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1. Kullanılması planlanan GÜNCEL donanımlar ve özellikleri  

Yarışma kapsamında toplam dört adet donanımdan yararlanılmıştır. Bu donanımlardan 

üç tanesi eğitim işlemlerinde bir tanesi ise test işlemlerinde kullanılmıştır. 

1.1. Eğitim Donanımları 

Yarışma kapsamında eğitim işlemleri; 64 GB RAM belleğe sahip Intel(R) Xeon (R) CPU 

E5–2680 2.7 GHz (32 CPUs) (Donanım-1) bir iş istasyonu, 32 GB RAM belleğe sahip Intel(R) 

Core(TM) i7-9700 CPU 3.00 GHz (Donanım-2) bir iş istasyonu ve 16 GB RAM belleğe sahip 

Intel(R) Xeon (R) E–2274G CPU 4.01 GHz (Donanım-3)  bir iş istasyonu olmak üzere toplam 

üç adet iş istasyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yarışma kapsamında inme yok/inme var 

sınıflandırılmasının gerçekleştirildiği birinci aşamaya ilişkin eğitim işlemleri Donanım-1 ve 

Donanım-2 kullanılarak yapılmıştır. Bölütleme (Segmentasyon) yani piksel bazında 

sınıflandırmanın yapıldığı yarışmanın ikinci aşamasına ilişkin eğitim işlemleri ise Donanım-3 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

1.2. Test Donanımları 

Yarışma kapsamında test işlemleri; 16 GB RAM belleğe sahip Intel(R) Core(TM) i7-

8556U CPU 1.80 GHz (Donanım-4) özelliklerine sahip bir dizüstü bilgisayar kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Diğer donanımlarda eğitim işlemleri sonucu elde edilen eğitilmiş ağ 

modelleri “.mat” dosyaları olarak kaydedilmiş ve Donanım-4’e taşınmıştır. Ayrıca, yarışmaya 

ilişkin dokümantasyon vb. diğer tüm işlemlerde Donanım-4 kullanılmıştır. 

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari 

Yarışma kapsamında yarışmanın birinci aşaması olan inme yok/inme var sınıflandırılması 

ve yarışmanın ikinci aşaması olan bölütleme yani piksel bazında sınıflandırma olmak üzere iki 

başlık halinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

2.1. İnme yok/İnme var Sınıflandırma Çalışmaları 

Yarışmanın birinci aşaması olan inme yok/inme var sınıflandırma çalışması için beş 

farklı veri seti birleştirilerek (bir sonraki bölümde detayları kapsamlı şekilde anlatılmıştır) 

568.403 normal, 109.242 kanamalı ve 1.435 tıkanmalı olmak üzere toplam 679.080 BT kafa 

görüntüsü elde edilmiştir. Söz konusu karma veri seti içinde tıkanma BT görüntülerinin sayısı 

az olduğu ve bu durum veri seti içinde etiketlere ait görüntü sayılarında dengesizlik oluşturduğu 

için her tıkanma BT görüntüsüne 50 kat veri artırma uygulanmıştır. Bu sayede tıkanma BT 

görüntü sayısı toplam 71.750’ye yükseltilmiştir. Görüntü sayıları ve kaynakları hakkındaki 

detaylı bilgilerin bir sonraki bölümden incelenmesi mümkündür. 
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Çalışma kapsamında oluşturulan karma veri seti içindeki görsellerin boyutları oldukça 

çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca, bu görüntüler png, jpg, jpeg, dcm, nifti gibi farklı veri 

biçimlerine ve 8 bit (gri seviye), 16 bit, 24 bit (RGB) gibi farklı bit derinliğine sahiptir. Bu 

sebeple öncelikle yapılması gereken işlemin söz konusu görüntüleri standart hale getirmek 

olduğuna karar verilmiştir. Bir diğer önemli husus ise bazı görüntülerde radyolojik veriyi içeren 

kafa bölümünün görüntünün tamamına yakınını kaplarken bazı görüntülerde oldukça küçük bir 

bölümü yerleşmiş durumda olmasıdır. Çalışmamız kapsamında gerçekleştirilen ön görüntü 

işleme aşamasında görüntüler içindeki kafa bölümünü otomatik olarak çerçeveleyen ve bu 

görüntü bölümünü standart bir boyuta getiren kodlama kısmı gerçekleştirilmiştir. Bu işlemden 

sonra tüm görsellerin boyutları 224 x 224 piksel olarak yeniden düzenlenmiş ve 8 bit gri seviye 

formatında png uzantısı ile kaydedilmiştir. Şekil 1’de çalışmada ön işlemler sonucu elde edilen 

standartlaştırılmış görüntülerden bir tanesi yer almaktadır. 

 

Şekil 1: a) Veri Seti-1 [1] içindeki normal (inme yok) bir görüntüsünün orijinal hali b) 

Radyolojik veriyi içeren bölümün otomatik çerçevelenerek boyutlarının yeniden 

düzenlenmesi ile elde edilen görüntü 

Çalışma kapsamında temel olarak üzerinde durulan husus tek bir Evrişimli Sinir Ağı 

(ESA) mimarisi kullanılması yerine birden fazla ESA mimariden elde edilen sonuçların 

sentezlenmesiyle daha yüksek doğrulukla sonuçların elde edilmesi yaklaşımıdır. Buna benzer 

iki adet uygulama yakın zamanda Yaşar ve Ceylan tarafından BT [2] ve X-ray [3] 

görüntülerinden Covid-19 hastalığının teşhisinde kullanılmış olup başarılı sonuçlar 

sağlanmıştır. Ayrıca bu çalışmalarda ESA mimarisine giriş olarak verilen görüntülere Yerel 

İkili Desenler (YİD) [4] uygulanması durumunda doğru sınıflandırılmasında sorun yaşanan ve 

inatçı olarak nitelendirilebilecek görüntülerin doğru teşhisinde önemli kazanımlar 

sağlanabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmada da benzer bir yaklaşım benimsenmiştir. 

Çalışmanın bu rapora konu olan kısmına kadar ki bölümünde GoogleNet[5], MobileNetv2 [6] 

ve ResNet101 [7] olmak üzere toplam üç adet ESA mimarisi kullanılmıştır. Söz konusu ESA 
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mimarileri doğrudan orijinal BT görüntülerinin yanı sıra bu görüntülere YİD uygulanarak elde 

edilen özellik görüntüleri kullanılarak ayrı ayrı eğitilmiştir.  

Çalışma kapsamında eğitim ve test kümelerinin belirlenmesi için veriler alt etiket 

görüntü sayıları ve toplam sayılar dengeli olacak şekilde toplam dört parçaya bölünmüştür. 

Tablo 1’de bu görüntü gruplarında yer alan görüntü sayılarına ilişkin sayısal bilgiler yer 

almaktadır.  

Tablo 1: Yarışmanın birinci aşamasında (inme yok/inme var sınıflandırılması) kullanılan 

eğitim ve test kümelerine ilişkin bilgiler 

  Normal Kanamalı Tıkayıcı Toplam 

1. Grup (Test Seti) 142.100 27.309 17.950 187.359 

2. Grup (Eğitim Seti-1) 142.102 27.313 17.950 187.365 

3. Grup (Eğitim Seti-2) 142.099 27.309 17.925 187.333 

4. Grup (Eğitim Seti-3) 142.102 27.311 17.925 187.338 

Toplam 568.403 109.242 71.750 749.395 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen deneylerde birinci grup test grubu diğer üç grup 

ise eğitim grupları olarak belirlenmiştir. ESA mimarilerinin eğitiminde transfer öğrenme yerine 

sıfırdan bir eğitim sürecinin gerçekleştirilmesinin daha verimli olacağı değerlendirilmiştir. 

Eğitim veri grupları içindeki görüntü sayısının beş yüz binin üzerinde olması sebebiyle eğitimde 

kullanılan donanımlarının daha efektif ve paralel kullanılabilmesi için ESA mimarileri diğer üç 

eğitim grubunda ayrı ayrı eğitilmiştir. Çalışma kapsamında üç farklı eğitim grubu, üç farklı 

ESA mimarisi ve orijinal görüntüler ile YİD görüntüleri olmak üzere iki farklı giriş veri tipi 

kullanıldığı için eğitimler sonucunda bir görüntü hakkında karar verebilecek toplam on sekiz 

adet eğitilmiş karar mekanizması (ESA mimarisi) elde edilmiştir. Çalışma kapsamında bu 

mimarilerin test kümesinde yer alan görüntüler kullanılarak test edilmesiyle elde edilen 

sonuçların yanı sıra bu sonuçların ardışık üç katmanlı pipeline algoritması (boru hattı, veri akış 

hattı) kullanılarak birleştirilmesiyle elde edilen sonuçlar da hesaplanmıştır. Bu sayede ortaya 

atılan pipeline yaklaşımının adım adım çalışma sonuçlarına etkisi analiz edilmiştir. Söz konusu 

pipeline yaklaşımının çalışması genel olarak Şekil 2’de özetlenmiştir.  

Şekil 2’den de görüleceği üzere boru hattı yaklaşımın ilk katmanında aynı giriş görüntü 

tipi ve aynı ESA mimarisinin farklı eğitim grupları kullanılarak eğitilmiş hallerinden elde edilen 

sonuçlar birleştirilmiştir. İkinci katmanda ise aynı giriş görüntü tipi için birinci katmanda elde 

edilen sonuçlar farklı ESA mimarileri için birleştirilmiştir. Son katmanda ise ESA girişinde 

doğrudan orijinal görüntüler ve YİD özellik görüntüleri kullanılarak elde edilen ve ikinci 

katmandan gelen sonuçlar birleştirilerek pipeline yaklaşımının çıkış sonucu sağlanmıştır. 
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 Çalışmada iki sınıflı sınıflandırma gerçekleştirilmiş olup sayısal sonucunun etiket 

sonucuna dönüştürülmesinde 0,5 eşik değeri kullanılmıştır. Birinci ve ikinci katmana sırasıyla 

üç adet ESA sonucu ve birinci katman sonucu giriş olarak gelmektedir. Bu sayısal sonuçlardan 

herhangi ikisi 0,5 eşik değerine göre hangi etiketi taşıyorsa sonuç o etiket ve sayısal sonuç ise 

o etiketi sağlayan en iyi sayısal sonuç olarak kabul edilmiştir. Üçüncü katmanda ise iki adet 

ikinci katman sonucu giriş olarak gelmektedir. İki sonuç 0,5 eşik değerine göre aynı etiketi 

sağlıyorsa sonuç doğrudan bu etiket ve sayısal sonuç ise o etiketi sağlayan en iyi sayısal sonuç 

olarak kabul edilmiştir. Ancak farklı etiketler taşıyorsa giriş olarak YİD kullanılan ikinci 

katman blokundan gelen sonuç ime yok ise sonuç doğrudan inme yok aksi durum için ise sayısal 

sonuçların ortalaması alınarak 0,5 eşik değerine göre yeni etiket sonucu oluşturulmuştur.  

Çalışma kapsamında kullanılan toplam veri sayısının yedi yüz elli bin mertebesinde 

olması ve eğitim işlemlerinin ilk baştan gerçekleştirilmesi sebebiyle eğitim işlemleri uzun 

süreler almaktadır. Bu sebeple, Nihai Tasarım Raporundan yarışma gününe kadar çalışmalara 

devam edilip deney sonuçları daha da yükseltilmeye çalışılacaktır. Bu kapsamda kullanılan üç 

ESA mimarisine ilave olarak Xception [8], DarkNet19 [9], Efficent [10], Inception [11], 

DenseNet201 [12] olmak üzere toplam beş adet ESA mimarisi için eğitim işlemleri 

gerçekleştirilecektir. Eğitim işlemleri gerçekleştirilmesi düşünülen bir diğer ESA mimari ise 

Yaşar ve Ceylan tarafından daha önce [2,3] çalışmasında kullanılan 24 katmanlı yalın ama 

oldukça hızlı olan bir ESA mimarisidir. Ayrıca, özellik görüntülerinin elde edilmesi için YİD 

yerine Lokal Entropi kullanılması durumunda deney sonuçlarının değişimi incelenecektir. 

Gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda elde edilecek karar mekanizma sayısının artmasına 

bağlı olarak sentezleme işleminin nasıl daha efektif yapılabileceği üzerinde çalışmalar 

yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca, yarışma kapsamında verilen görüntülerle test işlemleri 

yapılacağı için bu rapora konu test grubu için de eğitim işlemleri gerçekleştirilerek pipeline 

yaklaşımına giriş olarak eklenmesi planlanmaktadır. 

2.2.Bölütleme (Piksel Bazında Sınıflandırma) Çalışmaları 

Yarışmanın ikinci aşaması olan bölütleme yani piksel bazında sınıflandırma çalışması 

için toplam üç farklı veri seti birleştirilerek (bir sonraki bölümde detayları kapsamlı şekilde 

anlatılmıştır) 1.411 kanamalı ve 1.435 tıkanmalı olmak üzere toplam 2.846 BT kafa görüntüsü 

elde edilmiştir. Söz konusu görüntülerin bölütlenmiş maske görüntüleri de oluşturulan karma 

veri seti içinde yer almaktadır.  

Çalışma kapsamında oluşturulan karma veri seti içindeki görsellerin boyutları oldukça 

çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca, bu görüntüler png, jpg, jpeg, dcm, nifti gibi farklı veri 

biçimlerine ve 8 bit (gri seviye), 16 bit, 24 bit (RGB) gibi farklı bit derinliğine sahiptir. Bu 
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sebeple öncelikle yapılması gereken işlemin söz konusu görüntüleri standart hale getirmek 

olduğuna karar verilmiştir. Bir diğer önemli husus ise bazı görüntülerde radyolojik veriyi içeren 

kafa bölümünün görüntünün tamamına yakınını kaplarken bazı görüntülerde oldukça küçük bir 

bölümü yerleşmiş durumda olmasıdır. Çalışmamız kapsamında gerçekleştirilen ön görüntü 

işleme aşamasında görüntüler içindeki kafa bölümünü otomatik olarak çerçeveleyen ve bu 

görüntü bölümünü standart bir boyuta getiren kodlama kısmı gerçekleştirilmiştir. Bu işlemden 

sonra tüm görsellerin boyutları 224 × 224 piksel olarak yeniden düzenlenmiş ve 8 bit gri seviye 

formatında png uzantısı ile kaydedilmiştir. Orijinal görüntülere uygulanan işlemler kayıt altına 

alınarak aynı işlemler maske görüntülere de uygulanmıştır. Yani, orijinal görüntünün hangi 

piksel aralıkları çerçevelenmiş ise maske görüntülerinin de aynı piksel aralıkları 

çerçevelenmiştir. Çerçevelenen orijinal görüntüler gibi maske görüntülerinin boyutları da 224 

× 224 piksel olarak yeniden düzenlenmiştir.  

Çalışmanın bu bölümü için temel olarak üzerinde durulan husus bir önceki bölümde 

olduğu gibi tek bir ESA mimarisi kullanılması yerine birden fazla ESA mimariden elde edilen 

sonuçların sentezlenmesiyle daha yüksek doğrulukla sonuçların elde edilmesi yaklaşımıdır. 

Çalışmanın bu rapora konu olan kısmına kadar ki bölümünde bölütleme çalışması için 

ResNet50 [7], MobileNetv2 [6], Xcepiton [8] ve Inceptionresnetv2 [13] olmak üzere toplam 

dört adet ESA mimarisi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında eğitim kümesi ile eğitilen bu 

mimarilerin test kümesinde yer alan görüntüler kullanılarak test edilmesiyle elde edilen 

sonuçların yanı sıra bu sonuçların üç farklı pipeline yaklaşımı kullanılarak birleştirilmesiyle 

elde edilen sonuçlar da hesaplanmıştır. Bu sayede, ortaya atılan pipeline sınıflandırma 

yaklaşımının çalışma sonuçlarına etkisi ayrı ayrı analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında eğitim 

ve test kümelerinin belirlenmesi için veriler alt etiket görüntü sayıları dengeli olacak şekilde 

test ve eğitim kümesi olmak üzere iki parçaya bölünmüştür. Tablo 2’de bu görüntü gruplarında 

yer alan görüntü sayılarına ilişkin sayısal bilgiler yer almaktadır.  

Tablo 2: Yarışmanın ikinci aşamasında (bölütleme (piksel bazında sınıflandırılması)) 

kullanılan eğitim ve test kümelerine ilişkin bilgiler 

  Kanamalı Tıkayıcı Toplam 

Test Seti 93 130 223 

Eğitim Seti 1.318 1.305 2.623 

Toplam 1.411 1.435 2.846 

ESA mimarilerinin eğitim işlemleri normal, kanama ve tıkanma olmak üzere üç farklı 

piksel etiketini esas alacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Test işlemleri sırasında test kümesinde 

yer alan görüntüler için dört ESA mimarisi kullanılarak ayrı ayrı sonuçlar hesaplanmıştır. 
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Ayrıca, dört ESA mimarisi ile elde edilen sonuçlar üç farklı pipeline yaklaşımı kullanılarak 

birleştirilmiştir.  

Birinci pipeline yaklaşımında bir görüntüdeki bir piksel için karar verilirken herhangi 

bir ESA mimarisi tarafından normal haricinde bir sınıflandırılma yapıldıysa sonuç etiketi 

doğrudan normal harici bu etiket olarak kabul edilmiştir. Bu aşamada ESA mimarileri 

tarafından normal haricinde etiketleme yapılırken kanama veya tıkanma etiketinin ikisin de 

ortaya çıkması durumunda hangi etiket daha fazla sayıda sonuç olarak elde edildi ise bu etiket 

sonuç etiketi olarak kabul edilmiştir. Ancak, bu aşamada da eşitlik varsa piksel sonuç etiketi 

kanama olarak kabul edilmiştir.  

İkinci pipeline yaklaşımında bir görüntüdeki bir piksel için karar verilirken dört ESA 

mimarisinin en az ikisi tarafından ortaya çıkarılan etiket sonuç etiketi olarak kabul edilmiştir. 

Bu aşamada normal ile kanama/tıkanma etiket sayısı arasında bir eşitlik olması durumunda 

piksel kanama/tıkanma olarak kabul edilmiştir. Söz konusu eşitlik kanama etiketi ile tıkanma 

etiketi arasında ise sonuç etiketi kanama olarak kabul edilmiştir.  

Üçüncü pipeline yaklaşımı bir ve ikinci pipeline yaklaşımının ihtiyaç durumuna göre 

seçilmesini içermektedir. Test işlemleri sonucunda ikinci pipeline yaklaşımının gerçekte 

kanama etiketli görüntüler için daha yüksek sonuçlar sağlarken birinci pipeline yaklaşımının 

gerçekte tıkanma etiketli görüntüler için daha yüksek sonuçlar sağladığı görülmüştür. Üçüncü 

pipeline yaklaşımı bir test görüntüsü için dört ESA mimarisi tarafından toplam etiketlenen 

kanamalı piksel sayısı ile toplam etiketlenen tıkanmalı piksel sayısını karşılaştırarak birinci 

veya ikinci pipeline yaklaşımından hangisinin kullanılacağına karar vermektedir. Kanamalı 

piksel sayısının daha fazla olması durumunda ikinci pipeline, tıkanmalı piksel sayısının daha 

fazla olması durumunda birinci pipeline kullanılarak birleştirme işlemi yapılmaktadır. 

Eğitim görüntülerine uygulanan başlangıç ön görüntü işleme (çerçeveleme ve yeniden 

boyutlandırma) aşamaları aynı şekilde test görüntülerine de uygulanmıştır. Ancak bu aşamada, 

test veri seti içindeki orijinal görüntünün hangi piksel aralıklarının çerçevelendiği kayıt olarak 

tutulmuştur. Test aşamasında test görüntüsüne karşılık gelen maske görüntüsü çerçevelenmiş 

görüntünün karşılığıdır. Test görüntüsünün çerçeveleme yapmadan önceki haline karşılık gelen 

maske görüntüsünün elde edilmesi için kayıt altına alınan bilgiler kullanılarak ön işlem tersine 

uygulanmıştır. Bu aşamada test görüntüsünde çerçeve dışında kalan bütün pikseller normal 

olarak etiketlenmiştir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında kullanılan görüntü sayısı birinci aşamaya göre daha azdır. 

Ancak, piksel bazında sınıflandırma işlemi gerçekleştirildiği için eğitim işlemleri birinci aşama 

kadar uzun sürmektedir. Bu sebeple, Nihai Tasarım Raporundan yarışma gününe kadar 
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çalışmalara devam edilip deney sonuçları daha da yükseltilmeye çalışılacaktır. Bu kapsamda 

kullanılan dört ESA mimarisine ilave olarak DarkNet19 [9], Efficent [10], Inception [11], 

DenseNet201 [12] olmak üzere toplam dört adet ESA mimarisi için daha eğitim işlemleri 

gerçekleştirilecektir. Ayrıca, bir önceki aşamaya benzer şekilde orijinal görüntülerden YİD ve 

Lokal Entropi kullanılarak özellik görüntüleri elde edilmesi ve kullanılması durumuna ilişkin 

deney sonuçlarının elde edilmesi planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda 

elde edilecek karar mekanizma sayısının artmasına bağlı olarak sentezleme işleminin nasıl daha 

efektif yapılabileceği üzerinde çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca, yarışma 

kapsamında verilen görüntülerle test işlemleri yapılacağı için bu rapora konu test görüntüleri 

de eğitim kümesine dahil edilecektir.  

3. Deney ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri  

Yarışma kapsamında çalışma sonuçlarının yükseltilmesi ve daha stabil hale getirilmesi 

için birden fazla veri setinden yararlanılmıştır. Bu bölümde öncelikle veri setlerinin genel 

bilgilerine yer verilecektir. Daha sonra yarışmanın birinci ve ikinci aşamasında kullanılan 

toplam görüntü sayıları üzerinde durulacaktır.  

Çalışmalar kapsamında kullanılan ilk veri seti Felipe Kitamura [1] tarafından 

oluşturularak Kaggle platformu üzerinden erişime açılan veri setidir. Veri seti 100 normal ve 

100 kanamalı BT kafa görüntüsünü içermektedir. Veri seti içinde yer alan BT dilimlerinin her 

birinin farklı kişilerden geldiği belirtilmiştir. Söz konusu veri seti araştırmacıların genel 

kullanım yapabileceği şekilde açık lisansa sahiptir. Veri seti içinde kanamalı BT görüntüleri 

için sadece görüntülerin kendisi yer almakta olup herhangi bir maske görüntüsü 

bulunmamaktadır. Söz konusu veri seti içindeki görüntülerin tamamı yarışmanın birinci 

aşaması (inme yok/inme var sınıflandırılması) için gerçekleştirilen çalışmalara dahil edilmiştir.  

Çalışmalar kapsamında yararlanılan ikinci veri seti Murtadha Hssayeni [14] tarafından 

oluşturularak Kaggle platformu üzerinden erişime açılan veri setidir. Söz konusu veri seti içinde 

1.115 normal ve 318 adet kanamalı BT kafa görüntüsü bulunmaktadır. Kanamalı görüntülerin 

kanama alt sınıf (intraventricular, intraparenchymal vb.) bilgileri de veri seti içinde 

paylaşılmıştır. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, veri setinin bütün alt kanama 

tiplerini içerdiği ve bu açıdan homojen olduğu söylenebilir. Ayrıca, veri seti kanamalı 

görüntülerin bölütlenmiş maske görüntülerini de içermektedir. Veri seti araştırmacıların genel 

kullanım yapabileceği şekilde açık lisansa sahiptir. Söz konusu veri seti içindeki görüntülerin 

tamamı yarışmanın birinci aşaması (inme yok/inme var sınıflandırılması) ve ikinci aşaması 

(bölütleme) için gerçekleştirilen çalışmalara dahil edilmiştir. 
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Çalışmalar kapsamında kullanılan üçüncü veri seti ISLES 2018 Challenge [15] 

kapsamında oluşturulan veri setidir. Söz konusu veri seti içinde 400 adet BT kafa görüntüsü yer 

almaktadır. Veri seti içinde ayrıca, vakaların perfüzyon çekimleri de bulunmaktadır. Söz 

konusu 400 BT görüntüsünün 305 adetinde perfüzyon görüntüsünde bulgu yer alırken 95 

tanesinde bir bulgu bulunmamakta yani normal görünümdedir. Veri seti içinde perfüzyon 

görüntüleri dikkate alınarak oluşturulmuş tıkanma bölgelerini gösteren bölütleme maskeleri de 

yer almaktadır. Söz konusu veri seti araştırmacıların doğrudan genel kullanım yapabileceği 

şekilde açık lisansa sahip değildir. Veri setine ulaşabilmek için yarışmaya özel olarak kayıt 

yaptırılarak erişim ve kullanım izni alınmıştır. Söz konusu veri seti içindeki görüntülerin 

tamamı yarışmanın birinci aşaması (inme yok/inme var sınıflandırılması) ve ikinci aşaması 

(bölütleme) için gerçekleştirilen çalışmalara dahil edilmiştir. 

Çalışmalar kapsamında kullanılan dördüncü veri seti Radiological Society of North 

America tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen bir yarışma kapsamında paylaşılan ve çok 

fazla sayıda görüntü içeren RSNA Intracranial Hemorrhage Detection [16] veri setidir. Söz 

konusu veri setinin içinde yüz binden fazla kanamalı ve altı yüz binden fazla normal BT kafa 

görüntüsü yer almaktadır. Söz konusu veri seti araştırmacıların doğrudan genel kullanım 

yapabileceği şekilde açık lisansa sahip değildir. Veri setine ulaşabilmek için yarışma özel olarak 

kayıt yaptırılarak erişim ve kullanım izni alınmıştır. Veri seti analiz edilerek kanamalı 

görüntülerin doğrudan çalışmaya dahil edilmesi uygun görülmüştür. Ancak normal görüntüler 

incelendiğinde kafanın en üst ve en alt kısımlarını içeren ve radyolojik olarak bir değeri 

olmayan görüntü dilimleri olduğu görülmüştür. Biriktirilen görüntü sayısının fazlalığı ve eğitim 

donanımlarının daha efektif kullanılması için söz konusu bu görüntüler dışlanmıştır. Dışlama 

işlemleri sonunda 107.731 adet kanamalı BT görüntüsü ve 562.666 adet normal BT görüntüsü 

yarışmanın birinci aşaması (inme yok/inme var sınıflandırılması) için gerçekleştirilen 

çalışmalara dahil edilmiştir. Söz konusu veri seti içinde kanamalı BT görüntülerinin sadece 

kendisi yer almakta olup herhangi bir maske görüntüsü bulunmamaktadır. 

Çalışmalar kapsamında kullanılan beşinci ve son veri seti yarışma kapsamında paylaşılan 

verilerdir. Bu kapsamda 4.427 adet normal, 1.093 kanamalı ve 1.130 adet tıkanmalı BT 

görüntüsü yarışmanın birinci aşaması (inme yok/inme var sınıflandırılması) ve ikinci aşaması 

(bölütleme) için gerçekleştirilen çalışmalara dahil edilmiştir. 

Ayrıntılı açıklamaları yukarıda verilen veri setlerinin yarışmanın birinci aşamasında 

(inme yok/inme var sınıflandırılması) kullanılan görüntü sayılarına ilişkin toplam bilgileri 

Tablo 3’ün yedinci satırında yer almaktadır. Tablo 3’ün yedinci satırından görüldüğü üzere 

normal BT görüntüleri ve kanamalı BT görüntüleri için oldukça doyurucu sayılara ulaşılmasına 
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rağmen tıkayıcı BT görüntüleri için sayının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca bu 

durum veri seti içinde veri etiketlerine ait görüntü sayıları açısından bir veri dengesizliğine 

sebep olmaktadır. Söz konusu veri dengesizliğinin giderilmesi için 1.435 tıkanma görüntüsün 

her birine 50 kat veri artırma (data augmentation) işlemi uygulanmıştır. Bu sayede kanamalı ve 

tıkayıcı görüntüler ile normal ve anormal görüntüler arasındaki veri sayısı dengesi 

iyileştirilmiştir. Veri artırılması işlemi sonrasında son veri sayısına ilişkin bilgi Tablo 3’ün son 

satırında yer almaktadır.  

Tablo 3: Yarışmanın birinci aşamasında (inme yok/inme var sınıflandırılması) kullanılan 

görüntü sayılarına ilişkin 

Veri Kaynağı Normal Kanamalı Tıkayıcı Toplam 

Veri Seti-1 [1] 100 100 X 200 

Veri Seti-2 [14] 1.115 318 X 1.433 

Veri Seti-3 [15] 95 X 305 400 

Veri Seti-4 [16] 562.666 107.731 X 670.397 

Yarışmada Verilen Görüntüler 4.427 1.093 1.130 5.640 

Toplam 568.403 109.242 1.435 679.080 

Veri Artırma Yok Yok x50 kat   

Toplam 568.403 109.242 71.750 749.395 

 Yarışmanın ikinci aşaması (bölütleme) için kullanılan veri setleri ve görüntü sayılarına 

ilişkin bilgiler Tablo 4’de yer almaktadır. Bu kapsamda kanamalı ve tıkayıcı görüntülerin sayısı 

arasında bir veri dengesizliği olmaması ve piksel bazında sınıflandırma yapılması sebebiyle 

eğitim işlem yükü de dikkate alınarak bu aşama için herhangi bir veri artırma işlemi 

uygulanmamıştır.  

Tablo 4: Yarışmanın ikinci aşamasında (bölütleme) kullanılan görüntü sayılarına ilişkin 

Veri Kaynağı Kanamalı Tıkayıcı Toplam 

Veri Seti-2 [14] 318 X 318 

Veri Seti-3 [15] X 305 305 

Yarışmada Verilen Görüntüler 1.093 1.130 2.223 

Toplam 1.411 1.435 2.846 

  

4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu  

4.1.İnme yok/İnme var Sınıflandırma Sonuçları 

Yarışmanın birinci aşaması ( inme yok/inme var) için üretilen yazılımların tamamı 

Matlab 2021(a) platformu üzerinden gerçekleştirilmiştir. ESA mimarilerinin eğitiminde 

kullanılan ağ çözücü momentumlu stokastik gradyan inişi (SDGM) olarak seçilmiştir. 

Başlangıç öğrenme oranı 0.01, maksimumum iterasyon sayısı 30, mini grup boyutu 16 olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca aşırı uyum sorununa karşı her iterasyondan önce verilerin karıştırılması 
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açık tutulmuştur. Söz konusu eğitim seçenekleri bütün ESA mimarileri için aynı olacak şekilde 

kullanılmıştır.  

Birinci aşamanın sonuçlarının karşılaştırılmasında Doğru Pozitif (TP), Yanlış Pozitif 

(FP) ve Yanlış Negatif (FN), Doğru Negatif (TN) değerleri üzerinden hesaplanan Duyarlılık 

(SEN), Özgüllük (SPE) Doğruluk (ACC), F-1 Puanı (F-1) değerleri kullanılmıştır. Söz konusu 

parametreler hakkındaki açıklamaların [17,18] sayfalarından incelenmesi mümkündür.  

Tablo 5’de on sekiz adet ESA mimarisi kullanılarak, Tablo 6’da önerilen pipeline 

yaklaşımının birinci katmanında, Tablo 7’de önerilen pipeline yaklaşımının ikinci katmanında 

ve Tablo 8’de önerilen pipeline yaklaşımının üçüncü yani son katmanında elde edilen test 

sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçların ayrı tablolarda gösterilmesinin sebebi pipeline 

katmanlarındaki sonuçların değişiminin karşılaştırmalı olarak daha iyi anlaşılmasının arzu 

edilmesidir.  

Tablo 5: On sekiz ESA mimarisi ile elde edilen sınıflandırma sonuçları 

Giriş Veri 

Tipi 

ESA 

Mimarisi 

Eğitim 

Kümesi 
SEN  SPE 

SEN/2 

+ 

SPE/2 

ACC F-1 

Orijinal GoogleNet Eğitim Seti-1 0,866 0,961 0,913 0,938 0,870 

Orijinal GoogleNet Eğitim Seti-2 0,814 0,981 0,898 0,941 0,869 

Orijinal GoogleNet Eğitim Seti-3 0,887 0,944 0,915 0,930 0,860 

Orijinal MobileNetv2 Eğitim Seti-1 0,758 0,991 0,874 0,934 0,848 

Orijinal MobileNetv2 Eğitim Seti-2 0,860 0,966 0,913 0,940 0,874 

Orijinal MobileNetv2 Eğitim Seti-3 0,757 0,990 0,873 0,934 0,847 

Orijinal ResNet101 Eğitim Seti-1 0,848 0,954 0,901 0,928 0,851 

Orijinal ResNet101 Eğitim Seti-2 0,818 0,967 0,892 0,931 0,851 

Orijinal ResNet101 Eğitim Seti-3 0,804 0,973 0,888 0,932 0,851 

YİD GoogleNet Eğitim Seti-1 0,806 0,952 0,879 0,917 0,824 

YİD GoogleNet Eğitim Seti-2 0,687 0,985 0,836 0,913 0,792 

YİD GoogleNet Eğitim Seti-3 0,757 0,969 0,863 0,917 0,816 

YİD MobileNetv2 Eğitim Seti-1 0,814 0,958 0,886 0,923 0,836 

YİD MobileNetv2 Eğitim Seti-2 0,769 0,974 0,871 0,924 0,831 

YİD MobileNetv2 Eğitim Seti-3 0,790 0,965 0,878 0,923 0,832 

YİD ResNet101 Eğitim Seti-1 0,746 0,959 0,853 0,908 0,796 

YİD ResNet101 Eğitim Seti-2 0,735 0,964 0,849 0,909 0,796 

YİD ResNet101 Eğitim Seti-3 0,759 0,954 0,857 0,907 0,798 

Minimum 0,687 0,944 0,836 0,907 0,792 

Maksimum 0,887 0,991 0,915 0,941 0,874 

Ortalama 0,793 0,967 0,880 0,925 0,836 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

Tablo 6: Pipeline yaklaşımın birinci katmanında elde edilen sınıflandırma sonuçları 

Giriş Veri 

Tipi 

ESA 

Mimarisi 
SEN  SPE 

SEN/2 

+ 

SPE/2 

ACC F-1 

Orijinal GoogleNet 0,862 0,971 0,917 0,945 0,883 

Orijinal MobileNetv2 0,788 0,990 0,889 0,941 0,865 

Orijinal ResNet101 0,829 0,976 0,902 0,941 0,871 

YİD GoogleNet 0,756 0,978 0,867 0,924 0,828 

YİD MobileNetv2 0,796 0,973 0,884 0,930 0,847 

YİD ResNet101 0,746 0,959 0,853 0,908 0,796 

Minimum 0,746 0,959 0,853 0,908 0,796 

Maksimum 0,862 0,990 0,917 0,945 0,883 

Ortalama 0,796 0,975 0,885 0,931 0,848 

 

Tablo 7: Pipeline yaklaşımın ikinci katmanında elde edilen sınıflandırma sonuçları 

Giriş Veri 

Tipi 
SEN  SPE 

SEN/2 

+ 

SPE/2 

ACC F-1 

Orijinal 0,829 0,984 0,906 0,946 0,881 

YİD 0,772 0,979 0,875 0,929 0,840 

Minimum 0,772 0,979 0,875 0,929 0,840 

Maksimum 0,829 0,984 0,906 0,946 0,881 

Ortalama 0,800 0,981 0,891 0,937 0,861 

 

Tablo 8: Pipeline yaklaşımın üçüncü katmanında elde edilen sınıflandırma sonuçları 

SEN  SPE 

SEN/2 

+ 

SPE/2 

ACC F-1 

0,839 0,980 0,910 0,946 0,883 

 

Test sonuçları ortaya konulan pipeline yaklaşımı sayesinde on sekiz ESA mimarisi 

tarafından elde edilen en yüksek sonuçlara yakın nihai sonuçların sentezlenmesinin 

sağlandığını göstermektedir. Ortalama sonuçların ise %2’den fazla oranda yükseltildiğine işaret 

etmektedir.   

4.2.Bölütleme (Piksel Bazında Sınıflandırma) Sonuçları 

Yarışmanın ikinci aşaması (bölütleme) için üretilen yazılımların tamamı Matlab 2021(a) 

platformu üzerinden gerçekleştirilmiştir. ESA mimarilerinin eğitiminde kullanılan ağ çözücü 

momentumlu stokastik gradyan inişi (SGDM) olarak seçilmiştir. Başlangıç öğrenme oranı 0.01, 

maksimumum iterasyon sayısı 100, mini grup boyutu 32 olarak belirlenmiştir. Ayrıca aşırı 

uyum sorununa karşı her iterasyondan önce verilerin karıştırılması açık tutulmuştur. Söz 

konusu eğitim seçenekleri bütün ESA mimarileri için aynı olacak şekilde kullanılmıştır.  

İkinci aşamanın sonuçlarının karşılaştırılmasında ortalama TP, FP ve FN değerleri ile 

bu değerleri ile ortalama Kesişim Alanın Birleşim Alanına Oranı (IoU) değerleri kullanılmıştır. 
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Elde edilen maskeler ile gerçek maskelerin karşılaştırılmasında herhangi bir aşındırma veya 

genişleme işlemi yapılmamış ve doğrudan gerçek maske ile karşılaştırma yapılmıştır. Bunun 

temel sebebi pipeline algoritmalarının sonuçlar üzerindeki etkisinin tam olarak ortaya 

çıkarılmasıdır. Ancak, yarışma esnasında aşındırma ve genleşme işlemleri ile bölütleme 

sınırları üzerindeki pikseller için kabul toleransı yükseltileceğinden verilen sonuçlardan daha 

yüksek sonuçlar elde edilmesi muhtemeldir.  

Tablo 9’da test aşamasında kullanılan kanamalı görüntüler (93 adet), Tablo 10’da test 

aşamasında kullanılan tıkanmalı görüntüler (130 adet) ve Tablo 11’de bütün test görüntüleri 

(223 adet) kullanılarak elde edilen ortalama test sonuçları yer almaktadır. Pipeline-3 

algoritmasının etkinliğinin karşılaştırmalı olarak daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla 

sonuçlar ayrı tablolarda gösterilmiştir.  

Tablo 9: 93 kanamalı test görüntüsü kullanılarak elde edilen ortalama bölütleme sonuçları 

  TP FP FN IoU 

MobileNetv2 1.231,6 272,1 263,2 0,6057 

ResNet50 1.222,8 141,1 272,0 0,6369 

Xcepiton 1.132,2 142,7 362,6 0,5408 

Inceptionresnetv2 1.220,7 174,1 274,1 0,6129 

Pipeline-1 1.318,1 515,3 176,7 0,5808 

Pipeline-2 1.247,6 134,3 247,2 0,6504 

Pipeline-3 1.253,6 251,2 241,2 0,6496 

Tablo 10: 130 tıkanmalı test görüntüsü kullanılarak elde edilen ortalama bölütleme sonuçları 

  TP FP FN IoU 

MobileNetv2 1.656,0 477,0 1.280,5 0,3907 

ResNet50 1.703,8 362,6 1.233,4 0,4364 

Xcepiton 1.173,4 264,5 1.763,9 0,2715 

Inceptionresnetv2 1.620,9 358,2 1.316,4 0,4088 

Pipeline-1 2.169,7 945,7 766,7 0,4889 

Pipeline-2 1.756,6 322,5 1.180,7 0,4426 

Pipeline-3 2.169,7 945,3 766,7 0,4889 

Tablo 11: Bütün test görüntüleri (223 görüntü) için elde edilen ortalama bölütleme sonuçları 

  TP FP FN IoU 

MobileNetv2 1.479,0 391,6 856,2 0,4804 

ResNet50 1.503,2 270,2 832,5 0,5200 

Xcepiton 1.156,2 213,7 1.179,5 0,3838 

Inceptionresnetv2 1.454,0 281,4 881,8 0,4939 

Pipeline-1 1.814,6 766,2 520,6 0,5272 

Pipeline-2 1.544,3 244,0 791,4 0,5292 

Pipeline-3 1.787,7 655,8 547,5 0,5559 
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Test sonuçları ortaya konulan pipeline yaklaşımları sayesinde dört ESA mimarisi 

tarafından elde edilen en yüksek IoU sonuçlarının %3’den fazla oranda yükseltildiğini 

göstermektedir.   
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