğiniz eğitim videolarının eğitici
olduğun düşüncesine katılıyor musunuz?” sorusuna
%60’ı katılıyorum, %40’ı çok katılıyorum demiştir.
“Video eğitimlerin bu şekilde online verilmesi yüz yüze
verilmesine göre daha etkili oldu.” cümlesine katılıyor
musunuz? sorusuna %40’ı kısmen katılıyorum, %20’si
katılıyorum, cevabını vermişlerdir. Bakım verenlerin %60’ı
videoların yaşam kalitelerini olumlu etkilediğini ve
çoğunluğu (%80) programı diğer bakım verenlere tevsiye
ettiğini bildirmiştir.

Results: The average age caregivers 37.80±15.51 (minmax: 24-59 ) consisting of four women and one man.
“How satisfied were you with the training videos on our
website?” 60% “I am very satisfied” answered the question.
“Do you agree with the idea that the training videos you
watch are educational?” 60% agree, 40% said they agree
a lot. It was more effective to give video tutorials online
in this way than to give them face-to-face” 40% partially
agree, 20% agree answered the question. The caregivers
60% reported that videos had a positive impact on their
quality of life and the majority (80%) had recommended
the program to other caregivers.
Conclusions: It reveal that most caregivers find satisfied
with the application, that the trainings positively affect
their quality of life, but it is more preferable to give the
trainings face-to-face. In order to support caregivers in
our country, it is recommended that training be done
online due to the cost.

Sonuçlar: Bakım verenlerin çoğunun uygulamadan
memnun kaldıklarını, eğitimlerin yaşam kalitelerini olumlu
etkilediğini ancak eğitimlerin yüz yüze verilmesinin daha
çok tercih edildiğini ortaya koymaktadır. Bakım verenlere
destek olmak için ülkemizde eğitimlerin maliyetinden
dolayı online olarak yapılması önerilmektedir.

Keywords: caregiver, stroke, online
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DETERMINATION OF HbA1c LEVELS FROM
SERUM LIPID PROFILE VALUES

SERUM LIPID PROFILI DEĞERLERINDEN
HbA1c DÜZEYLERININ BELIRLENMESI
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Giriş-Amaç: Diabetes Mellitus, yüksek mortalite ve
morbidite neden olan, çok yaygın olarak görülen metabolik
bir hastalıktır. Birçok çalışma zayıf glisemik kontrolü olan
hastalarda dislipideminin görüldüğünü belirlenmiştir.
Diabetes Mellitus tanı ve takibinde kullanılan HbA1c
(glikozillenmiş hemoglobin) düzeyi glisemik kontrolün
altın standart testidir. Bu çalışmada da yapay zeka
teknolojileri kullanılarak lipid profili parametreleri ile
HbA1c değerlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Introduction-Purpose: Diabetes Mellitus is a very
common metabolic disease that is a cause of high
mortality and morbidity. Many studies have determined
that dyslipidemia is seen in patients with poor glycemic
control. The HbA1c (glycosylated hemoglobin) level that
is used in the diagnosis and follow-up of Diabetes Mellitus
is the gold standard test of glycemic control. In this study,
it was aimed to determine HbA1c values with lipid profile
parameters by ??using artificial intelligence technologies.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 40 yaş üzerinde olan ve
laboratuvarımızda aynı anda total kolesterol, HDLkolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid ve HbA1c düzeyleri
ölçülmüş 951 hasta sonucu dahil edildi ve HbA1c
düzeylerinin belirlenmesinde yapay sinir ağlarından
yararlanıldı.

Material-Method: Results of 951 patients whose ages
are over 40 years and total cholesterol, HDL-cholesterol,
LDL-cholesterol, triglyceride and HbA1c levels were
measured simultaneously in our laboratory were included
in the study and artificial neural networks were used to
determine HbA1c levels.

Bulgular: Oluşturulan yapay sinir ağı, aktivasyon
fonksiyonu olarak sigmoid fonksiyonunu kullanmakta, bu
fonksiyon 1 gizli katman ve gizli katmanda bulunan 2 sinir
hücresinden oluşmaktadır. Bu model, çapraz doğrulama
methodu ile doğrulandı ve HbA1c düzeylerinin
belirlenmesinde doğruluk oranı % 80.44 olarak bulundu.

Results: The artificial neural network that has created
uses the sigmoid function as the activation function, this
function consists of 1 hidden layer and 2 nerve cells in
the hidden layer. This model was verified with the cross
validation method and the accuracy rate levels was found
as 80.44% to determination of HbA1c levels.

Tartışma-Sonuç: Tip 2 Diabetes Mellitus’ta erken tanı,
kronik komplikasyonların önlenmesi açısından oldukça
önemlidir. Çalışma sonuçlarımız, HbA1c değerlerinin
yapay zeka teknolojileri ile öngörülebileceği hipotezini
destekledi ve bu yolla yeni diyabet tanı algoritmalarının
geliştirilebileceği düşünüldü.

Discussion-Conclusion: Early diagnosis is very important
for the prevention of chronic complications in the type
2 Diabetes Mellitus. Our study results supported the
hypothesis that HbA1c values ??can be predicted by
artificial intelligence technologies, and it was thought that
new diabetes diagnosis algorithms could be developed in
this way.

Anahtar Kelimeler: Total kolesterol HDL-kolesterol LDLkolesterol trigliserid HbA1c Yapay sinir ağları

Keywords: Total cholesterol HDL-cholesterol LDLcholesterol triglyceride HbA1c Artificial neural networks
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SS-019
ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MICROBIOLOGY,
AND RAMAN TECHNOLOGIES

YAPAY ZEKA, MİKROBİYOLOJİ VE RAMAN
TEKNOLOJİLERİ
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ABSTRACT

ÖZET

Artificial intelligence which became important in the
laboratory is used in clinical microbiology in infectious
disease testing to support decision-making, in image
analysis, digital plate reading, matrix-assisted laser
desorption-ionization/time of flight mass spectrometry,
and Raman- based identification and antimicrobial
susceptibility testing. Antimicrobial resistance is a
worldwide risk for human health. Treatment of infections
requires fast and correct identification and antimicrobial
susceptibility testing. Current microbiology laboratory
procedures give broad information in identification
and antimicrobial susceptibility testing, however, they
are complex and time-consuming. Thus, new methods
are required such as Raman technologies. Vibrational
spectroscopy method Raman spectroscopy is one of the
useful and new tools that is used in different fields of
medicine. Recently, fast and accurate Raman technologies
used identification, differentiation of resistant and
sensitive strains, and antimicrobial susceptibility testing
became important in microbiology. Raman technologies
include the methods Raman scattering, surfaceenhanced Raman scattering, coherent Raman scattering
imaging. Raman spectroscopy has the characteristics
of applying bacterial detection, identification, and,
antibiotic susceptibility testing all at once with high
accuracy. It is a cheap, label-free, and effective method
that differentiate bacterial infections. Besides bacteria, it
is also used in rapid and sensitive virus detection such as
COVID-19 by using saliva. When PCR is used in COVID-19
detection, as the variants increase sensitivity decreases.
Raman technology overcomes this problem. This review
summarizes the applications, challenges, and future of
Raman technologies in microbiology to improve the
treatment of infectious diseases and to improve human
health.

Laboratuvar alanında önemi artan yapay zeka, klinik
mikrobiyolojide bulaşıcı hastalıkların testlerinde karar
destek sistemlerinde karar vermeyi desteklemek için,
görüntü analizinde, dijital plak değerlendirmede,
matris destekli lazer desorpsiyon-iyonizasyon/uçuş
süresi kütle spektrometrisinde ve Raman-tabanlı
identifikasyonda ve antimikrobiyal duyarlılık testlerinde
kullanılmaktadır. Antimikrobiyal direnç, insan sağlığı için
dünya çapında bir risk oluşturmaktadır. Enfeksiyonların
tedavisi, hızlı ve doğru identifikasyon ve antimikrobiyal
duyarlılık testleri gerektirmektedir. Mevcut mikrobiyoloji
laboratuvar prosedürleri, identifikasyon ve antimikrobiyal
duyarlılık testleri konusunda geniş bilgi sağlamaktadır,
ancak bu prosedürler karmaşık olup uzun zaman
almaktadır. Bu nedenle Raman teknolojileri gibi yeni
yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Titreşimli spektroskopi
metodu olan Raman spektroskopisi tıpta farklı alanlarda
kullanılan faydalı ve yeni metodlardan biridir. Son
zamanlarda hızlı ve doğru Raman teknolojileri kullanılarak
identifikasyon, dirençli ve duyarlı suşların ayırtedilmesi
ve antimikrobiyal duyarlılık testleri mikrobiyolojide
önem kazanmıştır. Raman teknolojileri, Raman saçılması,
yüzeyde güçlendirilmiş Raman saçılması, tutarlı Raman
saçılması görüntüleme yöntemlerini içerir. Raman
spektroskopisi, bakteri saptama, identifikasyon ve
antibiyotik duyarlılık testinin hepsini aynı anda yüksek
doğrulukla uygulama özelliğine sahiptir. Bakteriyel
enfeksiyonları ayırt eden, ucuz, etiketsiz ve etkin bir
yöntemdir. Bakterilerin yanı sıra hızlı ve duyarlı olarak
virüs saptanmasında da kullanılmaktadır ve COVID-19
da tükürük kullanılarak virüs saptanmaktadır. COVID-19
saptanmasında PCR kullanıldığında, varyantlar arttıkça
sensitivite azalmaktadır. Raman teknolojisinde bu
sorunun üstesinden gelinmektedir. Bu derleme, bulaşıcı
hastalıkların tedavisini ve insan sağlığını iyileştirmek
için mikrobiyoloji alanında Raman teknolojilerinin
uygulamalarını, zorluklarını ve geleceğini özetlemektedir.

Keywords: ‘’artificial intelligence, Raman technologies,
identification, antimicrobial susceptibility testing’’

Anahtar Kelimeler: ‘’yapay zeka, Raman teknolojileri,
identifikasyon, antimikrobiyal duyarlılık testi’’
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SS-020
A PILOT STUDY OF A DEEP LEARNING
APPROACH TO AUTOMATIC TOOTH
DETECTION AND NUMBERING IN PANORAMIC
RADIOGRAPHY

PANORAMİK RADYOGRAFİLERDE OTOMATİK
DİŞ ALGILAMA VE NUMARALANDIRMA İÇİN
DERİN ÖĞRENME YAKLAŞIMI: BİR PİLOT
ÇALIŞMA

Gaye Keser1, Hakan Yülek3, İbrahim Şevki Bayrakdar2,
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Giriş-Amaç: Bu çalışmanın amacı, panoramik radyografide
otomatik diş segmentasyon ve numaralandırma için
tasarlanmış tanı amaçlı bilgisayar yazılımının işlevini
değerlendirmektir.

Aim: The aim of this study is to develop and evaluate
the function of computer based diagnostic software
designed to evaluate automatic tooth segmentation and
numbering in panoramic radiography.

Gereç ve Yöntemler: Toplam 1017 randomize yetişkin
panoramik radyografi görüntüsü değerlendirilmiştir.
Radyografiler üzerinde CranioCatch etiketleme programı
(CranioCatch, Eskişehir, Türkiye) ile poligonal tipteki
etiketleme yöntemi ile 32 farklı diş etiketlenmiştir. Tüm
görüntüler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanları
tarafından tekrar kontrol edilmiş ve doğrulanmıştır. Bu
veri seti eğitim (n = 805, doğrulama (n = 101) ve test (n
= 101) setlerine ayrılmıştır. Çalışmada derin öğrenme
yaklaşımı olan Mask-RCNN mimarisi kullanılarak yapay
zeka modeli geliştirilmiştir. Model başarısı konfüzyon
matriks ile değerlendirilmiştir.

Methods: A total of 1017 randomized adult panoramic
radiography images were evaluated. In our study, 32
different teeth were labeled on the radiographs with
the polygonal type labeling method with CranioCatch
(CranioCatch, Eskişehir, Turkey) labeling program.
All images were re-checked and verified by Oral and
Maxillofacial Radiology experts. This dataset is divided
into training (n = 805), validation (n =101), and testing (n
=101) sets. The study used the Mask-RCNN architecture,
which is a deep learning approach, to establish an artificial
intelligence model. Model success was evaluated using
Confusion Matrix.
Results: When the success rate in estimating the
images reserved for the test not used in training was
evaluated, the F1, sensitivity and precision results of the
artificial intelligence model obtained using Mask-RCNN
architecture were 0.9239, 0.9365, 0.9117 for mandibular
teeth; 0.9269, 0.9293 and 0.9245 for maxillary teeth
respectively.

Bulgular: Eğitimde kullanılmayan test için ayrılan
görüntülerin
tahminlemesindeki
başarı
oranı
değerlendirildiğinde, Mask-RCNN mimarisi kullanılarak
elde edilen yapay zeka modelinin F1, duyarlılık ve kesinlik
sonuçları mandibular dişler için sırasıyla; 0.9239, 0.9365,
0.9117; maksiller dişler için 0.9269,0.9293 ve 0.9245 olarak
bulunmuştur.

Conclusion: Artificial intelligence shows promise in
automatic segmentation and numbering of teeth in
panoramic radiographs. In deep learning strategies,
success rates increase as the data collection expands. The
success rates of the data set that will be formed with more
images will increase in education models. Future studies
should be done with larger data sets.

TartışmaSonuç:
Yapay
zeka
panoramik
radyografilerde dişlerin otomatik segmentasyonu
ve numaralandırmasında ümit vadetmektedir. Başarı
oranları derin öğrenme tekniklerinde veri seti arttıkça
artmaktadır. Daha fazla görüntüyle oluşacak veri setinin
eğitim modellerinde başarı oranları yükselecektir. Gelecek
çalışmalar daha büyük veri setleriyle yapılmalıdır.

Keywords: Panoramic radiography, artificial intelligence,
deep learning

Anahtar Kelimeler: Panoramik radyografi, yapay zekâ,
derin öğrenme
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SS-021
VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH
VERSION OF THE TELE-REHABILITATION
ACCEPTANCE SCALE

TELE-REHABILITASYON KABUL ÖLÇEĞININ
TÜRKÇE VERSIYONUNUN GEÇERLIK VE
GÜVENILIRLIĞI

Gizem Gül Akkaya1, Ayşe Numanoğlu Akbaş2

Gizem Gül Akkaya1, Ayşe Numanoğlu Akbaş2

1

Cumhuriyet University, Health Science Institute,
Physiotherapy and Rehabilitation Department
2
Cumhuriyet University, Health Science Faculty,
Physiotherapy and Rehabilitation Department

Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
2
Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü

Purpose:Tele-rehabilitation is a rehabilitation delivery
method that uses technology to minimize distance, time,
and cost barriers (1). The aim of this study is to examine
the validity and reliability of the Turkish version of the
Tele-Rehabilitation Acceptance Scale (TRAS).

Giriş-Amaç:Tele-rehabilitasyon, mesafe, zaman ve maliyet
engellerini en aza indirmek için teknolojiyi kullanan bir
rehabilitasyon sağlama yöntemidir (1). Bu çalışmanın
amacı Tele-Rehabilitasyon Kabul Ölçeğinin (TRKÖ) Türkçe
versiyonunun geçerlik ve güvenilirliğinin incelenmesidir.

Methods:Health personnel aged between 18-65 years
who actively provide rehabilitation services were included
in this study. After the translation process of TRAS was
completed, the scale was evaluated in terms of grammar
and intelligibility. The validity of the scale; Cronbach
alpha coefficient for internal consistency and correlation
with Digital Literacy Scale (DLS) for criterion-dependent
validity were calculated. For reliability, the intraclass
correlation coefficient (ICC) was examined by performing
a test-retest application.

Gereç-Yöntem:Bu çalışmaya 18-65 yaş aralığında, aktif
olarak rehabilitasyon hizmeti sunan sağlık personelleri
dahil edildi. TRKÖ’nün çeviri işlemleri tamamlandıktan
sonra ölçek dilbilgisi ve anlaşılırlık açısından değerlendirildi.
Ölçeğin geçerliği; iç tutarlık için Cronbach alfa katsayısı
ve ölçüt bağımlı geçerlik için Dijital Okuryazarlık Ölçeği
(DOÖ) ile korelasyonuna bakılarak hesaplandı. Güvenirlik
için ise test-yeniden test uygulaması yapılarak sınıf içi
korelasyon katsayısı (ICC) incelendi.

1

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalamaları 28,12±5,02 yıl
olan 172 (115 kadın, 66,86%) birey dahil edildi. Ölçeğin
iç tutarlılığının yüksek değerlere sahip olduğu görüldü
(Cronbach alfa=0,808-0,955). DOÖ ile ölçüt bağımlı
geçerliği için pozitif yönlü düşük korelasyon olduğu
görüldü (r= 0,166, p=0,030). Ölçeğin test-yeniden test
güvenliğinin ise yüksek değerlere sahip olduğu görüldü
(ICC=0,825-0,917).

Results:172 (115 female, 66.86%) individuals with a mean
age of 28.12±5.02 years were included in the study. The
internal consistency of the scale was found to have high
values ??(Cronbach alpha=0.808-0.955). It was observed
that there was a low positive correlation between DLS
for criterion-dependent validity (r= 0.166, p=0.030). The
test-retest reliability of the scale was found to have high
values ??(ICC=0.825-0.917).

Tartışma:Bu çalışmada TRKÖ’nün Türkçe versiyonu
geliştirilmiş, ölçeğin geçerliğinin ve güvenirliğinin klinik
kullanımının uygun olduğu görülmüştür. Ölçüt bağımlı
geçerliğin düşük olmasının nedeni benzer özellikleri ölçen
Türkçe bir ölçek olmaması, DOÖ’nün konuyla en ilişki
ölçek olduğu için seçildiği halde aslında her iki ölçeğin
farklı boyutları ölçmesiyle ilişkili olabilir.

Discussion:In this study, the Turkish version of TRAS was
developed, and the validity and reliability of the scale
were found to be suitable for use in clinical settings. The
reason for the low criterion-dependent validity may be
the fact that there is no Turkish scale measuring similar
characteristics, and that although the DLS was chosen
because it was the most relevant scale to the subject,
both scales measure different dimensions.

Anahtar Kelimeler: Fizyoterapist, Geçerlik, Güvenirlik,
Sağlık Personelleri, Tele-rehabilitasyon

Keywords:Physiotherapist, Validity, Reliability, Healthcare
Professionals, Tele-rehabilitation
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SS-022
IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE A FRIEND
OR A FOE IN THE ASPECTS OF NURSES? A
QUALITATIVE STUDY ON CLINICAL NURSES’
VIEWS

intelligence. They expressed both positive and negative
effects of artificial intelligence technologies on the
healthcare system. It can be suggested to increase
research projects with experts in the field of information
technologies, to integrate them into nursing practices by
considering ethical and social dilemmas and threats and
taking advantage of opportunities.

Gönül Bodur1, Hanife Çakır2, Suzan Turan3, Arzu Kader
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HEMŞİRELER AÇISINDAN YAPAY ZEKA
ARKADAŞ MI TEHDİT Mİ? HEMŞİRELERİN
GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE KALİTATİF BİR
ARAŞTIRMA

Aim: Nurses should apply artificial intelligence
technologies to nursing care near future. Study aimed to
explore the views of nurses about the effects of artificial
intelligence on the future of healthcare.
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Methods: A qualitative study was conducted in public
and private hospitals in Istanbul. Study used purposive
sampling and reached out 25 nurses. The nurses from
different positions and units were included in the sample.
Data were collected via semi-structured interviews. Data
analysis was completed using qualitative content analysis
by the MaxQda program.
Results: Nurses’ mean age was 28.32. They were mainly
women (92%), single (64%), and had bachelor’s degree
in nursing (72%). Based on the thematic analysis, five
themes were identified as “the basic concepts of artificial
intelligence,” “artificial intelligence in the healthcare
system,” “artificial intelligence in nursing practice,”
“ethical and social aspects of artificial intelligence,” and
“opportunities and threats of artificial intelligence”
respectively. Nurses listed the effects of artificial
intelligence on nursing as decreased number and needs
of nurses, more time for nursing care, using artificial
intelligence in medical records, treatment services and
vital signs measurement, using artificial intelligence for
patient transport.

Amaç: Hemşireler yapay zeka teknolojilerini yakın
gelecekte
hemşirelik
bakımına
uygulamalıdır.
Araştırmanın amacı, hemşirelerin yapay zekanın sağlık
hizmetlerinin geleceği üzerindeki etkileri hakkındaki
görüşlerini belirlemektir.
Yöntem: Araştırma, İstanbul›da bulunan kamu ve
özel hastanelerde nitel bir araştırma olarak yapılmıştır.
Araştırmada amaçlı örnekleme kullanılmış ve 25
hemşireye ulaşılmıştır. Örnekleme farklı pozisyon ve
birimlerdeki hemşireler dahil edilmiştir. Veriler yarı
yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Veri
analizi, MaxQda programı tarafından nitel içerik analizi
kullanılarak tamamlanmıştır.

Conclusions: Study concluded that nurses were aware
of basic concepts and definitions related to artificial
36

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 28.32 idi.
Çoğunlukla kadındı (%92), bekardı (%64) ve hemşirelik
alanında lisans derecesine sahipti (%72). Tematik analiz
sonucunda “yapay zekanın temel kavramları”, “sağlık
sisteminde yapay zeka”, “hemşirelik uygulamalarında
yapay zeka”, “yapay zekanın etik ve sosyal yönleri” ve
“yapay zekanın fırsatları ve tehditleri” olmak üzere beş
tema belirlenmiştir. Hemşireler yapay zekanın hemşirelik
üzerindeki etkilerini hemşire sayısının ve ihtiyacının
azalması, hemşirelik bakımına daha fazla zaman ayırması,
yapay zekanın tıbbi kayıtlarda, tedavi hizmetlerinde ve
yaşamsal belirti ölçümlerinde kullanılması, hasta taşımada
yapay zekanın kullanılması olarak sıralamıştır.
Tartışma-Sonuç: Araştırmada, hemşirelerin yapay
zeka ile ilgili temel kavram ve tanımların farkında
olduğu sonucuna varılmıştır. Hemşirelerin yapay zeka
teknolojilerinin sağlık sistemi ve hemşirelik üzerindeki
hem olumlu hem de olumsuz etkilerini dile getirmişlerdir.
Araştırma sonuçlarına göre, hemşirelerin bilgi teknolojileri
alanında uzman kişilerle araştırma projelerinin arttırılması,
yapay zekanın etik ikilemler, sosyal açmazlar ve tehditler
göz önünde bulundurularak ve fırsatlardan yararlanılarak
hemşirelik uygulamalarına entegre edilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: “Yapay zeka”, “klinik ortamlar”,
“hemşirelik”, “nitel araştırma”.
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DIABETES RISK PREDICTION WITH MACHINE
LEARNING MODELS

MAKİNE ÖĞRENMESİ MODELLERİYLE
DİYABET RİSKİ TAHMİNİ
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Introduction-Aim: Diabetes mellitus (DM) is one of the
most common chronic diseases worldwide, which is a
major public health problem. The aim of this study is to
predict DM risk with machine learning (ML) models using
available data.

Giriş-Amaç: Büyük bir halk sağlığı sorunu olan, dünya
çapında en yaygın görülen kronik hastalıklardan biri
Diabetes mellitus (DM)’dir. Bu çalışmanın amacı, mevcut
verileri kullanarak DM riskini makine öğrenmesi (ML)
modelleri ile tahmin etmektir.

Materials-Methods: In the analytical study, the “Diabetes
Health Indicators Dataset” consisting of 253681 data and
21 variables collected annually by the CDC was used.
The open access dataset was retrieved from Kaggle on
March 5, 2022. Data analysis was done with Phyton 3.0
programming language using numpy, pandas, matplotlib,
seaborn, sciktlearn, imblearn libraries. With data preprocessing, outliers and missing data were removed. KNN,
Logistic regression, Decision tree, Random forest and
Naive Bayes from ML algorithms were used in predictive
modeling. The prediction rate of the algorithms was
evaluated with accuracy, precision, recall and F1 Score. It
did not require permission as the data was open access.

Gereç-Yöntem: Analitik olan çalışmada, CDC tarafından
yıllık olarak toplanan, 253681 veriden ve 21 değişkenden
oluşan “Diabetes Health Indicators Dataset” kullanıldı.
Açık erişimli dataset 5 Mart 2022 tarihinde Kaggle’dan
alındı. Verilerin analizi Phyton 3.0 programlama diliyle
numpy, pandas, matplotlib, seaborn, scikitlearn, imblearn
kütüphaneleri kullanılarak yapıldı. Veri ön işlemeyle
aykırı ve eksik verilerden arınıldı. Tahminlere dayalı
modellemede ML algoritmalarından KNN, Logistic
regression, Decision tree, Random forest ve Naive Bayes
kullanıldı. Algoritmaların tahmin oranı accuracy, precision,
recall ve F1 Score ile değerlendirildi. Veriler açık erişimli
olduğu için izin gerektirmedi.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği
Anabilim Dalı

Bulgular: Katılımcıların %13,9’ DM’li, %42,9’u yüksek
kan basıncına, %42,4’ü yüksek kolesterole sahiptir. BKI
ortalaması 28,32±6,60’tır. Katılımcıların %44,3’ü sigara
kullanmakta, %90,6’sının kalp hastalığı bulunmamakta,
%75,7’si
düzenli
fiziksel
aktivite
yapmaktadır.
Katılımcıların %35,1’inin genel sağlığı; %63,1’i fiziksel
sağlığı iyi olarak değerlendirmekte; %69,3’ünün mental
hastalığı bulunmamaktadır.
ML algoritmalarından
KNN’de accuracy 0,74, precision 0,31, recall 0,54, F1 score
0,30; Logistic regression’da accuracy 0,84; precision 0,33,
recall 0,74, F1 score 0,25; Decision tree’de accuracy 0,84,
precision 0,55 recall 0,15, F1 score 0,24; Random forest’ta
accuracy 0,84, precision 0,56, recall 0,96, F1 score 0,25;
Naive bayes’te accuracy 0,84, precision 0,52, recall 0,19,
F1 score 0,28 bulundu.

Results: In KNN, one of the ML algorithms, accuracy 0.74,
precision 0.31, recall 0.54, F1 score 0.30; Accuracy 0.84 in
Logistic regression; precision 0.33, recall 0.74, F1 score
0.25; Decision tree accuracy 0.84, precision 0.55 recall
0.15, F1 score 0.24; Accuracy 0.84, precision 0.56, recall
0.96, F1 score 0.25 in random forest; Naive bayes’ accuracy
was 0.84, precision 0.52, recall 0.19, F1 score 0.28.
Discussion-Conclusion: In this study, ML algorithms were
used for DM risk estimation. 74% of the KNN algorithm;
Logistic regression, Decision tree, Random forest and
Naive Bayes algorithms were found to accurately predict
DM risk at a rate of 84%.
Keywords: diabetes, risk, prediction, machine learning,
artificial intelligence

Tartışma-Sonuç: Bu araştırmada DM riski tahmini için ML
algoritmaları kullanıldı. KNN algoritmasının %74; Logistic
regression, Decision tree, Random forest ve Naive Bayes
algoritmalarının %84 oranında DM riskini doğru tahmin
ettiği görüldü.
Anahtar Kelimeler: diyabet, risk, tahmin, makine
öğrenmesi, yapay zeka
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SS-024
NEW METHODS IN NURSING EDUCATION:
ESCAPE ROOM AND VIRTUAL ESCAPE ROOM

HEMŞIRELIK EĞITIMINDE YENI YÖNTEMLER:
KAÇIŞ ODASI VE SANAL KAÇIŞ ODASI

Gülsüme Satır1, Gizem Kaya2, Nezihe Kızılkaya Beji1
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Introduction: The Covid-19 pandemic has caused
universities to switch to distance education while inside.
The trainer must cover the payment when planning and
implementing the training. The lessons should be an
educational and instructive experience.

Giriş: Covid-19 pandemisi üniversitelerin ağırlıklı olarak
uzaktan eğitime geçiş yapmasına neden olmuştur. Eğitici
çevrimiçi eğitim planlarken ve uygularken öğrencilerin
ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Dersler öğrenciler için
eğlendirici ve öğretici bir deneyim olmalıdır.

Purpose: In this training, distance education was
emphasized in the training with the escape room in a new
environment.

Amaç: Bu derlemede uzaktan eğitimde yeni bir yaklaşım
olan sanal kaçış odası ile hemşirelik eğitiminde önemi
vurgulanmıştır.

Result: The possibility of virtual escape allows them to
actively participate in their training. In nursing education,
the virtual escape room application can be used for all
field courses. You will be charged for those who fill out
the questions about the field of nursing education with
the Google Form and answer the fees. With the virtual
escape room, femininity will learn while having fun. Also
the development of the product for this application.

Sonuç: Sanal kaçış odası uygulaması öğrencilerin
öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarını sağlar.
Hemşirelik eğitiminde ise sanal kaçış odası uygulaması
bütün alan dersleri için kullanılabilir. Hemşirelik eğiticisi
alanı ile ilgili soruları Google Form aracılığı ile düzenleyip,
öğrencilerin soruları yanıtlayarak odalardan kurtulmaya
çalışacaklardır. Sanal kaçış odası ile hemşirelik öğrencileri
eğlenerek öğrenecektir. Ayrıca bu uygulama öğrencilerin
klinik becerilerine katkı sağlayacaktır.

Keywords: Nursing, education, escape room, virtual
escape room

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, eğitim, kaçış odası, sanal
kaçış odası
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SS-025
ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED
APPLICATIONS FOR SUSTAINABILITY
AND ACQUISITION OF 21ST CENTURY
LEARNING SKILLS IN PHYSIOTHERAPY AND
REHABILITATION EDUCATION

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
EĞİTİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE 21.
YÜZYIL ÖĞRENME BECERİLERİNİN KAZANIMI
İÇİN YAPAY ZEKA-TABANLI UYGULAMALAR
Güzin Kara1

Güzin Kara
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Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu
1

Pamukkale University, School of Physical Therapy and
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Giriş-Amaç: Birçok sağlık alanında olduğu gibi fizyoterapi
ve rehabilitasyon (FTR) eğitiminde de Coronavirus-19
(Covid-19) pandemisi gibi erişimin kısıtlandığı birçok
koşulda eğitimde eşit fırsatların sunulması ve dijitalleşen
dünya becerilerinin kazanılması için bir dönüşüm
ihtiyacı olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı FTR
eğitiminde sürdürülebilirlik ve 21. yüzyıl (yy) öğrenme
becerilerinin (ÖB) kazanımı için yapay zeka (YZ)-tabanlı
uygulamaların araştırılmasıdır.

Introduction-Purpose:A transformation in physiotherapy
and rehabilitation(PTR) education, as in many health fields,
need to provide equal opportunities in education and to
gain digitalized world skills in many restricted conditions,
such as the Coronavirus-19(Covid-19) pandemic.The aim
of this study is to investigate artificial intelligence(AI)based applications for sustainability in PTR education and
for the acquisition of 21.century(c) learning skills(LS).
Materials-Methods:Studies conducted in PTR education
published in the last 5 years in journals scanned in any of
international indexes were included in this review.

Gereç-Yöntem: Bu derlemeye uluslararası indekslerin
herhangi birinde taranan dergilerde son 5 yıl içerisinde
yayınlanmış FTR eğitiminde yürütülen çalışmalar dahil
edilmiştir.

Results:AI-based augmented/virtual reality methods,
online applications and digital games allow students to
practice more in real life conditions by increasing their
accessibility in limited conditions.The content of the
training programs of young physiotherapist candidates,
perhaps serving in fully-digitalized centers after their
graduation, should be matched with this future image.
Physiotherapists graduated with 21.c LS and adapted to
different PTR services contexts are needed.

Bulgular: YZ-tabanlı arttırılmış ve sanal gerçeklik
yöntemleri, çevrim içi uygulamalar ve dijital oyunlar
öğrencilerin kısıtlı koşullarda eğitime erişimini arttırarak
gerçek yaşam koşullarında daha fazla pratik yapmalarına
imkan vermektedir. Mezuniyetleri sonrası belki de
tamamen dijitalleşmiş merkezlerde hizmet verecek olan
genç fizyoterapist adaylarının eğitim programlarının
içeriğinin bu gelecek imajıyla eşleştirilmesi gerekmektedir.
21.yy ÖB kazanarak mezun olmuş, farklı FTR hizmetleri
bağlamlarına uyum sağlamış fizyoterapistlere ihtiyaç
bulunmaktadır.

Discussion-Conclusion:As in the Covid-19 pandemic,
use and development skills of AI-based applications
should be increased in supporting and maintaining PTR
education system. Physiotherapists should be involved
in development of AI-based systems to meet future
demands of PTR students.Instead of focusing on the
direct transfer of knowledge and skills related to AI-based
practices and PTR education, we should try to develop
students as part of teaching-/learning-centered approach
to 21.c LS development.Undergraduate education is a
stage for long-term discoveries such as critical thinking,
communication, collaboration, flexibility, creativity and
self-learning, lifelong learning that bring 21.c LS.The for
More research about the status and effects of innovative
education programs are needed.

Tartışma-Sonuç: Covid-19 pandemisiyle geçmekte
olduğumuz süreçte de olduğu gibi FTR eğitim sistemini
desteklemede ve sürdürmede YZ-tabanlı uygulamalarının
kullanım ve geliştirme becerilerinin arttırılması gerektiği
düşünülmektedir. FTR öğrencilerinin gelecekteki
taleplerini karşılamak için YZ-tabanlı sistemlerin
geliştirilmesine fizyoterapistler de katılmalıdır. YZtabanlı uygulamaların ve FTR eğitimi ile ilgili bilgi ve
becerilerin doğrudan aktarımına odaklanmak yerine,
21.yy ÖB geliştirilmesi ile ilgili olarak öğrencileri öğretme
ve öğrenme merkezli bir yaklaşımın parçası olarak
geliştirmeye çalışmalıyız. Lisans eğitiminin eleştirel
düşünme, iletişim, iş birliği, esneklik, yaratıcılık ve kendi

Keywords: physiotherapy and rehabilitation, artificial
intelligence, learning, 21st century learning skills,
sustainability
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kendine öğrenme, yaşam boyu öğrenme gibi 21.yy ÖB
kazandıran uzun süreli keşifler için bir aşama olduğu
aktarılmalıdır. Ayrıca yenilikçi eğitim programlarının
durumunu ve etkilerini araştırmak için daha fazla araştırma
yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: fizyoterapi ve rehabilitasyon,
yapay zeka, öğrenme, 21. yüzyıl öğrenme becerileri,
sürdürülebilirlik
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SS-026
ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTEGRATED
FETAL CARDIOTOCOGRAPHY EDUCATION
MODULE

YAPAY ZEKÂ ENTEGRE EDILMIŞ FETAL
KARDIOTOKOGRAFI EĞITIM MODÜLÜ
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Giriş: Kardiotokografi antenatal dönemde fetal
iyilik halinin değerlendirilmesi için vazgeçilmez bir
yöntemdir. Kardiotokografinin değerlendirilmesi hatırı
sayılır bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektirir. Özellikle
tecrübesiz klinisyenler ve ebeler kardiotokografinin
değerlendirilmesinde kolaylıkla hata yapabilir ve
yanlış kararlar verebilirler. Bu projenin amacı fetal
kardiotokografi yorumlama eğitiminde yardımcı olacak
yapay zekâ entegre edilmiş yeni bir ara yüz geliştirmektir.

Introduction: Cardiotocography is an indispensable
instrument for assessing fetal well-being at the antenatal
period. The interpretation of cardiotocography requires
substantial background information, knowledge and
experience. In particular, inexperienced clinicians and
midwives are easily prone to making mistakes during
the evaluation of cardiotocography and making wrong
decisions. The aim of this project is to develop a new
artificial intelligence integrated interface to aid teaching
the interpretation of fetal cardiotocography.

Yöntem: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Kliniği’nden temin edilen ve taranan 118 fetal
kardiotokografi örneği uterin kontraksiyonların varlığı,
beat-to-beat variabilite, fetal kalp atım hızı ve periyodik
değişiklikler
(deselerasyonlar
ve
akseleasyonlar)
parametreleri açısından 2 deneyimli kadın hastalıkları
ve doğum uzmanı tarafından sınıflandırılarak sisteme
yüklendi. Konvolusyonel sinir ağları (CNN) tabanlı derin
öğrenme mimarisi kullanılarak kardiotokografilerin
sınıflandırma modeli oluşturuldu.

Methods: The parameters of presence of uterine
contractions, beat-to-beat variability, fetal heart rate and
periodic changes (accelerations and decelerations) of 118
scanned fetal cardiotocographies acquired from Niğde
Ömer Halisdemir University, Niğde Research and Training
Hospital Obstetrics and Gynecology clinic were classified
by 2 experienced obstetrics and gynecology specialists
and were uploaded to the interface. Convolutional neural
network (CNN) deep learning architecture was used and
cardiotocography classification model was generated.

Bulgular: Geliştirilen ara yüzün ilk bölümünde
kardiotokografi ile ilgili temel bilgiler, ikinci bölümünde
kardiotokografinin değerlendirilmesine yönelik eğitim
içeriği yüklendi. Üçüncü bölüm öğrencilerin rastgele
önlerine gelecek ve daha önceden sınıflandırılmış
kardiotokografi örnekleri üzerinde çalışabilecekleri
bölüm olarak düzenlendi. Dördüncü bölüme ise bir test
örneğinin yüklenmesi ve sınıflandırmanın otomatik olarak
yapılmasına olanak veren derin öğrenme temelli eğitilmiş
kardiotokografi sınıflandırma modeli entegre edildi. CNN
modülünün kardiotokografi veri setini sınıflandırma
başarısı %84 olarak tespit edildi.

Results: The developed interface consisted of 4 sections.
First contained the basic information. Educational
information for interpretation of cardiotocography
was uploaded to the second section. The third section
was designed for students’ self-training with randomly
selected and previously classified cardiotocographies.
The fourth section consisted of a deep learning based
trained cardiotocography classification model, for
uploading a test sample and generating classification
result automatically. The performance of CNN module on
the classification of cardiotocography dataset was 84%.
Conclusion: Artificial intelligence integrated fetal
cardiotocography educational interface was successfully
developed. We believe applied utilization of the interface
would provide great benefit to fetal cardiotocography
education.
Keywords: Cardiotocography, artificial
convolutional neural network, interface

Sonuç: Yapay zeka entegre edilmiş fetal kardiotokografi
eğitim ara yüzü başarılı bir şekilde oluşturulmuştur.
Uygulamalı kullanımı ile fetal kardiotokografi eğitimine
büyük yararı olacağına inanıyoruz.
Anahtar Kelimeler: Kardiotokografi,
konvolusyonel sinir ağları, ara yüz

intelligence,
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SS-027
DETECTION AND NUMBERING OF TEETH
IN CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY
IMAGES WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ALGORITHMS BASED ON DEEP LEARNING
METHOD

DERİN ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI
YAPAY ZEKÂ ALGORİTMALARIYLA
KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
GÖRÜNTÜLERİNDE DİŞLERİN TESPİT
EDİLMESİ VE NUMARALANDIRILMASI
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Introduction-Purpose: AI, which has contributed to
many developments especially in the field of radiology,
has also started to gain popularity in dentistry. In this
study, we aimed to develop an automated method to
detection and numbering teeth in CBCT images using
DCNN.

Giriş-Amaç: Özellikle radyoloji alanında birçok gelişmeye
katkısı olan AI, diş hekimliğinde de popülerlik kazanmaya
başlamıştır. Bu çalışmada, DCNN kullanarak KIBT
görüntülerinde dişleri tespit edip, numaralandırmak için
otomatik bir yöntem geliştirmeyi amaçladık.

1

1

2

2

Gereç-Yöntem: Veri seti 103 adet KIBT DICOM
görüntüsünden oluşan çalışmamızda, transfer öğrenme
teknikleriyle uyguladığımız Inception ResNet v2,
Inception v2 ve ResNet-101 mimarilerinin diş tespit
ve numaralandırmadaki başarıları karşılaştırılmıştır.
Görüntüler üzerinde dişlerin etiketlenmesi CranioCatch
etiketleme yazılımı (Eskişehir, Türkiye) kullanılarak
yapılmıştır. Karmaşıklık matris yöntemi kullanılarak her bir
modele ait başarı metrikleri hesaplanmıştır.

Material and Method: In our study, whose data set
consists of 103 CBCT DICOM images, the success of
Inception ResNet v2, Inception v2 and ResNet-101
architectures, which we applied with transfer learning
techniques, in tooth detection and numbering were
compared. Labeling of teeth on images was done
using CranioCatch labeling software (Eskişehir, Turkey).
Success metrics for each model were calculated using the
confusion matrix method.

Bulgular: Diş tespit ve numaralandırma için; Inception
v2 mimarisi için duyarlılık, kesinlik ve F1 skoru değerleri
sırasıyla 0.9440, 0.9325 ve 0.9382 şeklindedir. Inception
ResNet v2 mimarisi için duyarlılık, kesinlik ve F1 skoru
değerleri sırasıyla 0.9438, 0.9567 ve 0.9502 şeklindedir.
ResNet-101 mimarisi için duyarlılık, kesinlik ve F1 skoru
değerleri sırasıyla 0.9450, 0.9380 ve 0.9415 şeklindedir.
Inception v2, Inception ResNet v2 ve ResNet-101 için AUC
değerleri ise sırasıyla; 0.9389, 0.9485 ve 0.9493 olarak
elde edilmiştir. En yüksek AUC değerine sahip mimari
ResNet-101 olmuştur.

Results: For tooth detection and numbering; The
sensitivity, precision, and F1 score values for the
Inception v2 architecture are 0.9440, 0.9325, and 0.9382,
respectively. The sensitivity, precision, and F1 score values
for the Inception ResNet v2 architecture are 0.9438, 0.9567,
and 0.9502, respectively. The sensitivity, precision, and F1
score values for the ResNet-101 architecture are 0.9450,
0.9380, and 0.9415, respectively. AUC values for Inception
v2, Inception ResNet v2 and ResNet-101 are respectively;
0.9389, 0.9485 and 0.9493 were obtained. The architecture
with the highest AUC value was ResNet-101.
Discussion-Conclusion: Our study is very important for
the development of deep learning-based CBCT reporting
systems to be made in the future. We think that these
systems will play a role as a decision support mechanism
by saving time for physicians in their clinical routine.

Tartışma-Sonuç: Çalışmamız ilerleyen zamanlarda
yapılacak olan derin öğrenme tabanlı KIBT raporlama
sistemlerinin gelişimi açısından çok önemlidir. Bu
sistemlerin klinik rutininde hekimlere zaman kazandırarak
bir karar destek mekanizması rolü göreceğini
düşünmekteyiz.

Keywords: deep learning, tooth detection, artificial
intelligence, cone beam computerized tomography

Anahtar Kelimeler: derin öğrenme, diş tespiti, yapay
zekâ, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi
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SS-028
CRANIAL TUMOR SURGERY WITH
NEURONAVIGATION

NÖRONAVİGASYON EŞLİĞİNDE KRANİAL
TÜMÖR CERRAHİSİ

Haydar Gök1
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Aim: It’s possible to reduce the risks of brain tumor
surgeries by taking advantage of the developments in
digital technology. The neuronavigation system was
developed for this purpose.

Amaç: Beyin ameliyatları ciddi nörolojik komplikasyonları
olan yüksek riskli ve zor işlemlerdir. Bu tür ameliyatlarda,
dijital teknolojideki gelişmelerden faydalanarak riskleri
azaltmak mümkündür. Nöronavigasyon sistemi bu amaç
için geliştirilmiştir.

Materials-Methods: 55 patients who were operated on
for a deep-seated primary intracranial tumor in the last 4
years were reviewed retrospectively. 20 patients who were
operated with neuronavigation and 35 patients who were
operated without neuronavigation (due to emergency
conditions, material supply problems, etc.) were included
in the study. In addition to routine parameters, both
groups were compared in terms of craniotomy size,
development of new/additional neurologic deficits in
the postoperative period, and presence/size of residual
tumor.

Gereç-Yöntem: Kliniğimizde, son 4 yılda derin yerleşimli
primer intrakranial tümör nedeniyle opere edilen 55 hasta
retrospektif olarak incelendi. Nöronavigasyon eşliğinde
opere edilen 20 hasta ve nöronavigasyon kullanılmayan
(acil koşullar, malzeme temin sorunu vs. gibi gerekçeler
nedeniyle) 35 hasta çalışmaya dahil edildi. Her iki gruptaki
hastalar rutin parametrelere ek olarak kraniotomi boyutu,
postoperatif dönemde yeni/ek defisit gelişimi ve rezidü
tümör varlığı ve boyutu açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Nöronavigasyon eşliğinde opere edilen
hastaların kraniotomi boyutunun daha küçük olduğu
saptandı. Nöronavigasyon kullanılmayan hastalarda
erken postoperatif dönemde ek defisit gelişme sıklığında
artış olduğu gözlendi. Her iki grupta da rezidü tümör
varlığı saptandı ancak nöronavigasyon eşliğinde opere
edilen hastalarda bu oranın daha düşük olduğu saptandı
(p<0.05).

Results: The craniotomy size of the patients who were
operated with neuronavigation was smaller. There was
an increase in the incidence of additional deficits in the
early postoperative period in patients who did not use
neuronavigation. Presence of residual tumor was detected
in both groups, but this rate was found to be lower
in patients who were operated with neuronavigation
(p<0.05).

Tartışma-Sonuç: Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler
hızla devam etmektedir. Bu teknolojinin ameliyatlarda
kullanılması hem cerrahların işini kolaylaştırmakta hem de
cerrahi risklerin en az düzeyde kalmasını sağlamaktadır.
Sağlık hizmetlerinden daha kolay faydalanma, teşhis
ve tedavilerin hızlı ve doğru yapılma isteği yapay
zeka ve robotbilime olan ilgiyi artırmaktadır. Derin
yerleşimli intrakranial tümörlerin eksizyonu zordur ve
ameliyatlarda ciddi nörolojik komplikasyonlar yaşanabilir.
Nöronavigasyon sistemi, ameliyatın daha küçük bir cilt
kesisinden yapılabilmesini, tümöre daha hızlı bir şekilde
ulaşılabilmesini ve sağlam dokuların zarar görmesinin
önlenmesini sağlar. Ameliyat esnasında tümör sınırlarını
gösterdiği için totale yakın eksizyon imkanı vermektedir.

Discussion-Conclusion: The desire to benefit from health
services more easily, to make diagnoses and treatments
quickly and accurately increase the interest in artificial
intelligence and robotics. Excision of deeply located
intracranial tumors is difficult and serious neurological
complications may occur. The neuronavigation system
enables the surgery to be performed through a smaller
skin incision, to reach the tumor more quickly and
to prevent damage to healthy tissues. It provides the
possibility of near-total excision as it shows the tumor
borders during the surgery.
Keywords: Neuronavigation, intracranial tumor, artificial
intelligence

Anahtar Kelimeler: Nöronavigasyon, intrakranial tümör,
yapay zeka
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SS-029
AGE DETECTION BY DEEP LEARNING FROM
DENTAL PANORAMIC RADIOGRAPHIES

DENTAL PANORAMİK RADYOGRAFİLERDEN
DERİN ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE YAŞ TESPİTİ

Merve Parlak Baydoğan1, Sümeyye Çoşgun Baybars2, Seda
Arslan Tuncer1
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The use of deep learning approaches is increasing day
by day in the solution of various real-world problems
in engineering. Especially in digital forensics cases
and anthropology, when determining identification
on living individuals or corpses, the most important
specification is to determine the age of the person. At
the stage of determining the age, the analysis of bone
or tooth development of people is two of the most
trustworthy methods. There is a distinctive interrelation
between the eruption of permanent and primary teeth
and the chronological age of the individual. A deep
learning approach is proposed as an alternative to
age determination using traditional methods. A total
of 627 dental orthopantomographic images gathered
from individuals between the ages of 2 and 18 were
employed. The dataset consists of two different classes,
including individuals aged 13 and below, and over
the age of 13, who have completed the eruption of
persistent number 7 teeth. Firstly, feature extraction
was operated on the data by using the Convolutional
Neural Network (CNN) architecture, which is one of the
deep learning approaches. The results achieved using
various evaluation metrics are presented in detail with
complexity matrix, tables, and graphs. 84% accuracy, 85%
F-score, and 76% sensitivity values were reached using
Alexnet and k-nearest neighbor (KNN). It is forecasted
that the proposed system will ensure age determination
in less time and abate the cost compared to traditional
age determination methods. The study will both support
dentists in the clinical environment and can be used in
education.
Keywords:Deep learning, Age estimation,
Panoramic Radiography, Machine learning

Dental

Mühendislik
biliminde
çeşitli
gerçek
dünya
problemlerinin çözümü aşamasında derin öğrenme
yaklaşımlarının kullanımı her geçen gün artmaktadır.
Sağlık bilimleri problemleri de derin öğrenmenin sıkça
kullanıldığı alanlardan biridir. Özellikle adli vakalarda ve
antropoloji biliminde canlı bireyler veya cesetler
üzerinde kimlik teşhisi yapılırken en önemli tespitlerin
başında kişinin yaşının belirlenmesi gelmektedir. Yaş
tespitinin belirlenmesi aşamasında kişilerin kemik veya
diş gelişiminin analizi en güvenilir yöntemlerden ikisidir.
Ayrıca kalıcı ve süt dişlerin çıkması ile bireyin kronolojik
yaşı arasında ayırt edici bir ilişki söz konusudur. Bu
çalışmada geleneksel yöntemlerle yaş tespitine alternatif
bir derin öğrenme yaklaşımı önerilmiştir. Çalışmada 2 ile
18 yaş arasında olan bireylerden alınan toplam 627 adet
diş ortopantomografik görüntüsü kullanılmıştır. Veri seti
daimi 7 numaralı dişlerin sürmesinin tamamladığı 13 yaş
dâhil olmak üzere 13 yaş altı ve üstü bireyleri içeren iki
farklı sınıftan oluşmaktadır. Veriler üzerinde ilk olarak
derin öğrenme yaklaşımlarından Evrişimsel Sinir Ağı
(CNN) mimarisi kullanılarak özellik çıkarımı sağlanmıştır.
Özellik çıkarımı aşamasından sonra sistem dört farklı
sınıflandırıcı kullanılarak tamamlanmıştır. Veri setinin %
70’i eğitim için kullanılırken geri kalanı test için
ayrılmıştır. Çeşitli değerlendirme metrikleri kullanılarak
elde edilen sonuçlar karmaşıklık matrisi, tablo ve
grafiklerle ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Yapılan
çalışmada %84 doğruluk, %85 F-skor ve %76 hassasiyet
değerlerine Alexnet mimarisi ve k-en yakın komşu (KNN)
algoritması kullanılarak ulaşılmıştır. Önerilen sistemin
geleneksel yaş tespiti yöntemlerine göre daha kısa
zamanda yaş tespiti sağlayacağı ve maliyeti düşüreceği
öngörülmektedir.
Ayrıca yapılan çalışma
klinik
ortamda diş hekimlerine destek verecek ve eğitim
sırasında kullanılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Derin öğrenme, Yaş tahmini, Dental
Panoramik Radyografi, Makine öğrenmesi
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Discussion-Conclusion: It is obvious that the use of
artificial intelligence systems for radiographic diagnosis
will facilitate the work of physicians. The results of the
current study show that larger radiological datasets are
needed to perform more successful periodontal status
determination (patient/healthy) with these systems.

EVALUATION OF PERIAPICAL AND
BITE-WING RADIOGRAPHS WITH DEEP
LEARNING METHOD AND CLASSIFICATION
AS PERIODONTALLY HEALTHY AND WITH
PERIODONTITIS

Keywords: deep learning periodontology periodontitis
classification artificial intelligence
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Introduction-Aim: The aim of the current study is to
classify the periapical and bite-wing images routinely
used in dental practice as periodontally healthy and with
periodontitis using an artificial intelligence algorithm and
to evaluate the success of this system.
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Materials-Methods: In the study, 1311 periapical and
916 bite-wing images of different regions were used. First,
the images were resized, then all images were divided
into training and test datasets. Five hundred images were
included in the training dataset created from periapical
radiographs, and 675 images were included in the
training dataset created from bitewing radiographs. The
training dataset of the two different imaging methods
was also doubled using the augmentation method. A
convolutional neural network system was developed,
and the success of this system in classifying radiographic
images as periodontally healthy and periodontitis was
evaluated by the confusion matrix method.

Giriş-Amaç: Mevcut çalışmanın amacı, bir yapay zekâ
algoritması ile diş hekimliği pratiğinde rutin olarak
kullanılan periapikal ve bite-wing görüntülerinin
periodontal
açıdan
sağlıklı
ve
periodontitisli
şeklinde sınıflandırılması ve sistemin başarısının
değerlendirilmesidir.
Gereç-Yöntem: Çalışmada farklı bölgelere ait 1311 adet
periapikal, ve 916 bite-wing görüntüsü kullanıldı. Öncelikle
görüntülerin boyutlandırmaları yapıldı, ardından tüm
görüntüler eğitim ve test veri setlerine ayrıldı. Periapikal
radyografilerden oluşturulan eğitim setine 500, bitewing
radyografilerden oluşturulan eğitim setine ise 675 adet
görüntü dahil edildi. Veri çoğaltma yöntemi kullanılarak
iki farklı görüntüleme yönteminin eğitim seti de iki katına
çıkarıldı. Bir evrişimli sinir ağı sistemi geliştirildi, sistemin
radyografik görüntüleri periodontal açıdan sağlıklı ve

Results: The precision score of the system for the
determination of periodontitis on periapical radiographs
was 63%, and the precision score for the determination of
the radiograph showing healthy periodontal findings was
60.45%. Precision scores in bite-wing radiographs were
found as 59.45% and 67.88%, respectively, in radiographs
with periodontitis and periodontally healthy.
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periodontitisli şeklinde sınıflandırmasındaki başarısı
konfüzyon matris yöntemi ile değerlendirildi.
Bulgular:
Sistemin
periapikal
radyografilerdeki
periodontitis tayinine dair kesinlik skoru %63, periodontal
açıdan sağlıklı bulgu gösteren radyografi tayinine dair
kesinlik skoru ise %60,45’idi. Bitewing radyografilerindeki
kesinlik skorları periodontitis ve periodontal açıdan
sağlıklı bulgu gösteren radyografi tayininde ise sırasıyla
%59,45 ve %67,88 şeklinde bulundu.
Tartışma-Sonuç: Yapay zekâ sistemlerin radyografik tanı
amacıyla kullanımının hekimlerin işlerini kolaylaştıracağı
aşikardır. Mevcut çalışmanın sonuçları bu sistemlerle
daha başarılı periodontal durum tayini (hasta/sağlıklı)
gerçekleştirilebilmesi için daha büyük radyolojik veri
setlerine ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: derin öğrenme periodontoloji
periodontitis sınıflandırma yapay zekâ

47

SS-031
PERİODONTOLOJİDE YAPAY ZEKÂ
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN
PERIODONTOLOGY: A REVIEW
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Giriş-Amaç: Yapay zekâ algoritmalarının dental radyografi
görüntüleri ve dijital dental fotoğraf görüntüleri
gibi verilerinin işlenmesinde ve yorumlanmasında
kullanılabileceği
bilinmektedir.
Bu
konuda
gerçekleştirilen çalışma sayısı günden güne artmaktadır.
Bu derleme çalışmasının amacı periodontoloji alanında
geçekleştirilmiş yapay zekâ çalışmalarının incelenmesi ve
bu alanda yapay zekâ uygulamalarının kullanımı hakkında
bilgi verilmesidir.

Introduction-Aim: It is known that artificial intelligence
(AI) algorithms can be used in the processing and
interpretation of data such as dental radiography images
and digital dental photograph images. The number of
studies on this subject is increasing day by day. The aim of
this review is to examine the AI studies carried out in the
field of periodontology and to give information about the
use of AI applications in this field.

Gereç-Yöntem: Periodontoloji alanındaki yapay zekâ
çalışmalarına ilişkin literatür araştırılırken PUBMED
ve GOOGLE SCHOLAR arama motorları kullanıldı.
‘Periodontoloji’, ‘yapay zekâ’, ‘derin öğrenme’, ‘gingivitis’ ve
‘periodontitis’ anahtar kelimeleri ile arama yapıldı ve konu
ile ilgili çalışmalara ulaşıldı.

Materials-Methods: PUBMED and GOOGLE SCHOLAR
search engines were used while searching the literature
on AI studies in the field of periodontology. A search
was made with the keywords ‘periodontology’, ‘AI, ‘deep
learning’, ‘gingivitis’ and ‘periodontitis’ and related studies
were found.

Bulgular: Yapılan literatür taramalarında, radyolojik
görüntülerde periodontal hasarlı dişlerin ve kemik
kayıplarının belirlenmesi, periodontal durum tayini
yapılması (sağlıklı/hastalıklı şeklinde), periodontitis
şiddetinin ve prognozunun belirlenmesine yönelik
çalışmalar olduğu gözlemlendi. Ayrıca literatürde,
dental fotoğraflardan dişeti iltihabının, diştaşının ve
plak birikiminin değerlendirildiği sınırlı sayıda çalışma
mevcuttu. Mevcut çalışmalar oldukça başarılı sonuçlar
göstermekle birlikte, yapay zekâ uygulamalarının
periodontoloji alanında kullanılabilirliğini destekler
nitelikteydi.

Results: In the literature, it has been observed that there
are studies on the determination of periodontal damaged
teeth and bone loss in radiological images, determination
of periodontal status, and determination of the severity
and prognosis of periodontitis. In addition, there were
a limited number of studies in the literature evaluating
gingivitis, calculus and plaque accumulation from dental
photographs. This studies showed very successful results,
they supported the usability of AI applications in the field
of periodontology.
Discussion-Conclusion: The development of AI
applications in the field of periodontology will benefit
physicians in diagnosis and treatment planning, decisionsupport mechanism, and regular clinical reporting
systems. In order to accelerate these developments in
dentistry and periodontology, the use of AI technologies
should be provided in health centers and it should be
aimed to provide necessary training programs to health
workers.

Tartışma-Sonuç: Periodontoloji alanında yapay zekâ
uygulamalarının geliştirilmesi hekimlere tanı ve tedavi
planlamasında, karar destek mekanizmasında, düzenli
klinik raporlama sistemlerinin oluşturulmasında fayda
sağlayacaktır. Günümüzde yapay zekâ alanında önemli
çalışmalar yapılsa da bu alanda yapılan çalışmalar hala
başlangıç düzeyindedir. Diş hekimliği ve periodontoloji
alanındaki bu gelişmelerin hızlandırılması için sağlık
merkezlerinde yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı için
imkân sağlanmalı ve sağlık çalışanlarına gerekli eğitim
programları verilmesi hedeflenmelidir.

Keywords: deep learning periodontology periodontitis
artificial intelligence

Anahtar Kelimeler: derin öğrenme periodontoloji
periodontitis yapay zekâ
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A CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM ON
PREDICTION OF MORTALITY RISK OF BURNS
PATIENTS: PRELIMINARY STUDY

YANIK HASTALARININ MORTALİTE RİSKİ
TAHMİNİ ÜZERİNE BİR KLİNİK KARAR DESTEK
SİSTEMİ: ÖN ÇALIŞMA
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Introduction-Purpose: In the literature, scales created
in 1961-981 are still used to evaluate the mortality risks
of burn patients. With this study, it is aimed to develop a
clinical decision system for patients with high mortality
rates and difficult to predict it, such as burn patients, using
the first examination and analysis results that clinicians
can use in processes such as evaluation and follow-up of
patients. It is aimed to create a decision support system
based on ANN.

Giriş-Amaç: Literatürde yanık hastalarının mortalite
risklerinin değerlendirilmesinde hala 1961 ve 1981
yıllarında oluşturulan ölçekler kullanılmaktadır.
Bu
çalışmayla yanık hastaları gibi mortalite oranları yüksek
ve öngörülmesi zor olan hastalar için klinisyenlerin
hastaların değerlendirilmesi ve takibi gibi süreçlerde
kullanabileceği, ilk muayene ve tahlil sonuçları kullanılarak
bir klinik karar sistemin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Yapay zeka algoritmalarından popüler olan yapay sinir
ağları (YSA) temelli bir karar destek sistemi oluşturulması
hedeflenmektedir.

Material-Method: Data from a total of 102 patients in
the study. The data set includes 37 initial examination
and analysis parameters of the patients and survival
information at the end of the treatment. ANN, which
has 37 inputs and 1 output designed for the study, has
2 hidden layers consisting of 10 neurons. While 70% of
the data set used in the study is used for training the ANN
model, 30% is reserved for testing the model success.

Gereç-Yöntem: Çalışmada, 25 Aralık Devlet Hastanesi
Yanık Merkezi, servis ve yoğun bakım ünitesinde
yatan toplam 102 hastanın verileri kullanıldı. Veri seti
hastalara ait 37 adet ilk muayene ve tahlil parametreleri
ile uygulanan tedavi sonunda hayatta kalma bilgisini
içermektedir. Çalışma için tasarlanan 37 adet girişe ve 1
adet çıkışa sahip olan YSA 10’ar nörondan oluşan 2 adet
gizli katmana sahiptir. Çalışmada kullanılan veri setinin
%70’i YSA modelinin eğitimi için kullanılırken %30’u
model başarısını test etmek için ayrılmıştır.

Results: In the classification process performed on the
test set with the designed ANN model, 83.3% classification
success was achieved on the ex-cases, 92% on the cases.

Bulgular: Tasarlanan YSA modeli ile test seti üzerinde
gerçekleştirilen sınıflandırma işleminde ex-vakalar
üzerinde %83.3 iyileşmiş vakalar üzerinde %92 tüm
test seti üzerinde ise %90.3 sınıflandırma başarısına
ulaşılmıştır.

Discussion-Conclusion: In future studies, it is planned
to increase the success of classification by increasing the
number of samples in the data set and using different
artificial intelligence methods. It is thought that models
with a high success rate, in which a larger data set will
be used, can be used as a decision support system for
clinicians and can serve tele-health applications with
appropriate interfaces.

Tartışma-Sonuç: Tasarlanan sistemin eldeki veri seti
ile kabul edilebilir bir doğrulukta sınıflandırma işlemini
gerçekleştirdiği görülmektedir. Gelecek çalışmalarda
veri setindeki örnek sayısı artırılarak ve farklı yapay zekâ
yöntemleri kullanılarak sınıflandırma başarısının artırılması
planlanmaktadır. Daha geniş veri setinin kullanılacağı
yüksek başarı oranına sahip modeller, klinisyenler için
bir karar destek sistemi olarak kullanılabileceği gibi telesağlık uygulamalarına da uygun arayüzler ile hizmet
verebileceği düşünülmektedir.

Keywords: Clinical decision support system, burn,
mortality

Anahtar Kelimeler: Klinik karar destek sistemi, yanık,
mortalite
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ROBOTIC CHOLECYSTECTOMY EXPERIENCE
AND PROBLEMS

ROBOTIK CERRAHI DENEYIMIMIZ VE
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Giriş: Teknolojik gelişmelerle birlikte özellikle kadın
doğum, üroloji, genel cerrahi ameliyatlarında robotik
cerrahi kabul görmeye başlamıştır. Her ne kadar maaliyeti
laparoskopik cerrahiye göre daha yüksek olsa da ergonomik
el aletleri ve cerraha sunduğu konfor nedeniyle robotik
cerrahi cerrahinin tüm alanlarında kullanılır hale gelmiştir.
Biz bu bildiride robotik kolesistektomi deneyimimizi ve
karşılaştığımız sorunları paylaşmayı hedeflemekteyiz.

Introduction: With the technological developments,
robotic surgery has started to be accepted especially
in obstetrics, urology and general surgery operations.
Although its cost is higher than laparoscopic surgery,
robotic surgery has become used in all areas of surgery
due to the ergonomic hand tools and the comfort it
offers to the surgeon. In this paper, we aim to share our
robotic cholecystectomy experience and the problems
we encounter.

Yöntem: Kliniğimizde kronik taşlı kolesistit tanısı alan
ve Robotik kolesistektomi uygulanan 12 hasta yaş,
cinsiyet, atak durumu, asa skoru, safra taşı boyutu, ek
hastalık varlığı,hastanede kalış süresi ve operasyon
süresine bakılarak incelendi. Tüm hastalara daVinci® SI
robotik cerrahi sistemi (Intuitive Surgical™, Mountain
View, CA, USA) kullanılarak kolesistektomi operasyonu
gerçekleştirildi.

Method: Twelve patients who were diagnosed with
chronic calculous cholecystitis in our clinic and underwent
Robotic cholecystectomy.Patients were examined by age,
gender, attack status, asa score, gallstone size, presence
of additional disease, length of stay in the hospital, and
operation time. All patients were treated with the daVinci®
SI robotic surgery system ( Intuitive Surgical™, Mountain
View, CA, USA).

Bulgular: Robotik kolesistektomi yapılan hastaların
yaş ortalaması 40.6 (28-67) idi.Hastaların tamamı kadın
hastalardan oluşmaktaydı. Hastanede kalış süreleri
1.41 gün (1-5 gün) bulunmuştur. Hastaların tamamında
operasyon robotik olarak tamamlanmıştır. Ortalama
ameliyat süresi 158.3 dakika olarak bulunmuştur.

Results: The mean age of the patients who underwent
robotic cholecystectomy was 40.6 (28-67). No patient
required open surgery.All of the patients were female
patients. The length of stay in the hospital was 1.41 days
(1-5 days).

Tartışma-Sonuç: Robotik kolesistektomisafra kesesi
operasyonlarında güvenle kullanılabilmektedir. Robotun
docking aşaması ve ameliyat süreci başlangıç aşamasında
uzun sürse de cerrahi ekip deneyim kazandıkça sürede
belirgin
azalma
gözlenmektedir.
Kolesistektomi
uygulanacak hastalarda maliyet ve operasyon süresi
dışında yer alan cerrahi ekibin konforu, hastanın tercihi
de robotik cerrahinin uygulanabilirliğini göstermektedir.
Her ne kadar günümüzde robotik cerrahinin maaliyeti
tartışılsa da; robotik cerrahide yeterli deneyim
sağlanıncaya kadar robotik kolesistektomi güvenli bir
şekilde uygulanabileceği düşüncesindeyiz.

Discussion: Robotic cholecystectomy can be used safely
in gallbladder operations. Although the docking phase of
the robot and the operation process take a long time in
the initial phase, a significant decrease in time is observed
as the surgical team gains experience. The comfort of the
surgical team and the preference of the patient show
the feasibility of robotic surgery Although the cost of
robotic surgery is discussed today; We think that robotic
cholecystectomy can be performed safely until sufficient
experience in robotic surgery is obtained.
Keywords:
Laparoscopy

Robotic

Surgery,

Cholecystectomy,

Anahtar Kelimeler: Robotik Cerrahi, Kolesistektomi,
Laparoskopi
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SS-034

used in radiographic diagnosis and can help physicians
in clinics. However, in order to increase the clinical
usability of artificial intelligence systems in dentistry and
implantology, there is a need for comprehensive studies
performed on larger data sets and evaluating more
parameters.

AUTOMATIC DETECTION OF DENTAL
IMPLANTS, GINGIVA FORMERS AND IMPLANT
SUPPORTED CROWNS IN PANORAMIC
RADIOGRAPHIES: AN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE STUDY

Keywords: Deep Learning Implant Panoramic Prosthesis
Artificial Intelligence
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PANORAMİK RADYOGRAFİLERDE DENTAL
İMPLANTLARIN, İYİLEŞME BAŞLIKLARININ
VE İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERİN OTOMATİK
TESPİTİ: BİR YAPAY ZEKÂ ÇALIŞMASI
Nichal Salı1, Muhammet Burak Yavuz1, İbrahim Şevki
Bayrakdar2, Sevda Kurt Bayrakdar1, Özer Çelik3,		
Kaan Orhan4

Introduction-Aim: Newly developed artificial intelligence
algorithms have become an important aid in diagnosis,
treatment and prognosis evaluations in the field of
implantology as well as in all areas of dentistry. The aim
of the current study is to provide automatic detection of
implants, gingiva formers and implant supported crowns
by using deep learning method in panoramic radiographs.
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Materials-Methods: The six hundred thirty one
panoramic radiography images were used in the study.
Images have been adjusted by resizing. In all radiographs,
2271 implants, 655 gingiva formers, and 247 implant
supported crowns were labeled with the segmentation
method. The images were then divided into 3 separate
datasets as training (80%), validation (10%) and testing
(10%). Unet architecture was used during the training
phase and the success of the system after the training
was evaluated statistically by using the confusion matrix
method.

Giriş-amaç: Yeni geliştirilen yapay zekâ algoritmaları, diş
hekimliğinin tüm alanlarında olduğu gibi implantoloji
alanında da teşhis, tedavi ve prognoz değerlendirmelerinde
önemli bir yardımcı haline gelmiştir. Mevcut çalışmanın
amacı panoramik radyografilerde derin öğrenme yöntemi
kullanılarak implant, iyileşme başlığı ve implant üstü
protezlerin otomatik olarak tespitinin sağlanmasıdır.
Gereç-yöntem: Çalışmada 631 adet panoramik radyografi
görüntüsü kullanıldı. Görüntüler yeniden boyutlandırma
ile uygun hale getirildi. Tüm radyografilerdeki 2271 adet
implant, 655 adet iyileşme başlığı, 247 adet implant üstü
protez segmentasyon yöntemi ile etiketlendi. Ardından
görüntüler eğitim (%80), doğrulama (%10) ve test (%10)
olacak şekilde 3 ayrı veri setine ayrıldı. Eğitim aşamasında
Unet mimarisinden faydalanıldı ve eğitimler ardından
sistemin başarısı konfüzyon matrisi yönteminden
yararlanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi.

Results: It was observed that the developed artificial
intelligence system showed high success in the detection
of implants, gingiva formers and implant supported
crowns. Sensitivity, precision and F1 score values
were similarly found to be 1 in the determination of all
parameters.
Discussion-Conclusion: The results of the current study
show that artificial intelligence methods can be easily
51

Bulgular: Geliştirilen yapay zekâ sisteminin implant,
iyileşme başlığı ve implant üstü protez tespitinde yüksek
başarı gösterdiği izlendi. Tüm parametrelerin tespitinde
(implant, iyileşme başlığı ve implant üstü protez)
duyarlılık, kesinlik ve F1 skoru değerlerinin benzer şekilde
1 olduğu görüldü.
Tartışma-Sonuç:
Mevcut
çalışmanın
sonuçları
radyografik tanılarda yapay zekâ yöntemlerinin
kolaylıkla kullanılabileceğini ve kliniklerde hekimlere
yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte,
diş hekimliğinde ve implantoloji alanında yapay zekâ
sistemlerinin klinik kullanılabilirliğinin arttırılabilmesi
için daha geniş veri setlerinde gerçekleştirilen ve daha
fazla parametrenin değerlendirildiği kapsamlı çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme İmplant Panoramik
Protez Yapay zekâ
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Introduction-Aim: Today, dental implant applications
have become an indispensable treatment method for the
restoration of missing teeth. Also, artificial intelligence
systems have shown a rapid development in recent years
and have started to make a name for themselves in the
field of dentistry, as in many areas of the health. Studies
in the literature support the usability of these systems in
the field of implantology as an auxiliary decision-support
mechanism for physicians. The aim of this review is to
discuss the place of artificial intelligence in dental implant
applications in detail and to present this subject in the
light of the current literature.

Giriş-Amaç: Günümüzde, dental implant uygulamaları
eksik dişlerin restorasyonu için vazgeçilmez bir tedavi
yöntemi haline gelmiştir. Bununla birlikte, yapay zekâ
sistemleri son yıllarda hızlı bir gelişme göstererek
sağlık sektörünün birçok alanında olduğu gibi diş
hekimliği alanında da adından söz ettirmeye başlamıştır.
Literatürdeki çalışmalar, bu sistemlerin hekimlere yardımcı
karar-destek mekanizması olarak implantoloji alanında
kullanılabilirliğini destekler niteliktedir. Bu derlemenin
amacı dental implant uygulamalarında yapay zekanın
yerini ayrıntılı olarak ele alarak, bu konuyu mevcut
literatür ışığında sunmaktır.

1

1

Gereç-Yöntem: PUBMED ve GOOGLE SCHOLAR arama
motorlarında ‘yapay zekâ’, ‘derin öğrenme’, ‘implantoloji’,
‘dental implant’ ve ‘implant planlama’ anahtar kelimeleri
aratıldı ve konu ile ilgili çalışmalara ulaşıldı.

Materials-Methods: The keywords ‘artificial intelligence’,
‘deep learning’, ‘implantology’, ‘dental implant’ and
‘implant planning’ were searched in PUBMED and GOOGLE
SCHOLAR search engines and related studies were found.

Bulgular: Dental implantolojide yapay zekâ ile
ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunduğu görüldü. Bu
çalışmalarda radyografilerden kırık dental implantların
tespiti, radyografilerden dental implant markalarının
sınıflandırılması, 2 ve 3 boyutlu radyografilerden
implantla ilişkili olabilecek anatomik kısıtlılıkların tespiti
gibi değerlendirmelerin yapıldığı görüldü. Dental implant
uygulamalarında hekimlerin tanı ve tedavi planlamasını
kolaylaştırmaya yönelik gerçekleştirilen bu çalışmaların
sonuçları, gelecekte yapay zekâ sistemlerin implantoloji
pratiğinde kullanımı açısından umut vadetmekteydi.

Results: It has been seen that there are a limited number
of studies on artificial intelligence in dental implantology.
In these studies, evaluations such as detection of
fractured dental implants from radiographs, classification
of dental implant brands from radiographs, and detection
of anatomical limitations that may be associated with the
implant from 2D and 3D radiographs were observed.
Discussion-Conclusion: Providing new approaches
in dentistry can only be achieved by following the
innovations in technology and developments in the field
of health. New artificial intelligence studies are needed
to achieve high accuracy and validity at the clinical level
in the field of implantology. Increasing the awareness of
dentists will contribute to the development of this field.

Tartışma-Sonuç: Diş hekimliğinde yeni yaklaşımların
sağlanabilmesi ancak teknolojideki yeniliklerin ve sağlık
alanında yaşanan gelişmelerin takibi ile gerçekleştirilebilir.
Yapay zekâ yöntemlerinin implantoloji alanında klinik
düzeyde yüksek doğruluğa ulaşması ve geçerliliğini
sağlaması için yeni çalışamalara ihtiyaç vardır. Diş
hekimlerinin farkındalıklarının arttırılması bu alanın
gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.

Keywords: dental implant deep learning implant
planning implantology artificial intelligence

Anahtar Kelimeler: dental implant derin öğrenme
implant planlama implantoloji yapay zekâ
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Introduction-Aim: Hyperlipidemia may develop with
a sedentary life, malnutrition, use of drugs such as
carbamazepine and may be associated with morbidity
and mortality. Neurological diseases, metabolic diseases,
genetic and congenital disorders are common in pediatric
palliative care. In this study, it was aimed to examine the
lipid levels of pediatric palliative care patients and the
factors affecting their lipid levels.

Giriş-Amaç: Hiperlipidemi sedanter yaşam, malnütrisyon,
karbamazepin gibi ilaçların kullanımı ile gelişebilir ve
morbidite ve mortalite ile ilişkili olabilir. Pediatrik palyatif
bakımda nörolojik hastalıklar, metabolik hastalıklar,
genetik ve konjenital bozukluklar sıktır. Bu çalışmada
pediyatrik palyatif bakım hastalarının lipid düzeyleri
ile lipid düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi
amaçlanmıştır.

Materials-Methods: The study was planned as a
retrospective cross-sectional study. When lipid levels are
evaluated according to age groups, 0-9 age triglyceride
values ??>75mg/dl, 10-19 age triglyceride values
??>90 mg/dl, total cholesterol >170 mg/dl, low-density
lipoprotein >110 mg/dl and high-density lipoprotein
≤45 mg/dl was considered as hyperlipidemia. Ethics
committee approval was obtained (09/12/2021-365).

Gereç-Yöntem: Çalışma, retrospektif kesitsel bir çalışma
olarak planlandı. Lipid düzeyleri yaş gruplarına göre
değerlendirildiğinde 0-9 yaş trigliserit değerleri >75mg/
dl, 10-19 yaş trigliserit değerleri >90 mg/dl olmak
üzere toplam kolesterol >170 mg/dl, düşük yoğunluklu
lipoprotein >110 mg/dl ve yüksek yoğunluklu lipoprotein
≤45 mg/dl hiperlipidemi olarak kabul edildi. Etik kurul
onayı alındı (09/12/2021-365).

1

1

Bulgular: Bu çalışmaya 89 vaka dahil edildi. Katılımcıl
arın yaş ortalaması 6,2±4,8 (0,1-17) yıl ve %53.9’u (n=48)
kadındı. Lipid düzeyleri incelendiğinde ortalama toplam
kolesterol düzeyi 147.65±38.22, trigliserid 141.76±111.61,
yüksek yoğunluklu lipoprotein 38.98±11.43 ve düşük
yoğunluklu lipoprotein 85.29±47.14 idi. Lipid levels
were not correlated with the drugs they used, especially
antiepileptics (p=0.324). Alkalen fosfataz, fosfor, B12
vitamini, hemoglobin, ortalama korpüsküler hacim,
albümin ve lipid seviyeleri arasında korelasyon bulundu
(sırasıyla p=0.016, p=0.026, p=0.000, p=0.041, p=0.046,
p=0.014).

Results: 89 cases were included in this study. The mean age
of the participants was 6.2±4.8 (0.1-17) years and 53.9%
(n=48) were women. When lipid levels were examined,
the mean total cholesterol level was 147.65±38.22,
triglyceride 141.76±111.61, high-density lipoprotein
38.98±11.43, and low-density lipoprotein 85.29±47.14.
Lipid levels were not correlated with the drugs they used,
especially antiepileptics (p=0.324). Correlation was found
between alkaline phosphatase, phosphorus, vitamin B12,
hemoglobin, mean corpuscular volume, albumin and
lipid levels (p=0.016, p=0.026, p=0.000, p=0.041, p=0.046,
p=0.014, respectively).

Tartışma-Sonuç: Pediatrik palyatif bakımdaki çocuklar,
özellikle yüksek trigliserit seviyelerine ve düşük yüksek
yoğunluklu lipoprotein seviyelerine sahip olabilir. Pediatrik
palyatif bakımda takip edilen çocukların beslenme
ihtiyaçlarının karşılanması, albümin, hemoglobin ve fosfor
düzeylerinin yüksek tutulması, vitamin B12 ve ortalama
korpüsküler hacminin izlenmesi önemlidir.

Discussion-Conclusion: Children in pediatric palliative
care may have particularly high triglyceride levels and
low high-density lipoprotein levels. It is important
to meet the nutritional needs of children followed in
pediatric palliative care, to keep albumin, hemoglobin
and phosphorus levels high, and to monitor vitamin B12
and mean corpuscular volume.

Anahtar Kelimeler: Lipid Düzeyi, Palyatif Bakım, Pediatri

Keywords: Lipid Level, Palliative Care, Pediatrics.
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Introduction-Purpose: IFCC recommends that each
laboratory establish its own reference range. However,
this study is very costly and difficult with the classical
methods specified by CLSI guidelines. We have ensured
that reference intervals are determined from historical
hospital data with the learning algorithms method.

Giriş-Amaç: IFCC her laboratuvarın kendi referans
aralığını belirlemesini önermektedir. Ancak CLSI’ın
yönergelerinde belirttiği klasik yöntemlerle bu çalışma
çok maliyetli ve zordur. Geçmiş laboratuvar sonuçlarını
kullanarak referans aralıklarının öğrenebilen algoritmalar
yardımıyla belirlenmesini sağladık.

Material-Method: We conducted our study for infants
in the newborn (0-28 days old) period. Phosphorus,
Inorganic [Serum], Calcium [Serum], Creatinine [Serum],
Neonatal Bilirubin [Plasma], Urea Nitrogen [Serum], 25-OH
Vitamin D [Serum] results studied in Dokuz Eylul University
Central Laboratory in 2018-2019-2002 were obtained
from the hospital database. After eliminating the extreme
values, we have calculated the reference intervals using
the unsupervised machine learning algorithm. First, each
laboratory test results were divided into 28 subgroups per
day. These subgroups were compared with each other
using the Gaussian Similarity metric. The days with similar
test results above the threshold value were combined
with each other. Then, the normal distribution of the
results was calculated for each combined age group. The
lower and upper values of the 95% confidence interval
were determined as the reference intervals of that test.

Gereç-Yöntem: Çalışmamızı referans aralığı çalışmasının
uygulanmasının en zor olduğu yenidoğan (0-28 günlük)
dönemindeki bebekler için gerçekleştirdik. Yenidoğan
döneminde bebeklerde sıklıkla takip edilen Fosfor,
İnorganik [Serum], Kalsiyum [Serum], Kreatinin [Serum]
, Neonatal Bilirubin [Plazma], Üre Azotu [Serum], 25-OH
D Vitamini [Serum] testlerinin 2018-2019-2020 yıllarında
Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Laboratuvarında
çalışılan sonuçlarını hastane veritabanından elde ettik.
Sonuçlardaki uç değerler elimine edildikten sonra
geliştirdiğimiz gözetimsiz makina öğrenme algoritması
yardımıyla referans aralıklarının hesaplanmasını sağladık.
İlk olarak, her bir laboratuvar testi için sonuçlar gün
bazında 28 alt gruba bölündü. Bu alt grupları birbiri
ile Gaussian Similarity metriği kullanarak karşılaştırıldı.
Test sonuçları belli bir eşik değerin üzerinde benzerlik
gösteren günleri birbiri ile birleştirildi. Günleri birleştirme
adımı tamamlandıktan sonra birbirinden farklı olan her
yaş grubu için sonuçların normal dağılımı hesaplandı.
%95 güven aralığının alt ve üst değerleri o testin referans
aralıkları olarak belirlendi.

Results: Current sources define a single reference range
for the 0-28 day neonatal period. With the developed
algorithm, the differences between the days were
determined much more precisely, and reference intervals
compatible with the clinic were determined.
Discussion-Conclusion: Calculating population-based
reference intervals is difficult and costly. By using machine
learning algorithms and hospital data, we have developed
a tool in which each hospital can easily determine its own
reference range.

Bulgular: Mevcut kaynaklar 0-28 günlük yenidoğan
dönemi için tek bir referans aralığı tanımlamaktadır.
Geliştirilen algoritma ile günler arasındaki farklılıkları çok
daha hassas bir şekilde tespit edilmiş, klinik ile uyumlu

Keywords: Newborn reference intervals, hospital based
reference intervals, machine learning, artificial intelligence
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referans aralıkları belirlenmiştir.
Tartışma-Sonuç: Klasik yöntemlerle popülasyona dayalı
referans aralıklarının hesaplanması zahmetli ve maliyetli
bir çalışmadır. Makina öğrenmesi algoritmaları ile hastane
verileri kullanılarak her hastanenin kendi referans aralığı
belirleme çalışmalarını kolaylıkla yapabileceği bir araç
geliştirdik.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan referans aralıkları, hastane
verilerinden referans aralıklarının belirlenmesi, makina
öğrenmesi, yapay zeka
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Giriş: Obezite, genetik ve genetik olmayan faktörlerden
etkilenen, her yaş grubunda küresel sorun oluşturan
multifaktöriyel bir durumdur. Bu çalışmada obezite
tanısında rolü olabileceği düşünülen labaratuvar
parametreleri üzerinden bir yapay zeka modeli
geliştirilmiştir.

Introduction: In this study, an artificial intelligence
model was developed based on laboratory parameters
that are thought to have a role in the diagnosis of obesity.
Material Method: The results of insulin, ferritin, TSH,
uric acid, free T4 tests and the height, weight, age and
gender of the outpatients who applied to Behçet Uz
Pediatrics and Surgery Training and Research Hospital
between 2019-2021 are obtained from the information
management system. Test results were labeled as low,
normal and high . A total of 664 children with measured
results over a 3-month period of selected tests were
identified. Height and weight information of 241 of
these children were obtained. Percentile calculation was
made using Child Metrics. The value of the five selected
tests and the obesity information of 241 children were
trained using the Auto ML Tables cloud service under the
artificial intelligence menu on the Google Cloud platform.

Materyal Metod: Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2019-2021
yılları arasında poliklinik hastalarına ait insülin, ferritin,
TSH, ürik asit, serbest T4 testlerine ait sonuçları ile bu
hastaların boy, ağırlık, yaş, cinsiyet bilgileri bilgi yönetim
sisteminden elde edildi. Test sonuçları yaşa ve cinsiyete
bağlı kullanılan referans tanımlarına uygun olarak düşük,
normal ve yüksek olarak etiketlendi. Seçili testlere ait 3 aylık
süre içerisinde ölçülmüş sonucu olan 664 çocuk belirlendi.
Bu çocuklardan 241 tanesine ait boy ağırlık bilgilerine
ulaşıldı. Child Metrics üzerinden persentil hesabı yapıldı.
% 85 percentile altı normal, %85-%95 percentile aralığı
overweight, % 95 persentil üstü obezite olarak etiketlendi.
241 çocuğa ait, seçilen beş testin değeri ile obezite bilgisi
Google Cloud platformunda yapay zeka menüsü altındaki
Auto ML Tables cloud hizmeti kullanılarak eğitildi. Sistem
log los yöntemi ile eğitildi. Verilerin %80’i eğitim, %10’u
test, %10’u validasyon için kullanıldı. Her kategorinin
örnek grubu içerisindeki yüzdesel dağılımı incelenerek
verinin homojenliğini değerlendirdik.

Results: Considering the results of the analysis, 46% of
the cases. 5 of them were obese, 42.3% were normal,
11.2% were in the overwight group. The uric acid level
in 32.7%, TSH in 41.4%, free T4 in 37.3%, insulin in 35.6%,
and ferritin in 37.7% of the cases evaluated as obese were
within normal limits.

Bulgular: Analiz sonuçlarına bakıldığında olguların %46.
5’u obez, %42,3’ü normal, %11,2’si overwight grubunda
idi. Obez olarak değerlendirilen olguların %32,7’sinde
ürik asit değeri, % 41,4’ünde TSH, %37,3’ünde serbest T4,
%35,6’sında insülin, %37,7 sinde ferritin normal sınırlarda
bulundu.

Conclusion: No direct relationship was found between
the tests evaluated and obesity in this artificial intelligence
model. The fact that the tests were not selected properly
or the data were not sufficient may have caused this.

Sonuç: Değerlendirmeye alınan testler ile obezite
arasında bu yapay zeka modelinde doğrudan bir ilişki
saptanmamıştır. Testlerin uygun seçilmemiş olması veya
data ın yeterli olmaması buna neden olmuş olabilir.

Keywords: artificial intelligence, obesity, laboratory tests

Anahtar Kelimeler: yapay zeka, obezite, labaratuvar test
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SS-039
A DEEP LEARNING BASED APPROACH FOR
DETECTION OF RETINAL ABNORMALITIES ON
COLOR FUNDUS IMAGES

RENKLI FUNDUS GÖRÜNTÜLERINDE RETINA
ANORMALLIKLERININ TESPITI İÇIN DERIN
ÖĞRENMEYE DAYALI BIR YAKLAŞIM

Ömer Özgür1, Mehmet Biçici1, Mert Saygu1, Ahmet Narmanlı1,
Kamil Hatipoğlu1, Rim Khazhin1
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In this work, we present a hybrid architecture that
can find the level of diabetic retinopathy within the
competence of a medical doctor. Using methods from
object detection and clinic we obtain a very effective
classifier. Our results show that proposed method has
near human performance. we collected 15,673 fundus
images from 5680 patients. We obtain an Map score of
0.624 on retinal abnormalities.

Bu çalışmada, diyabetik retinopatinin seviyesini bir tıp
doktorunun yetkinliği dahilinde bulabilen hibrit bir mimari
sunuyoruz. Obje tanıma ve klinik yöntemlerini kullanarak
çok etkili bir sınıflandırıcı elde ediyoruz. Sonuçlarımız,
önerilen yöntemin insan performansına yakın olduğunu
göstermektedir. 5680 hastadan 15.673 fundus görüntüsü
topladık. Retina anormallikleri alanında 0.624’lük bir Map
skoruna ulaşmaktayız.

Keywords: eye fundus, object detection, computer
vision, diabetic retinopathy

Anahtar Kelimeler: fundus, nesne algılama, bilgisayarla
görme, diyabetik retinopati
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SS-040
DETECTION OF BENIGN AND MALIGNANT
SKIN CANCER FROM DERMOSCOPIC IMAGES
USING MODIFIED DEEP RESIDUEL LEARNING
MODEL

İYI HUYLU VE KÖTÜ HUYLU CILT KANSERININ
DERMOSKOPIK GÖRÜNTÜLERDEN MODIFIYE
EDILMIŞ DERIN REZIDÜEL ÖĞRENME MODELI
ILE TESPIT EDILMESI
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Giriş-Amaç: Cilt kanseri cilt yüzeyindeki hücrelerin,
DNA yapılarının hasar görmesine bağlı olarak kontrolsüz
çoğalması nedeniyle oluşmaktadır ve dünyada en
sık görülen kanser türleri arasındadır. Kötü huylu
cilt kanserinin erken teşhis edilememesi ölümle
sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle cilt kanserinin erken
ve yüksek doğrulukla tespit edilmesi hastaların yaşama
şansını artırması açısından önemlidir. Bu çalışmada
iyi huylu ve kötü huylu cilt kanserinin dermoskopik
görüntülerden sınıflandırılması amaçlanmaktadır.

Introduction-Purpose: Skin cancer occurs due to
uncontrolled proliferation of cells on the skin surface and
is among the most common cancer types in the world.
Failure to detect malignant skin cancer early can result in
death. Therefore, early and high accuracy detection of skin
cancer is important for increasing the chance of patients’
survival. In this study, it is aimed to classify benign and
malignant skin cancer from dermoscopic images.
Material-Method: Deep residual learning models
ResNet50, ResNet50V2, ResNet101, ResNet101V2,
ResNet152 and ResNet152V2 were used. The focus is
on this model, as the best results are obtained with
ResNet101. The weights of first eight layers are frozen,
and other layers are arranged as trainable. ResNet101 was
modified by adding two convolution layers consisting
of 64 filters in 3×3 dimensions, 2×2 pooling layers and
two fully connected layers with 4096 nodes. Two-node
Softmax layer is added for classification purposes. A
dataset consisting of 3297 images from ISIC2017 was
used to evaluate the model.

Gereç-Yöntem: Çalışmada derin rezidüel öğrenme
modellerinden ResNet50, ResNet50V2, ResNet101,
ResNet101V2, ResNet152 ve ResNet152V2 kullanılmıştır.
En iyi sonuç ResNet101 ile elde edildiği için bu model
üzerine odaklanılmıştır. 101 katmanlı ResNet101
modelinin ilk sekiz katmanındaki ağırlıklar dondurulmuş,
diğer katmanlar eğitilebilir olarak düzenlenmiştir.
Ayrıca modelin sonuna 3×3 boyutlu 64 filtreden oluşan
iki konvolüsyon katmanı, sonrasında 2×2 havuzlama
katmanı ve 4096 düğümden oluşan iki tam bağlı katman
eklenerek model modifiye edilmiştir. Modelin en sonuna
da sınıflama amacıyla iki düğümlü Softmax katmanı
eklenmiştir. Modelin değerlendirilmesi için ISIC2017
arşivinden alınmış 3297 görüntüden oluşan bir veriseti
kullanılmıştır.

Results: Dataset is split into 70% training and 30% test.
After 10 experiments, average accuracies are 87.36%,
86.00%, 90.67%, 86.90%, 87.71% and 86.06% for ResNet50,
ResNet50V2, ResNet101, ResNet101V2, ResNet152 and
ResNet12V2, respectively. Maximum accuracy value of
91.36% was obtained for ResNet101.

Bulgular: Veriseti %70’i eğitim ve %30’u test olmak
üzere iki parçaya ayrılmıştır. Yapılan 10 deney sonucunda
ResNet50, ResNet50V2, ResNet101, ResNet101V2,
ResNet152 ve ResNet12V2 yöntemleri için sırasıyla
ortalama %87.36, %86.00, %90.67, %86.90, %87.71 ve
%86.06 doğruluk değerlerine ulaşılmıştır. ResNet101
modeli için %91.36 maksimum doğruluk değeri elde
edilmiştir.

Discussion-Conclusion: Modified-ResNet101 gives
better results than other ResNet models both on average
and at maximum. Additionally, a better classification
performance was obtained compared to previous studies
using the same dataset. In conclusion, the proposed
approach is promising in the medicine and may assist
dermatologists in diagnosing skin cancer.

Tartışma-Sonuç: Modifiye edilmiş ResNet101 modeli
diğer ResNet modellerinden hem ortalama hem de
maksimum olarak daha iyi sonuç vermektedir. Ayrıca
bu çalışmada, literatürde aynı verisetini kullanan önceki
çalışmalara göre daha iyi bir sınıflandırma performansı
elde edilmiştir. Sonuç olarak, önerilen yaklaşım tıp alanında
umut vaat etmektedir ve dermatoloji uzmanlarına cilt
kanserinin teşhisinde yardımcı olabilir.

Keywords: skin cancer, classification, deep residual
learning, pattern recognition
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SS-041
AI APPLICATIONS AND PAIN

YAPAY ZEKA UYGULAMALARI VE AĞRI
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Introduction: In the definition made by the
International Association for the Study of Pain,pain is
a sensory,emotional,unpleasant feeling or experience
that manifests itself in any part of the body with organic
or non-organic cause1-3.Due to the complexity of the
mechanisms of pain and the existence of unknowns for
treatment,AI applications have also been included among
the adjunctive approaches to treatment4.The aim of this
review is to address the pain topic artificial intelligencemachine learning applications

Giriş: Ağrı, Uluslararası Ağrı Çalışmaları Derneği tarafından
yapılan tanımlamada, vücudun herhangi bölgesinde
kendisini gösteren, nedeni organik veya organik
olmayan, sensoryal, emosyonel, hoş olmayan bir duygu
veya deneyimdir (1-3). Ağrıya kaynak mekanizmaların
kompleksliği, tedaviye yönelik bilinmeyenlerin varlığı
nedeni ile tedaviye yardımcı yaklaşımlar arasında AI
uygulamaları da yer bulmuştur (4). Bu derlemenin amacı
ağrı başlığı yapay zeka-makine öğrenmesi uygulamalarına
değinmektir.

Material&method: In complex case data,estimation
of pain characteristics and subgrouping them
with proper classification parameters such as
demographic,surgical,pharmacological treatment and
algorithm development can be started as the recognition
of appropriate biomedical criteria for the proper
functioning of algorithms.Thus, outputs such as structure
detection in complex data,knowledge discovery of
data,pain definition,method used and pharmacological
agent analysis can be achieved5

Materyal-Metod: Karmaşık vaka verilerinde, ağrı
özelliklerinin tahmini ve onları demografik, cerrahi,
farmakolojik tedavi gibi düzgün sınıflandırma
parametreleri ile alt gruplara ayırma ve algoritma
geliştirme, algoritmaların düzgün işleyişi için uygun
biyomedikal kriter tanınması şeklinde yola çıkılabilir.
Böylece, karmaşık verilerde yapı tespiti, verilerin bilgi keşfi
ağrı tanımlaması, kullanılan yöntem ve farmakolojik ajan
analizi gibi çıktılara gidilebilir (5).

1

Ağrı sürecine uygun yaklaşımlar, neden olan hastalıkların
ele alınması, klinik uygulamalarda tanı ve tedavi amacıyla
kullanılan yöntem ve tıbbı araç gereçlere göre gibi farklı
yaklaşımlarla yapay zeka uygulamaları yapılabilir (5,6).
Yapılan uygulamalar arasında; kaynağına göre hastalık
sınıflaması ile osteoartrit, ankilozan spondilit, omurilik
yaralanma, göğüs ağrısı, orak hücre anemisi, kanser,
nöropatik hastalıkların yanı sıra bir diğer grup ise nicel
kinematik veriler kullanarak ağrıyı sınıflandırmayı
seçmiştir. Bunlar arasında fMRI, EEG, X ışınımı, dermal
empedans kullanımı bunlar arasında yer alır (7-10).

Artificial intelligence applications can be made with
different approaches such as appropriate approaches
to the pain process, addressing the causative diseases,
methods and medical equipment used for diagnosis
and treatment in clinical applications5-6.Among the
applications made; In addition to osteoarthritis,
ankylosing spondylitis, spinal cord injury, chest pain, sickle
cell anemia, cancer, neuropathic diseases, another group
chose to classify pain using quantitative kinematic data.
These include fMRI,EEG,X-rays and dermal impedance
use7-10
Discussion and Conclusion: Among the artificial
intelligence applications, machine learning, deep
learning,etc.Creating algorithms that imitate the human
process, creating and classifying patterns with these
algorithms offers a wide range of possibilities.However,
the fact that the learned mapping cannot be exceeded is
among the restriction criteria of such applications5-10

Tartışma ve Sonuç: Yapay zeka uygulamaları arasında yer
alan makine öğrenmesi derin öğrenme vb. insan sürecini
taklit eden algoritmalar oluşturmak, bu algoritmaları ile
desenler oluşturmak ve sınıflandırmak gibi bir yol alınıyor
olması oldukça geniş imkanlar sunmaktadır. Ancak,
öğrenilen haritalamanın dışına çıkılamayacak olması bu
tarz uygulamaların kısıtlama kriterleri arasında yer alır (510).

Keywords: artificial intelligence, machine learning, pain
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SS-042
PALLOR OR CUPPING: CHALLENGES IN
DETECTING NEURO-OPHTHALMOLOGICAL
OPTIC DISC FINDINGS WITH MACHINE
LEARNING

SOLUKLUK VEYA ÇUKURLAŞMA: NÖROOFTALMOLOJIK OPTIK DISK BULGULARININ
MAKINE ÖĞRENMESI ILE TESPITINDEKI
ZORLUKLAR
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Background: The most common neuroophthalmological
optic disc (OD) findings are OD pallor (ODP) and OD edema
(ODE) in color fundus photographs (CFP). Although it has
been shown that machine learning (ML) models can be
used with efficiency in detecting neuroophthalmological
findings, images with glaucomatous OD cupping (GDC)
were excluded from datasets when developing models.
It is not known how the inclusion of GDC images in the
datasets affects the efficacy of ML models in detecting
neuroophthalmologic findings. The aim of this study,
to evaluate the efficacy of ML models trained with and
without GDC images in detecting neuroophthalmological
OD findings.

Giriş ve Amaç: Renkli fundus fotoğraflarında (RFF)
en sık karşılaşılan nörooftalmolojik optik disk (OD)
bulguları OD solukluğu (ODS) ve OD ödemidir (ODÖ).
Nörooftalmolojik bulguların tespitinde makine öğrenmesi
(MÖ) modellerinin yüksek etkinlikte kullanılabileceği
gösterilmiş olmasına rağmen, bu modeller geliştirilirken
glokomatöz OD çukurluğu (GDÇ) içeren görüntüler
veri setlerine dahil edilmemiştir. GDÇ görüntülerinin
veri setlerine dahil edilmesinin, MÖ modellerinin
nörooftalmolojik bulguları tespit etmedeki etkinliğini
nasıl etkilediği bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı,
eğitim aşamasında GDÇ görüntüleri olan ve olmayan
MÖ modellerinin nörooftalmolojik OD bulgularını
saptamadaki etkinliğini değerlendirmektir.

1

Method: Total of 905 CFP images with 120 ODE, 100 ODP,
435 GDC and 250 normal OD (ND) were included. Based
on the included and excluded GDC images, two different
ML models were developed with two different datasets.
Web-based Teachable Machine application was used to
develop the ML models. The effectiveness of these models
in detecting ODE, ODP and ND was evaluated with the F1
score.

Yöntem: 120 ODÖ, 100 ODS, 435 GDÇ ve 250 normal OD
(ND) içeren toplam 905 RFF görüntüsü çalışmaya dahil
edildi. GDÇ görüntülerinin veri setine dahil edilmesi ve
hariç tutulmasına dayalı olarak, iki farklı veri seti ile iki farklı
MÖ modeli geliştirildi. MÖ modellerini geliştirmek için
web tabanlı Teachable Machine uygulaması kullanıldı. Bu
modellerin ODÖ, ODS ve ND’yi tespit etmedeki etkinliği
F1 skoru ile değerlendirildi.

Results: F1 scores of the first ML model developed without
GDC images were found to be 0.85, 0.90, and 0.90 in ODE,
ODP, and ND detection, respectively. In the second ML
model, which was developed by adding GDC images as
a separate class, F1 scores of ODE, ODP and ND detection
were calculated as 0.84, 0.76 and 0.95, respectively.

Bulgular: GDÇ görüntüleri olmadan geliştirilen ilk ML
modelinin ODÖ, ODS ve ND tespitindeki F1 skorları
sırasıyla 0.85, 0.90 ve 0.90 olarak bulunmuştur. GDÇ
görüntüleri ayrı bir sınıf olarak eklenerek geliştirilen ikinci
ML modelinin ise ODÖ, ODS ve ND tespitindeki F1 skorları
sırasıyla 0.84, 0.76 ve 0.95 olarak hesaplanmıştır.

Conclusion: Neuroophthalmological findings can be
diagnosed with ML models. However, the inclusion of
images with GDC in the datasets negatively affects the
detection of ODP.

Sonuç: Nörooftalmolojik bulgular MÖ modelleri ile teşhis
edilebilmektedir. Ancak GDÇ’li görüntülerin veri setlerine
dahil edilmesi ODS›nin tespitini olumsuz etkilemektedir.

Keywords: glaucoma, glaucomatous disc cupping,
machine learning, optic disc edema, optic disc pallor
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SS-043
DETECTION OF PULP STONES WITH
AUTOMATIC DEEP LEARNING IN PANORAMIC
RADIOGRAPHIES: AN AI PILOT STUDY

PANORAMİK RADYOGRAFİLERDE OTOMATİK
DERİN ÖĞRENME İLE PULPA TAŞLARININ
TESPİTİ: BİR YAPAY ZEKÂ PİLOT ÇALIŞMASI
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Introduction-Aim: The aim of this study is to evaluate the
function of a diagnostic deep learning model designed for
the detection of pulp stones on panoramic radiography.

Giriş-Amaç: Bu çalışmanın amacı, panoramik
radyografide pulpa taşlarının tespit edilebilmesi için
tasarlanmış tanı amaçlı derin öğrenme modelinin işlevini
değerlendirmektir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
3
Ankara Üniversitesi

Material and Methods: 4271 pulp stones on 3220
randomized adult panoramic radiography images
were labeled with the CranioCatch labeling program
(CranioCatch, Eskişehir, Turkey) using the polygonal
type labeling method. All images have been re-labeled
by the Oral, Dental and Maxillofacial Radiology experts.
This dataset is divided into training (n = 2684 (3550
labels), validation (n = 268 (356 labels),) and test (n =
268) (365 labels)) sets. An artificial intelligence model was
developed using the U-Net architecture. Model success
was evaluated with the confusion matrix.

Gereç ve Yöntemler: 3220 randomize yetişkin panoramik
radyografi görüntüsü üzerinde 4271 pulpa taşı CranioCatch
etiketleme programı (CranioCatch, Eskişehir, Türkiye)
ile poligonal tipteki etiketleme yöntemi etiketlenmiştir.
Tüm görüntüler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanları
tarafından tekrar ortak kararla etiketlenmiştir. Bu veri
seti eğitim (n = 2684 (3550 etiket), doğrulama (n = 268
(356 etiket),) ve test (n = 268) (365 etiket)) setlerine
ayrılmıştır. U-Net mimarisi kullanılarak yapay zeka modeli
geliştirilmiştir. Model başarısı konfüzyon matriks ile
değerlendirilmiştir.

Results: The F1, sensitivity and precision results of the
artificial intelligence model obtained using the U-Net
architecture in the test dataset were found to be 0.8859,
0.8049, and 0.9851, respectively.

Bulgular: Test veri setinde U-Net mimarisi kullanılarak
elde edilen yapay zeka modelinin F1, duyarlılık ve
kesinlik sonuçları sırasıyla 0.8859, 0.8049, 0.9851olarak
bulunmuştur.

Discussion- Conclusion: The success of deep learningbased artificial intelligence algorithms in the segmentation
of dental pulp stones in panoramic radiographs is
promising. Success rates increase as the data set increases
in deep learning techniques. Success rates will increase in
training models of datasets prepared with more images.
Future studies should be done with more data. Artificial
intelligence supported clinical decision support system
software can be used to assist physicians.

Tartışma- Sonuç: Derin öğrenme temelli yapay zeka
algoritmalarının panoramik radyografilerde dişlerdeki
pulpa
taşlarının
segmentasyonundaki
başarısı
ümit vadetmektedir. Başarı oranları derin öğrenme
tekniklerinde veri seti arttıkça artmaktadır. Daha fazla
görüntü ile hazırlanan veri setlerinin eğitim modellerinde
başarı oranları artacaktır. Gelecek çalışmalar daha fazla
veri ile yapılmalıdır. Yapay zeka destekli klinik karar destek
sistemi yazılımları hekimlere yardımcı olarak kullanılabilir.

Keywords: Panoramic radiography, deep learning,
artificial intelligence, pulp stone
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SS-044
100 DAYS CONFIRMED COVID-19 CASES
PREDICTION MODEL IN TURKEY

TÜRKIYE’DE 100 GÜNLÜK COVID-19 VAKA
TAHMIN MODELI
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In this article, we present the 100-day forecast model of
Covid-19 cases in Turkey, which took place between 4
February 2021-14 May 2021 and will take place between
04 February 2022 and 14 May 2022 with RStudio
Programming.We created the model from The World
Covid-19 analytical data set, which started on January
22, 2020, and used Facebook’s Prophet model.Confirmed
cases are usually uploaded to the data set by the Ministry
of Health after the daily Covid-19 case announcement.Our
graphs show the number of confirmed Covid-19 Cases in
Turkey, the Estimation Model of Covid-19 Cases in Turkey,
the Interactive Graph of Covid-19 Cases in Turkey, the
Animation of Covid-19 Cases in Turkey, the Trend Chart
and The Day of the Week of Covid-19 Cases in Turkey,
the Estimation and Actual Graphs of Covid-19 Cases in
Turkey, the Accurate Trend Charts of Covid-19 Cases in
Turkey.On 04 February 2021, the actual case trend tended
to decline. In our study, we investigate the results and
comparison between the currentity and estimate of the
verified case every day.In the study, we analyze all the
graphs and evaluate the statistics and performance of the
model.The forecast model between 4 February and 14
May 2021 tends to go down due to the unstable measures
taken.On 4 February 2022-14 May 2022 it is observed
that the forecast model will be more accurate due to a
stable environment and decreased unusual flows.Similar
prediction models are open to development in different
fields of medical science with various AI algorithms.

Bu yazıda RStudio Programlama ile 04 Şubat 2021-14
Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşmiş ve 04 Şubat
2022-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek
Türkiye’deki Covid-19 vakalarının 100 günlük tahmin
modelini sunuyoruz. Çalışmamıza göre modeli 22 Ocak
2020 tarihinden itibaren başlayan The World Covid-19
analitik veri setinden oluşturuyoruz ve Facebook›un
Prophet modelini kullandık. Teyit edilen vakalar
genellikle Sağlık Bakanlığı tarafından günlük Covid-19
vaka ilanından sonra veri setine yüklenir. Bu yüzden
resmi verileri kullanıyoruz.
Grafiklerimiz Türkiye’de
doğrulanmış Covid-19 Vakalarının Sayısını, Türkiye’de
Covid-19 Vakalarının Tahmin Modeli, Türkiye’de Covid-19
Vakalarının İnteraktif Grafiğini, Türkiye’de Covid-19
Vakalarının
Animasyonunu,
Türkiye’de
Covid-19
Vakalarının Trend Grafiğini ve Haftanın Gününü,
Türkiye’de Covid-19 Vakalarının Tahmin ve Gerçek
Grafiklerini, Türkiye’de Covid-19 Vakalarının Doğrusal
Trend Grafiklerini göstermektedir. 04 Şubat 2021
tarihinde, gerçek vaka eğilimi düşüş eğilimi gösterdi. 13
Nisan 2021, gerçek vakalar tahmin eğilimini geçti ve 03
Mayıs 2021’de gerçek vaka grafiği tekrar düşüş eğilimi
gösterdi. Çalışmamızda doğrulanmış olgunun güncelliği
ve tahmini arasındaki sonuçları ve karşılaştırmayı her
geçen gün araştırıyoruz. Çalışmada, tüm grafikleri analiz
ediyor ve modelin istatistiklerini ve performansını
değerlendiriyoruz. Vardığımız sonuca göre, 04 Şubat-14
Mayıs 2021 tarihlerinde tahmin modelinin gerçekle pek
uyumlu olmaması alınan istikrarsız tedbirlerin nedeniyle
aşağı doğru inme eğilimi gösteriyor. 04 Şubat 2022-14
Mayıs 2022 tarihlerinde ise tahmin modelinin istikrarlı
bir ortam ve olağan dışı akışların azalması sebebiyle
daha isabetli olacağı gözlenmektedir. Veri kümesinin
iyileştirilmesi durumunda, tahmin modeli sonraki
projelerde daha yararlı olabilir. Benzer şekildeki tahmin
modelleri tıp biliminin farklı alanlarında, çeşitli yapay zeka
algoritmaları ile geliştirilmeye açıktır.

Keywords: Covid-19, Time Series, Prediction Model in
Pandemic, Prophet Algorithm, AI Implications in Medical

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Zaman Serileri, Pandemi
Tahmin Modeli, Prophet Algoritması, Sağlık Yapay Zeka
Uygulamaları
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SS-045
FORECASTING THE CONSUMPTIONS OF
COAGULATION TESTS USING A DEEP
LEARNING MODEL

DERIN ÖĞRENME MODELI KULLANILARAK
GELECEĞE YÖNELIK KOAGÜLASYON TEST
TÜKETIMLERININ TAHMINLENMESI
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Purpose: Medical laboratory specialists aim to provide
quality and reliable laboratory service and use public
resources efficiently while planning the procurement
process of tests. This intuitive approach is ineffective,
as seen in the COVID-19 pandemic, where the dramatic
changes in admissions (e.g. decreased patient
admissions) and the purpose of testing (e.g. D-dimer)
were experienced. A model based on objective data was
developed that predicts the future test consumption
of coagulation tests whose consumptions were highly
variable during the pandemic.

Amaç: Tıbbi laboratuvar uzmanları hasta sağlığını
doğrudan etkileyebilen testlerin alım süreçlerinde, kaliteli
ve güvenilir laboratuvar hizmetini sağlamayı ve bunu
sağlarken kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını
hedefler. Bir laboratuvar testinin gelecekteki ihtiyacı,
genellikle geçmiş tüketimlerin ortalaması üzerine yıllık
yaklaşık %10 artış öngörülerek belirlenir. Hasta başvuruları
(poliklinik başvurularının azalması) ve test kullanım
amaçlarındaki değişimlerin (örneğin D-dimer) yaşandığı
COVID-19 pandemisinde olduğu gibi, sezgisel bu
planlama yaklaşımı efektif değildir. Pandemi döneminde
test tüketimleri oldukça değişken seyreden koagülasyon
paneli testlerinin geleceğe yönelik test tüketimlerini
objektif veriler üzerinden tahminleyen bir model
geliştirerek, modelin öngörümleme gücü değerlendirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, İzmir, Türkiye
2
Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Ekonometri ABD, İzmir, Türkiye

Materials and Methods: Between December 2018
and July 2021, monthly consumptions of coagulation
tests (PTT,aPTT, D-dimer, fibrinogen), total-, inpatient-,
outpatient-, emergency-, outpatient-admission numbers
were collected. The relationship between inputs and
outputs was modeled with the external input nonlinear
autoregressive artificial neural network(ANN) (NARX)
using MATLAB. Monthly test consumptions between
January-July 2021 were used to test the models’ prediction
power.

Gereç-Yöntem: Aralık 2018-Temmuz 2021 tarihlerinde
koagülasyon testlerinin (protrombin zamanı, aktive
parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT), D-dimer ve
fibrinojen) aylık tüketimleri, toplam-, yatan-, ayaktan-,
acil-, poliklinik-hasta sayısı verileri toplandı. Modele dahil
edilecek değişkenler eşbütünleşme analizi ile belirlendi.
Dışsal girdili doğrusal olmayan otoregresif yapay sinir
ağı (YSA)(NARX) ile girdiler ve çıktılar arasındaki ilişkiler
MATLAB ile modellendi. Modelin öngörümleme gücü
Ocak-Temmuz 2021 test tüketimleri ile değerlendirildi.

Results: According to the cointegration analysis, total-,
emergency-, outpatient-admission numbers plus the
number of working days per month were included in the
model. When aPTT and fibrinogen consumptions were
estimated, it was possible to predict the other tests. Fifty
months of data were used for the prediction of the next
six months, and the NARX prediction was the more robust
approach for both tests.

Bulgular: Eşbütünleşme analizine göre toplam-, acil-,
poliklinik-hasta sayısı ile aylık iş günü sayısı değişkenleri
modele dahil edildi. aPTT ve fibrinojen tüketimleri
tahminlendiğinde, diğer iki testin de benzer şekilde
tahminlenebileceği görüldü. 50 aylık veri kullanılarak
sonraki 6 aylık test tüketimi öngörümlendi ve her iki test
için de NARX tahmin gücü sezgisel yaklaşımdan daha
güçlü bulundu.

Conclusion: The deep learning model gives better results
than the intuitive approach in terms of forecasting, even
in the pandemic era, and it shows that more effective
and efficient planning will be possible if ANN-supported
decision mechanisms are used in forecasting tests’
consumptions in the procurement process.

Tartışma: Derin öğrenme modeli, öngörümleme
açısından sezgisel planlama değerlerinden daha iyi sonuç
vermektedir. Özellikle pandemide dahi modelin iyi sonuç
üretmesi anlamlıdır ve geleceğe yönelik test tüketimleri
tahminlenirken olağanüstü süreçlerden bağımsız olarak
YSA destekli karar mekanizmalarının kullanılması halinde
daha etkin ve verimli planlamaların mümkün olacağını
göstermektedir.

Keywords: Artificial intelligence, deep learning,
cointegration testing, artificial neural network, NARX
(nonlinear autoregressive with external input) neural
network

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, derin öğrenme,
eşbütünleşme testi, yapay sinir ağı, NARX (dışsal girdili
doğrusal olmayan otoregresif yapay sinir ağı)
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SS-046
DOWN SYROME DETECTION SYSTEMS WITH
ULTRASOUND IMAGES AND ARTIFICIAL
INTELLIGENCE METHODS

ULTRASON GÖRÜNTÜLERİ VE YAPAY ZEKA
YÖNTEMLERİ İLE DOWN SENROMU TESPİT
SİSTEMLERİ
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Down-syndrome is the most common birth defect in
humans. It is the condition of having more than normal 21st
pair of chromosomes and being below normal physically
and cognitively. Early diagnosis is significant in terms of
both the individual’s life and informing the family about
the child’s basic needs and necessary treatment methods.
The earliest diagnosis is possible by scanning ultrasound
images recorded between 11-14 and 15-22 weeks of
pregnancy[1]. In this study, early diagnosis of Downsyndrome was investigated by using ultrasound images
and AI. Down-syndrome can be detected by examining
parameters such as nuchal transparency, presence of
nasal bone, fetal heart rate from ultrasound images[2].
In this study, studies using the method of obtaining the
necessary parameters and training the system using 3D
images obtained from the ultrasound device and deep
learning and artificial neural network algorithms were
examined.In studies on the subject, methods such as
CNN, Backpropagation Neural Networks, Particle Swarm
Optimization were used for images obtained in the 1st
and 2nd trimesters of pregnancy and successful results
were obtained[3].Several methods have been introduced
to eliminate the speckle noise in ultrasound images.
It is feasible to detect Down-syndrome in the prenatal
period using ultrasound images.Computer-assisted
early diagnosis is of great importance in the detection of
Down-syndrome because of the doctor assisted diagnosis
duration and possibility of error.Successful results have
been achieved in studies using parameters such as the
presence of nasal bone and nuchal transparency, and
different methods have been put forward to remove the
noise in the images.

Down sendromu, insanlarda en yaygın doğum kusurudur.
Normalden fazla 21. çift kromozoma sahip olmaktan
kaynaklı olup fiziksel ve bilişsel olarak normalin altında
olma durumudur. Down sendromunun erken teşhisi hem
bireyin yaşamı hem de ailenin, çocuğun temel ihtiyaçları
ve gerekli tedavi yöntemleri için bilgilendirilmesi açısından
çok önemlidir. En erken teşhis gebeliğin 11-14 ve 15-22
haftaları arasında kaydedilen ultrason görüntülerindeki
tarama ile mümkündür [1]. Bu çalışmada elde edilen
ultrason görüntüleri, derin öğrenme ve yapay sinir ağları
kullanılarak down sendromunun erken teşhis edilebilmesi
incelenmiştir. Down sendromu ultrason görüntülerinden
nukal saydamlık, nazal kemiğin varlığı, fetal kalp hızı gibi
parametrelerin incelenmesiyle tespit edilebilmektedir
[2]. Bu çalışmada ultrason cihazından elde edilen 3
boyutlu görüntülerin derin öğrenme ve yapay sinir ağları
algoritmaları kullanılarak gerekli parametrelerin elde
edildiği ve sistemin eğitilmesi yönteminin kullanıldığı
çalışmalar incelenmiştir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda
gebelik döneminin 1.trimester ve 2.trimester döneminde
elde edilen görüntüler Evrişimli Sinir Ağları, Geri Yayılım
Sinir Ağları, Parçacık Sürü Optimizasyonu vb. gibi
yöntemler kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir
[3]. Ultrason görüntülerinde oluşan benek gürültülerinin
giderilebilmesi için farklı yöntemler ortaya konulmuştur.
Down sendromunun erken dönemde teşhisi hem bireyin
yaşamı hem de aile açısından çok önemlidir. Ultrason
görüntüleri kullanılarak doğum öncesi dönemde down
sendromu tespiti mümkündür. Doktorlar tarafından
yapılan tespitin uzun sürmesi ve hata olasılığının olması
nedeniyle down sendromu tespitinde bilgisayar destekli
ölçüm büyük önem taşımaktadır. Nazal kemiğin varlığı,
nukal saydamlık gibi parametreler kullanılarak yapılan
çalışmalarda başarılı sonuçlara ulaşılmış ve görüntülerde
oluşan gürültülerin giderilebilmesi için farklı yöntemler
ortaya konulmuştur.

Keywords: down syndrome, ultrasound, deep learning,
nuchal transparency, nasal bone
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65
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AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE MACHINE
LEARNING MODEL TO PREDICT
HEPATOCELLULAR CARCINOMA RISK IN
CHRONIC HEPATITIS C

KRONİK HEPATİT C’DE HEPATOSELLÜLER
KARSİNOM RİSKİNİ TAHMİN ETMEK İÇİN
YAPAY ZEKA MAKİNE ÖĞRENME MODELİ
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Hepatit C (HCV) dünyada tahmini 71,1 milyon kişinin
kronik enfekte olduğu ve nüfusun %1’ini oluşturan
önemli halk sağlığı sorunudur. HCV enfeksiyonu, kronik
hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinom (HCC) için ana
risk faktörlerinden biridir. Erken tanı, etkin antiviral tedavi
ile HCV ilişkili kronik karaciğer hastalığı komplikasyonaları
önlenmesi ile morbidite ve mortalite azaltılması
mümkündür. Yapay zeka, biyokimyasal belirteçler, hasta
klinik verileri kullanılarak makine öğrenme teknikleri
ile HCV ilişkili HCC gelişimini tahmin etmede etkili bir
alternatif yaklaşım sunmaktadır. Bu çalışmada, yapay zeka
teknikleri kullanılarak HCV ilişkili HCC gelişimini tahmin
etmek için makine öğrenimi ile güçlendirilmiş bir tanı
sistemi modeli geliştirmek amaçlanmıştır.

Hepatitis C (HCV) is an important public health problem,
with an estimated 71.1 million people chronically
infected worldwide, constituting 1% of the population.
Artificial intelligence offers an effective alternative
approach to predict the development of HCV-related HCC
with machine learning techniques using biochemical
markers and patient clinical data. In this study, it is aimed
to develop a machine learning-enhanced diagnostic
system model to predict the development of HCVassociated HCC using artificial intelligence techniques.
A total of 98 patients diagnosed with HCV who applied
to Gastroenterology Clinic were included in the study.
The diagnosis of the patients was determined by the HCV
RNA test positivity and they were followed up for the
development of HCC. The model was developed using a
total of 2 machine learning algorithms that predict the
development of HCC. Logistic Regression, Support vector
regression, support vector machine algorithms are used.
The mean age of the patients was 55.08. Male population
comprised 61.2% of HCV patients. It was determined
that 22.4% of the 98 HCV patients included in the
study developed HCC in an average of 7 years. HCV
relationship In the model developed for the prediction
of HCC development, 6 parameters including gender,
HCV RNA, platelet ratio, AFP, total bilirubin, albumin
were used. The machine learning model developed
with these parameters, the logistic regression score was
0.8377, and the support vector machine value was 0.836.
This machine learning model we have developed provides
good predictive power for HCC risk in patients with HCV
treated with direct antivirals.

Çalışmaya, Çukurova Üniversitesi Gastroenteroloji
Kliniğine başvuran HCV tanısı konan 98 hasta dahil edildi.
Çalışmanın etik kurul onayı alınmıştır. Hastaların tanısı HCV
RNA testi pozitifliği ile belirlendi ve HCC gelişimi açısından
takip edildi. HCC gelişimini öngören toplam 2 makine
öğrenmesi algoritması kullanılarak model geliştirilmiştir.
Logistik Regresyon, Destek vektör regresyon, destek
vektör makine algoritmaları kullanılmıştır. Model
geliştirilmesi için python programlama dili, istatistiksel
analizler için SPSS kullanılmıştır.
Hastaların yaş ortalaması 55,08 idi. HCV hastalarının
%61,2’sini erkek populasyonu oluşturmaktaydı. Çalışmaya
dahil edilen 98 HCV hastalarının %22,4 ünde HCC
gelişiminin ortalama olarak 7 yılda gerçekleştiği tespit
edilmiştir. HCV ilişki HCC gelişimin öngörülmesinde
geliştirilen modelde, cinsiyet, HCV RNA, trombosit oranı,
AFP, total billuribin, albumin olmak üzere 6 parametre
kullanılmıştır. Bu parametrelerle geliştirilen makine
öğrenmesi modelinde logistik regresyon skoru 0,8377,
support vektor machine değeri 0,836 olarak tespit
edilmiştir.

Keywords: chronic liver HCV HCC machine learning
artificial intelligence

Bu geliştirmiş olduğumuz makine öğrenmesi modeli,
direkt antiviral ile tedavi edilen HCV’li hastalarda HCC riski
için iyi bir tahmin gücü sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: kronik karaciğer HCV HCC makine
öğrenmesi yapay zeka
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE
LEARNING IN ORTHODONTICS

ORTODONTIDE YAPAY ZEKÂ VE MAKINE
ÖĞRENIMI
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Objective: The purpose of this review is to make a
scientific analysis of Artificial Intelligence and Machine
Learning in orthodontics, to determine the advantages
and limitations of preferred applications and to reveal
their contribution to clinical applications.

Amaç: Bu derlemenin amacı, ortodontide Yapay Zekâ ve
Makine Öğreniminin bilimsel bir analizini yapmak, tercih
edilen uygulamaların avantajlarını ve limitasyonlarını
belirlemek ve klinik uygulamalara katkısını ortaya
koymaktır.

Materials and methods: An electronic and manual
search was conducted on the use of Artificial Intelligence
and Machine Learning in orthodontics on January 1, 2022.

Gereç ve Yöntem: Ortodontide Yapay Zekâ ve Makine
Öğrenimi kullanımı ile ilgili 1 Ocak 2022 tarihinde
elektronik ve manuel arama yapılmıştır.

Results: It has been observed that the most widely used
method of Artificial Neural Networks in orthodontic
studies is Artificial Intelligence and Machine Learning
algorithm. The most frequently researched areas are
diagnosis and treatment planning, automatic anatomical
landmark detection for cephalometric analyzes on
radiological images, analysis and evaluation of growth and
development. There are studies in the literature on facial
attractiveness and orthodontic tooth extraction decisions,
in which treatment results are evaluated. Analyzed studies
have shown that Convolutional Neural Networks can be
used for automatic detection of anatomical reference
points in radiological images. The Cervical Vertebral
Maturation stage, in which the growth and development
period can be interpreted, can be determined using the
Artificial Neural Network model and the same results can
be obtained with expert observers. Artificial Intelligence
technology can also improve diagnostic accuracy for
orthodontic treatments, helping the orthodontist to work
more accurately and efficiently.

Bulgular: Yapılan ortodonti çalışmalarında Yapay
Sinir Ağı modellerinde en yaygın olarak kullanılan
yöntemin Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi algoritması
olduğu, bunu Evrişimli Sinir Ağları tanıma ve görüntü
işleme işlemlerinin takip ettiği gözlenmiştir. En sık
araştırılan alanlar tanı ve tedavi planlaması, radyolojik
görüntüler üzerinden sefalometrik analizler için otomatik
anatomik işaret noktası tespiti ve analizleri ile büyüme
ve gelişimin değerlendirmesi olarak karşımıza çıkmıştır.
Tedavi sonuçlarının değerlendirildiği, yüz çekiciliği
ve ortodontik amaçlı diş çekimi kararlarının verilmesi
ile ilgili çalışmalarda literatürde yer almaktadır. Analiz
edilen çalışmalar, Evrişimli Sinir Ağlarının radyolojik
görüntülerdeki anatomik referans noktalarının otomatik
tespiti için kullanılabileceğini göstermiştir. Büyüme ve
gelişim döneminin yorumlanabildiği Servikal Vertebral
Maturasyon aşaması, Yapay Sinir Ağı modeli kullanılarak
belirlenebilir ve uzman gözlemcilerle aynı sonuçları
elde edilebilir. Yapay Zekâ teknolojisi ayrıca ortodontik
tedaviler için teşhis doğruluğunu artırabilir, böylece
ortodontistin daha doğru ve verimli çalışmasına yardımcı
olabilir.

1

Conclusion: The introduction of more aesthetic and new
alternatives in the treatment process, the transition to a
fully digital workflow and new imaging methods offer
new opportunities to both patients and orthodontists.

Sonuçlar: Tedavi sürecinde daha estetik ve yeni
alternatiflerin kullanıma sunulması, tamamen dijital
bir iş akışına geçiş ve yeni görüntüleme yöntemleri
hem hastalara hem de ortodontistlere yeni imkanlar
sunmaktadır. Toplam tedavi süresinin ortalama 2 yıl
sürdüğü bu süreçte hasta kayıt, tanı, tedavi ile alakalı tüm
süreçlerde Yapay Zekâ kullanımı ile sağlanacak bütün
katkılar önemli bir yere sahip olacaktır.

Keywords: artificial intelligence, machine learning,
orthodontics,

Anahtar Kelimeler: yapay zekâ, makine öğrenimi,
ortodonti
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Early diagnosis has being becoming more and more
important for curing the diseases and respective
conditions. “Early diagnosis” refers to the diagnosis of the
diseases in the period when the clinical symptoms do not
appear or the symptoms realized do not cause any pain
and distress. Delayed diagnosis of some of the diseases
or conditions of this nature leads to the situations which
get worse or sometimes even put barrier in front of the
chance of treatment. Therefore checks and controls are
to be made continuously for early detection of diagnosis
for many conditions or cases. This is one of the triggering
motivation behind this study which is about generating
a machine learning system for early identification and
diagnosis of the dysplasia of the hip of the newborn
infants. Note that the ultrasound method is used for early
diagnosis of dysplasia of the hip of infants. The machine
learning system proposed in this study aims to capture
or differentiate the ‘Standard Plan’ image without human
intervention. Required data is acquired from the patients
record or collected from the new comers in Baltalimanı
Hospital of Istanbul. During the data collection process
1000 ultrasound images with or without “standard
plan image” are identified. With the code we have
prepared, gray code output of each ultrasound image
is taken. In assistance of these gray codes, correct
and incorrect standard plan images are taught to the
machine. Convolutional Neural Network with deep
learning capability is determined as the suitable learning
model for this problem.

Günümüzde erken teşhis, hastalıkların ve ilgili durumların
tedavisi için giderek daha önemli hale gelmektedir. “Erken
tanı” terimi, klinik semptomların ortaya çıkmadığı veya
gerçekleşen semptomların herhangi bir ağrı ve sıkıntıya
neden olmadığı dönemdeki hastalıkların teşhisini
ifade eder. Bu nitelikteki bazı hastalık veya durumların
geç teşhis edilmesi, daha da kötüleşen ve hatta bazen
tedavi şansının önünde engel oluşturan durumlara
yol açmaktadır. Bu nedenle birçok durum veya vaka
için teşhisin erken tespiti için sürekli olarak kontrol ve
kontrollerin yapılması gerekmektedir. Bu, yeni doğan
bebeklerin kalça displazisinin erken teşhisi ve teşhisi
için bir makine öğrenme sistemi oluşturmaya yönelik
bu çalışmanın arkasındaki tetikleyici motivasyonlardan
biridir. Ultrason yöntemi bebeklerin kalça displazisinin
erken teşhisi için kullanılır. Bu çalışmada önerilen makine
öğrenimi sistemi, insan müdahalesi olmadan ‘Standart
Plan’ görüntüsünü yakalamayı veya farklılaştırmayı
amaçlamaktadır. İstanbul Baltalimanı Hastanesi’ne
gelen hastaların kayıtlarından gerekli veriler elde edilir.
Veri toplama işlemi sırasında “standart plan görüntüsü”
olan veya olmayan 1000 ultrason görüntüsü tanımlanır.
Hazırladığımız kod ile her ultrason görüntüsünün gri kod
çıktısı alınmaktadır. Bu gri kodlar yardımıyla doğru ve
yanlış standart plan görüntüleri makineye öğretilir.
Bu arada, en uygun öğrenme modelini tanımlamak
için literatürde hem makine öğrenmesi hem de kalça
ultrason analizinde önceki çalışmalar gözden geçirilmiştir.
Sonuç olarak, bu problem için uygun öğrenme modeli
olarak derin öğrenme yeteneğine sahip Evrişimli Sinir
Ağı belirlenmiştir. Python dilinde bir bilgisayar programı
geliştirilmektedir. Ön çalışma sonuçları umut verici
görünmektedir ve öğrenme sistemi gelişmektedir.

Keywords: Hip Ultrasound, Developmental Dysplasia of
the Hip, Machine Learning, Hip Dislocation, CNN, Deep
Learning

Anahtar Kelimeler: Kalça Ultrasonografisi, Gelişimsel
Kalça Displazisi, Makine Öğrenmesi, Kalça Çıkıklığı, “CNN”,
Derin Öğrenme
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SS-050
AN INNOVATIVE PRODUCT SUPPORTED
WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN
BREASTFEEDING PROCESS; BREAST
NAVIGATOR

EMZIRME SÜRECINDE YAPAY ZEKÂ DESTEKLI
İNOVATIF BIR ÜRÜN; EMZIRME NAVIGATÖRÜ
Asst. Prof. Yeliz Doğan Merih1
1
SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi / Türkiye Sağlık Enstitüleri
Başkanlığı / İnovatif Hemşirelik Derneği

Asst. Prof. Yeliz Doğan Merih1
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Association
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Amaç: Bu inovatif ürünün amacı, bebeğin emzirilmesi
sürecinin takip edilmesini, emzirme süresi, annenin meme
dolgunluğu seviyesi, bebeğin memeye konumlandırılması
dahil tüm emzirme verilerinin kaydedilmesi ve
değerlendirilmesini ve emziren annelere emzirme seans
verilerini sunarak kullanıcının yönlendirilmesini sağlayan
bir emzirme takip sistemi oluşturmaktır.

Objective: The purpose of this innovative product is
to create a breastfeeding tracking system that enables
the monitoring of the baby’s breastfeeding process,
the recording and evaluation of all breastfeeding data,
including the breastfeeding duration, the level of breast
fullness of the mother, the positioning of the baby at the
breast, and the guidance of the user by presenting the
breastfeeding session data to the breastfeeding mothers.

Yöntem: Anne sütünün önemi dahilinde emzirme
süreçlerini desteklemek, doğru ve etkin emzirmeyi
sağlamak, hasta konforunu arttırmak, anne bebek
etkileşimini artırıcı ve emzirme sürecinde anneye bir karar
destek süreci sağlamak için yapay zeka destekli inovatif
bir “Emzirme Navigatörü” planlandı. Literatür taraması
yapıldı ve yeni buluş özelliği taşıyan “Emzirme Navigatörü”
dizayn edildi. Cihazın çizim ve dizayn aşaması araştırmacı
tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra patent alma
süreçleri gerçekleştirildi (Patent No: 2020/21333). Dizayn
edilen cihazın prototip süreçleri gerçekleştirildi.

Method: An innovative “Breastfeeding Navigator”
supported by artificial intelligence was planned to
support breastfeeding processes within the importance of
breast milk, to ensure correct and effective breastfeeding,
to increase patient comfort, to increase mother-baby
interaction and to provide a decision support process for
the mother during the breastfeeding process. A literature
review was conducted and the “Breastfeeding Navigator”
with a new invention was designed. The drawing and
design phase of the device was carried out by the
researcher. Then, the patenting processes were carried
out (Patent No: 2020/21333). Prototype processes of the
designed device were carried out.

Bulgular: Doğru emzirmeyi destekleme süreci;
annenin, bebeğin ve emzirmenin dikkatle gözlenmesini
önermektedir. Tüm bu gereksinimler nedeniyle yapılan
çalışmada; henüz yurtdışında ve ülkemizde kullanılmayan,
emzirme süreçlerinin tamamını destekleyen, yapay
zeka destekli inovatif ürünün AR-GE süreçleri
gerçekleştirilmiştir.

Results: The process of supporting correct breastfeeding;
recommends careful monitoring of mother, baby and
breastfeeding. Due to all these requirements, in the study;
R&D processes of an innovative artificial intelligencesupported product, which is not yet used abroad or in our
country, and which supports all breastfeeding processes,
were carried out.

Sonuç:
AR-GE
sürecine
yönelik
sonuçlar
değerlendirildiğinde; emzirme süreçlerini bütüncül
bir şekilde destekleyen güvenli ve inovatif bir ürünün
oluşturulduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Emzirme, İnovatif Cihaz, Yapay Zeka

Conclusion: When the results for the R&D process
are evaluated; It has been determined that a safe and
innovative product has been created that supports
breastfeeding processes in a holistic way.
Keywords: Breastfeeding, Innovative Device, Artificial
Intelligence
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SS-051
EXAMPLES OF INTEGRATION AND
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
TECHNOLOGY IN THE PERINATAL PERIOD

PERINATAL DÖNEME YAPAY ZEKÂ
TEKNOLOJISININ ENTEGRASYONU VE
UYGULAMA ÖRNEKLERI
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Yapay Zekâ (YZ) kavramı, insan gibi davranışlar sergileme,
sayısal mantık yürütme, hareket, konuşma ve ses tanıma
gibi birçok yeteneğe sahip yazılımsal ve donanımsal
sistemler bütünüdür. YZ konusundaki gelişmeler, sağlık
profesyonellerinin tanı, tedavi, bakım hizmetlerini
daha verimli ve güvenli bir şekilde sunmalarına destek
olmaktadır. Yirmi birinci yüzyılda robot teknolojisi ve
yapay zekânın gelişmesi perinatal dönem uygulamalarını
da etkilemektedir.

The concept of Artificial Intelligence (AI) is a set of software
and hardware systems that have many capabilities, such
as displaying human-like behavior, executing numerical
logic, movement, speech, and voice recognition.
Developments in AI support healthcare professionals
to provide diagnosis, treatment and care services
more efficiently and safely. The development of robot
technology and artificial intelligence in the twenty-first
century also affects the practice of the perinatal period.

Perinatal dönemde YZ teknolojisi; gebelik, doğum
ve doğum sonu dönemlerindeki sağlık ve hastalık
kavramlarını kapsamaktadır. Perinatal dönemde oldukça
sık kullanılan yapay zekâ teknolojisinin temel amaçları;
anne ve fetüsün sağlığının geliştirilmesi, gebelik
takiplerinin düzenli yapılması, prenatal tarama testlerinde
maliyetin azaltılması olarak belirlenmektedir. Bu amaçları
desteklemek için geliştirilen YZ teknolojileri; gebelikte
riskli durumların taranması ve yönetimini, genetik tarama
süreçlerini, uzaktan gebelik takibini, erken teşhis- tedavi
uygulamalarını ve postpartum dönem takip süreçlerini
kapsamaktadır.

Artificial Intelligence technology in the perinatal period
covers the concepts of health and disease during
pregnancy, childbirth and postpartum periods. The main
goals of artificial intelligence technology, which is used
quite often in the perinatal period, are determined as;
improving the health of the mother and fetus, regular
pregnancy follow-ups, reducing the cost of prenatal
screening tests. AI technologies developed to support
these goals; it covers the screening and management of
risky situations in pregnancy, genetic screening processes,
remote pregnancy monitoring, early diagnosis and
treatment practices and postpartum period monitoring
processes.
In order for AI technologies developed in the perinatal
period to be effective and efficient, it is important that
health professionals in this field take an active part in
the development and use of technologies. Currently,
health professionals involved in this field sometimes face
difficulties in integrating AI technologies into the service
process.

Perinatal dönemde geliştirilen YZ teknolojilerinin
etkin ve verimli olabilmesi için bu alandaki sağlık
profesyonellerinin, teknolojilerin geliştirilmesi ve
kullanımında aktif rol almaları önemlidir. Günümüzde
bu alanda rol alan sağlık profesyonelleri, yapay zekâ
teknolojilerinin hizmet sürecine entegrasyonunda kimi
zaman zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

In this study, the use of AI technology in the perinatal
period, in the service process artificial intelligence-based
practice and ethical issues that may arise with the use
of these technologies is intended to give you updated
information.

Bu çalışmada, yapay zekâ teknolojisinin perinatal
dönemde kullanımına, hizmet sürecinde yapay zekâ
temelli uygulama örneklerine ve bu teknolojilerin
kullanılması ile ortaya çıkabilecek etik sorunlara ilişkin
güncel bilgilere yer vermek amaçlanmıştır.

Keywords: Perinatal
technology

Anahtar Kelimeler: Perinatal dönem, yapay zekâ,
teknoloji
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SS-052
INTELLIGENT DECISION SUPPORT SYSTEM IN
FEBRILE NEUTROPENIA

FEBRIL NÖTROPENIDE AKILLI KARAR DESTEK
SISTEMI
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Febrile neutropenia (FN) is one of the most common
problems in cancer patients. Many internationally
accepted diagnostic and treatment guidelines have
been prepared to manage the process in these patients.
It is thought that the regulation of diagnosis and
treatment guidelines with local epidemiological data
and the creation of institutional-specific guidelines and/
or intelligent decision support systems will improve the
management of FN. However, although the guidelines
created with the participation of different disciplines
seem to be an effective approach in terms of increasing
the quality of practice in theory, some studies have
found limited effects in changing the behaviour of health
professionals1-3. There are some studies on using artificial
intelligence in febrile neutropenia to save time, process
real-time data and make recommendations, and improve
clinical results 4.

Febril nötropeni (FEN) kanser hastalarında en sık
karşılaşılan sorunlardan biridir. Bu hastalarda süreci
yönetmek için uluslararası alanda kabul gören pek çok
tanı ve tedavi rehberi düzenlenmiştir. Tanı ve tedavi
rehberlerinin yerel epidemiyolojik veriler eşliğinde
düzenlenmesi ve kurumlara özel kılavuzların ve/veya
akıllı karar destek sistemlerinin oluşturulmasının FEN
yönetimini etkinleştireceği düşünülmektedir. Ancak farklı
disiplinlerin katılımı ile oluşturulan rehberler teorik olarak
uygulama kalitesini artırmak açısından etkili bir yaklaşım
gibi görünmekle beraber, bazı çalışmalarda sağlık
profesyonellerinin davranışlarını değiştirmekte etkileri
sınırlı bulunmuştur1-3. Febril nötropeni konusunda yapay
zekanın kullanıma girip, zamandan tasarruf sağlama,
gerçek zamanlı veri işleme ve önerilerde bulunma ve
klinik sonuçlarda iyileşme sağlaması konusunda bazı
çalışmalar mevcuttur4.

In this study, compliance with the FN protocol algorithms
created for use in Hacettepe University Faculty of
Medicine Adult and Oncology Hospitals was evaluated
within the scope of the medical speciality thesis. Due to
the lack of compatibility at the desired level, a decision
support system was developed with FN protocol
algorithms. Fifty possible patient scenarios were entered
into the developed decision support system by five
different users, and necessary adjustments were made by
receiving feedback. The compatibility of the suggestions
received with the FN protocol algorithms was evaluated
by three different experts, and the compliance of the
recommendations made by the decision support system
in fifty scenarios to the guide was found to be 100%.

Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin
ve Onkoloji Hastaneleri’nde kullanılmak üzere oluşturulan
FEN protokol algoritmalarına uyum, tıpta uzmanlık tezi
kapsamında değerlendirildi. Uyumun istenen düzeyde
olmaması nedeniyle FEN protokol algoritmaları ile
karar destek sistemi geliştirildi. Geliştirilen karar destek
sistemine olası elli hasta senaryosu beş farklı kullanıcı
tarafından girildi ve geri bildirim alınarak gerekli
düzenlemeler yapıldı. Alınan önerilerin FEN protokol
algoritmalarına uygunluğu üç farklı uzman tarafından
değerlendirildi ve elli senaryodaki karar destek sisteminin
verdiği önerilerin rehbere uyumu %100 olarak görüldü.

Çermik Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Febril Nötropeni, Febril Nötropeni
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SS-053

SPOR BESLENMESİ VE EGZERSİZ
PERFORMANSINDA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ
BESLENME VE OMİK TEKNOLOJİLERİ

PRECISION NUTRITION AND OMICS
TECHNOLOGIES IN SPORTS NUTRITION AND
EXERCISE PERFORMANCE

Aslı Devrim Lanpir1, Fatma Esra Güneş1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

1

Aslı Devrim Lanpir1, Fatma Esra Güneş1

Spor beslenmesi
ve
egzersiz
Giriş ve amaçlar:
metabolizması üzerine araştırmalar, atletik performansı
geliştirmek ve antrenman ve yarışlar sırasında zorlayıcı
koşullara dayanmak için spora özel uyarlamalar
geliştirmek üzere sürekli yeni strateji arayışı içerisindedir.
Sporcu beslenme stratejileri ile ilgili birçok farklı uygulama
geliştirilmiş olmasına rağmen, her stratejinin her sporcu
üzerinde farklı etkileri olduğu ve spor performansı ve
sağlığı üzerinde istenmeyen sonuçları olabileceği iyi
belgelenmiştir. Bu nedenle, omik teknolojileri, sporculara
yönelik kişiselleştirilmiş beslenmeyi mümkün kılmak için
geliştirilmekte olan temel uygulamalardan biridir.

Istanbul Medeniyet University

1

Introduction and aims: Research on sports nutrition
and exercise metabolism has been constantly seeking
new strategies to develop sport-specific adaptations to
improve athletic performance, and withstand extreme
conditions during training and competitive events.
Although many different applications have been
developed regarding athlete nutrition strategies, it is well
documented that each strategy has different effects on
each athlete and may have undesirable consequences
on sports performance and health. Therefore, omics
technologies are one of the main applications that are
being developed to enable precise nutrition for athletes.

Sonuçlar ve Sonuç: Spor bilimindeki omik çalışmaları
temel olarak eksprese edilmiş/susturulmuş genler,
proteinler ve metabolitler dahil olmak üzere genetik
materyaldeki
veri
kümelerinin
tanımlanmasına
odaklanmıştır. Sporcular için kişiselleştirilmiş beslenmeyi
tanımlamanın iki aşamalı bir yolu önerilmiştir. İlk adım,
sporcuların diyet kayıtları, antropometrik ve performans
ölçümleri, tıbbi ve yaşam tarzı geçmişleri ve ayrıca
multiomik analiz için tükürük, kan ve dışkı gibi biyolojik
örnekler dahil olmak üzere hem kişisel hem de spora özel
bilgilerin toplanmasını içerir. İkinci adım, performansı ve
sağlık sonuçlarını iyileştirmek için bilime dayalı beslenme
stratejileri ve davranış değişikliği desteği geliştirmeyi içerir.
Bu çalışmalar, moleküler düzeyde beslenme stratejilerinin
etkinliğinin derinlemesine anlaşılmasını sağlar ve
bireysel farklılıkların etkilerini tanımlamaya yardımcı olur.
Özellikle biyoinformatik ve yapay zeka platformları olmak
üzere bilgisayar bilimlerinin gelişmesiyle birlikte, başlıca
kişilerarası farklılıklar olmak üzere birçok faktör nedeniyle şu
anda kişiselleştirilmiş beslenmeyi uygulamak pek
mümkün görünmese de yakın gelecekte omik verilerini
yorumlamak ve tüm dünya genelinde uygulanabilir bir
algoritma oluşturmak mümkün olabilecektir.

Results and Conclusion: Omics studies in sports science
have been mainly focused on the identification of
datasets of gene products, including expressed/silenced
genes, proteins and metabolites. A two-step way to
define precision nutrition for athletes has been proposed.
The first step involves collecting both personal and sportspecific information, including athletes’ dietary records,
anthropometric and performance measurements,
medical and lifestyle histories, as well as biological
samples such as saliva, blood, and stool for multi-omics
analysis. The second step involves developing sciencebased nutritional strategies and behaviour change
support to improve performance and health outcomes.
These studies provide an in-depth understanding of the
effectiveness of nutritional strategies at the molecular
level and help define the effects of individual differences.
With the development of computer science, especially
bioinformatics and artificial intelligence platforms,
although it may seem unfeasible to implement precision
nutrition at the moment due to many factors, especially
interpersonal differences, it may be possible to interpret
omics data and create a viable algorithm in the near
future.

Anahtar Kelimeler: omik, kişiselleştirilmiş beslenme, spor
bilimleri, egzersiz metabolizması, kas fizyolojisi

Keywords: omics, sports science, precision nutrition,
exercise metabolism, muscle physiology
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ATTITUDES TOWARDS ARTIFICIAL
INTELLIGENCE OF UNDERGRADUATE AND
DOCTORATE STUDENTS OF ISTANBUL AYDIN
UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY

İSTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI DIŞ
HEKIMLIĞI FAKÜLTESI LISANS VE DOKTORA
ÖĞRENCILERININ YAPAY ZEKAYA YÖNELIK
TUTUMU
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Amaç: Bu araştırma, yapay zeka (YZ) ve sağlıkta yapay zekanın
kullanımına yönelik diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin
görüşlerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.

Aim: This research was conducted to determine the opinions of the
students of the faculty of dentistry on the use of artificial intelligence
(AI) and artificial intelligence in health.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Ekim-Aralık
2021 tarihleri arasında, İstanbul Aydin Diş Hekimliği
Fakültesindeki lisans Öğrencileri (n=207) ve doktora öğrencileri
(n=19) toplam öğrenim gören 226 diş hekimliği ve uzmanlık
öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri,
yapay zeka (YZ ) farkındalık anketi ile toplanmıştır. Çalışma tek
merkezde gönüllülük esasına göre yapıldı. Çalışma verilerini elde
etmek için anket formu, katılımcıların demografik özelliklerini ve
YZ konusundaki bilgi düzeylerini ölçmeyi hedefleyen soruları
içeren toplam 20 sorudan oluştu. Nitel veriler tematik içeriz
analizi yöntemiyle değerlendirilirken, niceliksel verilerin
analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.

Materials and Methods: This descriptive study was conducted
between October and December 2021, with the participation of 380
dentistry and specialty students studying in Istanbul Aydin Faculty of
Dentistry, undergraduate students (n=207) and doctoral students
(n=19). Research data were collected with an artificial intelligence (AI)
awareness questionnaire. The study was carried out on a voluntary
basis in a single center. In order to obtain the study data, the
questionnaire consisted of a total of 20 questions, including questions
aimed at measuring the demographic characteristics of the participants
and their level of knowledge about AI. While qualitative data were
evaluated by thematic content analysis method, descriptive statistics
were used in the analysis of quantitative data.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20,86 ± 3,40 olup, %65,9’u
kadın cinsiyette idi. Çalışmamızda en fazla katılım, Lisans
öğrenciler (%91,6) ve 3.sınıf (%57,86) öğrencilerindendi.
Öğrencilerin %68.1’i (n:152) robotların hayatımıza girmesinin
onları endişelendirmediğini, %97.3’sı(n:220) yapay zekayı
duyduğunu, %31.9’sı(n:722) yapay zekadan endişe duymadığını
ve %41.6’sı(n:170) merak uyandırdığını bildirdi. Öğrencilerin %
59.2’si (n:242) diş hekimliğinde yapay zeka uygulamaları hakkında
bilgi sahibi olmadığını, %93.8’i (n:212) ise ileride hekimlik
hayatında yapay zekayı kullanmayı istediğini beyan etti.
Öğrencilerin yarısından az bilgi sahibi olduğunu ifade ederken, %
90.7’si eğitim verilmesini istediğini bildirdi Öğrenciler sağlıkta
yapay zeka kullanımına yönelik uygulama önerileri arasında; tıbbi
hataların önlenmesine yönelik uygulamalar, klinik karar vermeyi
kolaylaştıracak uygulamalar, sağlık profesyonellerinin iş yükünü
azaltmaya yardımcı uygulamalar ve robotik uygulamalar yer aldı.

Results: The mean age of the participants was 20.86 ± 3.40, and 70.9%
of them were female. The highest participation in our study was from
undergraduate students (95.6%) and 3rd year students (60.86%). Of the
students, 68.1% (n: 152) did not worry about the introduction of robots
into our lives, 95.3% (n: 220) heard about artificial intelligence, 35.9% (n:
722) did not worry about artificial intelligence, and 40.6% (n: 170)
reported that it aroused curiosity. 61.2% (n:242) of the students stated
that they did not have knowledge about artificial intelligence
applications in dentistry, and 90.8% (n:212) stated that they wanted to
use artificial intelligence in their medical life in the future. While less
than half of the students stated that they had knowledge, 92.7% of
them stated that they wanted training. Among the application
suggestions for the use of artificial intelligence in health; applications to
prevent medical errors, applications to facilitate clinical decision
making, applications that help reduce the workload of healthcare
professionals, and robotic applications.

Sonuç: Çalışmamızda öğrencilerin YZ konusundaki bilgilerinin
yetersiz olduğu saptandı. Geleceğin uygulamalarından olabilecek
YZ konusunda öğrencilerin eğitim müfradat ilaveleri yapılabilir.

Conclusion: In our study, it was determined that students' knowledge
about AI was insufficient. In the subject of AI, which may be one of the
applications of the future, students' education curriculum can be
added.

Anahtar kelimeler: Yapay zeka, sağlık, farkındalık, öğrenci
görüşleri

Keywords: Artificial intelligence, health, awareness, student opinions
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