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ÖZET 

Son zamanlarda yapılan çalışmalar ve teknolojinin gelişimi ile birlikte sağlık alanında yapay 

zekalı çözümleme sistemlerinin artışı hastalık çeşitliliğinin tespitinin yapılmasında önemli 

ölçüde etkin rol almaktadır. Dünya üzerinde pek çok hastalık çeşiti bulunmaktadır ve bu 

hastalıklardan birisi ise inmedir. İnme, beyne giden hayati kan ve oksijen akışının ani bir 

şekilde kesildiği ya da azaldığı bir beyin krizidir. İskemik ve kanayıcı olmak üzere iki çeşite 

ayrılmaktadır. İskemik İnme, damarlar kan pıhtısı ya da zaman içinde plaklar ve yağ 

birikintileri ile tıkandığında oluşur.. Kanayıcı İnme, beyindeki bir kan damarından beyne kan 

sızıntısı olduğunda meydana gelir. Görülme sıklığı iskemik inmeye göre çok daha azdır. 

Ancak inme sonucu ölümlerin % 30’undan sorumludur[1]. 

Projemizde, inme semptomu gösteren bireylerin yapay zeka destekli inme tespiti, bireyde 

bulunan inme çeşitinin yapılması ve hasarlı bölgenin tespiti yapılacaktır. Bireyde, inme 

tespitinin yapılabilmesi için hastalıklı ve sağlıklı kişilerden alının beyin tomografi 

görüntülerinden Evrişimli Sinir Ağı (Convolutional Neural Network-CNN) kullanılarak 

sınıflandırması yapılmıştır. Yapılan sınıflandırma sonucunda, bireyde hastalık mevcut ise 

bireye ait bt görüntüsü üzerinde hastalıklı bölgenin tespiti için segmentasyon ve maskeleme 

işlemi yapılmıştır. 
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1.GİRİŞ 
Günümüzde teknolojinin sahip olduğu konum oldukça öneme sahiptir. Teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte insanlar teknolojiye daha çok ilgi göstermeye başlamışlardır. Artan bu 

ilgi ile birlikte teknoloji pek çok alanda faaliyet göstermeye başlamıştır ve bu alanlardan bir 

tanesi de sağlık alanı içerisinde yer alan yapay zeka çözümlemeleridir. Sağlık alanında yapay 

zeka çözümleri ile ilgili pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalardan 

kısaca bahsedecek olursak; Tarihi Aristoteles’e dayandırılan yapay zeka sağlık alanına 1970’li 

yıllarda girmiştir. Sağlık alanındaki ilk yapay zeka uygulamaları olan Internist-1, CASNET ve 

MYCIN uzman sistemlerdir. Daha sonra sağlığın birçok alanında bu teknoloji kullanılmaya 

başlanmıştır. Uygulamaların genel amacı doktorlar ve hastalara fayda sağlamaktır. 

Uygulamalarda genel olarak tıbbi karar verme, erken tanı ve tedavi, ilaç geliştirme, tıbbi 

görüntüleme konuları dikkat çekmektedir[2].Yapay zeka alanında birden fazla uygulama alanı 

bulunmaktadır ve bu projede uygulanacak olan konu inme hastalığı hakkında olup, bu alanla 

ilgili bir çalışma gerçekleştirilmektedir. İnme, beyne giden hayati kan ve oksijen akışının ani 

bir şekilde kesildiği ya da azaldığı bir beyin krizidir. İskemik ve kanayıcı olmak üzere iki 

çeşide ayrılmaktadır. İskemik İnme, damarlar kan pıhtısı ya da zaman içinde plaklar ve yağ 

birikintileri ile tıkandığında oluşur.. Kanayıcı İnme, beyindeki bir kan damarından beyne kan 

sızıntısı olduğunda meydana gelir. Görülme sıklığı iskemik inmeye göre çok daha azdır.  

Projemizde, inme semptomu gösteren bireylerin yapay zeka destekli inme tespiti, bireyde 

bulunan inme çeşidi ile birlikte hasarlı bölgenin tespiti yapılacaktır. Bireyde, inme tespitinin 

yapılabilmesi için hastalıklı ve sağlıklı kişilerden alının beyin tomografi görüntülerinden 

Evrişimli Sinir Ağı(Convolutional Neural Network-CNN) kullanılarak sınıflandırılması 

yapılmıştır. Sınıflandırma sonucu olarak başarım değeri %81.39, hassasiyet değeri %74.44 ve 

özgüllük değeri %88.33 olarak bulunmuştur.Yapılan sınıflandırma sonucunda, bireyde 

hastalık mevcut ise bireye ait bt görüntüsü üzerinde hastalıklı bölgenin tespiti için U-Net 

modeli kullanılarak maskeleme işlemi yapılmıştır. Maskeleme işlemi inme çeşitliliğine göre 

iskemik ve kanamalı olmak üzere iki farklı şekilde yapılmıştır. İskemik inme çeşidi içerisinde 

1020 adet görüntü kullanılarak model eğitimi gerçekleştirilmiştir ve model eğitim sonucu 

olarak başarım değeri %99.93,kesişim(IOU) değeri %99.15,özellik çıkarımı(dice coef) değeri 

%88.34 olarak bulunmuştur. Kanamalı inme çeşidi içerisinde 900 adet görüntü kullanılarak 

model eğitimi gerçekleştirilmiştir ve model eğitim sonucu olarak başarım değeri 

%99.87,kesişim(IOU) değeri %97.13,özellik çıkarımı(dice coef) değeri %91.00 olarak 

bulunmuştur. 
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2.Kullanılan Sistemin Donanım Ve Özellikleri 
Bu kısımda projede kullanılan sistemin donanım ve özellikleri anlatılmıştır. 

2.1.Eğitim Donanımları 

Bu projede kullanılacak sistemin donanım ve özellikleri tablo 2.1’de gösterilmektedir. 

Sistem Adı: Sistem Özellikleri: 

CPU:Amd Ryzen5 5600x 6 Core Processor ,5100 mhz 

GPU:Nvidia Geforce RTX3070 GDDR6,CUDA 5888 Core, 1750 mhz 

RAM:Kingston HyperX DDR4,3600 mhz, CL 16 

 

Tablo.2.1.Eğitim için Sistem Donanım ve Özellikleri 

Bu donanımı seçmemizin nedeni, daha iyi performans ve hız elde edebilmektir. 

2.2.Test Donanımları 

Bu projede kullanılacak sistemin donanım ve özellikleri tablo 2.2 ve tablo 2.3’de 

gösterilmektedir. 

Sistem Adı: Sistem Özellikleri: 

CPU:İntel™ Core™ i7 6 Core Processor ,3100 mhz 

GPU:Nvidia Geforce GT940M GDDR6,CUDA 640 Core, 1072 mhz 

RAM: 16 GB DDR3,2500 mhz 

 

Tablo.2.2.Test için Sistem Donanım ve Özellikleri 

Sistem Adı: Sistem Özellikleri: 

CPU:Intel™ Core™ i5 4 Core Processor ,4500 mhz 

GPU:Nvidia Geforce GTX1650ti GDDR6,CUDA 1024 Core, 1350 mhz 

RAM: Sodimm 16 GB DDR4,2933 mhz 

 

Tablo.2.3.Test için Sistem Donanım ve Özellikleri 

Bu donanımları seçmemizin nedeni, test aşamasında birden çok bilgisayarda ki performans ve 

hız sonuçları değerlendirilmiştir. Model değerlendirmeleri sonucunda sistem farklılıklarının 

etkisi olmadığı gözlemlenmiştir.    
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3. Çözüm için Kullanılan Yöntem ve Mimari 
Bu kısımda projemizde kullanmış olduğumuz yöntem ve mimariler anlatılmıştır. 

3.1.Çözüm için Kullanılan Yöntem 

Oluşturulan yöntem de oturum-1 kısmı için oluşturulan sınıflandırma modeli baz alınarak 

girdi görüntüleri üzerinden sınıflandırma işlemi yapılıp, ıd ve label sütunları .csv formatı 

olarak kayıt edilecektir. 

Oturum-2 kısmı için oluşturulan yöntem ise girdi görüntülerini alarak oluşturulmuş model 

sayesinde görüntü sınıflandırılması yapılarak(kanamalı-inme/ iskemik-inme) ayrılmaktadır. 

Ayrılan görüntüler üzerinde segmentasyon yapılarak oluşturulmuş olan maske modeline girdi 

olarak verilen görüntüler üzerinden hasarlı bölgenin tespiti yapılmıştır ve istenilen maskeleme 

işlemi uygulanacaktır. 

3.2. Çözüm için Kullanılan Mimariler 

Bu kısımda projede kullanılan mimariler anlatılmıştır. Kullanılan mimarilerden CNN 

sınıflandırma, U-Net maskeleme işlemi için kullanılmıştır. 

 

 

3.2.1.Sınıflandırma için CNN Modelinin Oluşumu ve Eğitimi 

Yöntemlerden ilk olarak evrişimli sinir ağı kullanılarak sınıflandırma yapılmıştır. 

Sınıflandırmada veriler, inme/inme yok olarak ikiye ayrıştırılıp model oluşturulmuştur. Model 

oluşumunda çok katmanlı bir mimari kullanılmıştır. Mimari oluşturulduktan sonra eğitim 

gerçekleştirilmiştir. Model eğitimi için, verilerin  %80’i eğitime %20’si test ve doğrulama 

verisi olarak ayrılmıştır. Model eğitiminde, epochs 10, batch-size 32 ve learning-rate 1e-3 

olarak alınmıştır. Eğitim aşamasında oluşturulan modele, VGG-16 mimarisi ile ImageNet 

verileri girdi olarak alınmış ve model eğitimi gerçekleştirilmiştir. Modelin eğitilmesi 

sonucunda,%81.39 başarım,%74.44 hassaslık ve %88.33 özgüllük değerleri elde edilmiştir. 

Model eğitimi sonucunda elde edilen başarım/kayıp grafiği şekil 3.2.1’de gösterilmektedir. 
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  Şekil.3.2.1.Model eğitimi sonucunda elde edilen başarım/kayıp grafiği 

3.2.2.Görüntüler Üzerinde Maskeleme İşleminin Yapılması 

Projemizde, maske işleminin yapılması için ilk olarak paylaşılmış olan maskeli görüntülerden 

hasarlı bölgelerin çıkarttırılması işlemi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak 

gösterilmiştir. Hasarlı bölgenin çıkartılması yapıldıktan sonra veriler kaydedilmiştir. Hasarlı 

bölgenin karşılaştırılmalı olarak tespiti şekil 3.2’de gösterilmektedir. 

 

Şekil.3.2.2.Hasarlı bölgenin karşılaştırmalı olarak tespiti 

3.2.3.Maskeleme için U-Net Modelinin Oluşumu ve Eğitimi 

 Bu kısımda girdi olarak alınan görüntüden hasarlı bölgenin tespiti için şekil 3.2.2’de 

ayırdığımız maske verileri kullanarak U-Net modeli oluşturulmuştur. Kısaca U-Net 

modelinden bahsedecek olursak, girdi görüntülerinin hızlı ve hassas bölümlenmesi için 

oluşturulan evrişimli sinir ağı mimarisidir[3]. 

Model oluşturulmasında inme çeşitliliği göz önünde bulundurularak kanayıcı ve iskemik inme 

görüntüleri kullanılmıştır. Bu görüntüler üzerinden iki farklı maskeleme modeli 

oluşturulmuştur. Kanamalı inme için oluşturulan maskeleme modelinde U-Net mimarisine 
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512x512 boyutunda olan girdi görüntüleri alınmıştır. Çok katmanlı bir mimari kullanılarak 

model eğitimi gerçekleştirilmiştir. Model eğitim sonucu olarak başarım değeri 

%99.87,kesişim(IOU) değeri %97.13,özellik çıkarımı(dice coef) değeri %91.00 olarak 

bulunmuştur. Kanamalı inme görüntülerinden elde edilen başarım grafiği şekil 3.2.3’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil.3.2.3.Kanamalı inme görüntülerinden elde edilen başarım grafiği 

İskemik inme için oluşturulan maskeleme modelinde U-Net mimarisine 512x512 boyutunda 

olan girdi görüntüleri alınmıştır. Çok katmanlı bir mimari kullanılarak model eğitimi 

gerçekleştirilmiştir. Model eğitim sonucu olarak başarım değeri %99.93,kesişim(IOU) değeri 

%99.15,özellik çıkarımı(dice coef) değeri %88.34 olarak bulunmuştur. İskemik inme 

görüntülerinden elde edilen başarım grafiği şekil 3.2.4’de gösterilmektedir. 

 

Şekil.3.2.4.İskemik inme görüntülerinden elde edilen başarım grafiği 
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4.Deney ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri 
Bu kısımda projede kullanmış olduğumuz veri setleri anlatılmıştır. 

4.1.Deney için Kullanılan Veri Seti 
Deney için kullanılan veri seti, kaggle platformunda yer alan Brain-MRI segmentation veri 

setidir. Bu veri seti içerisinde otomatik anormallik düşük dereceli kanser genom atlası 

maskeleri ile birlikte beyin MR görüntülerini içerir[4]. Bu veri seti içerisindeki maskeli 

görüntüler ve MR görüntüleri arasındaki kesişim alanlarını incelendi, kesişim alan hesabını bu 

veri seti üzerinde test edildi. 

4.2.Eğitim Aşamasında Kullanılan Veri Seti  
Sağlık bakanlığının erişime açtığı veriler kullanılarak eğitim yapılmıştır. Paylaşılan DICOM 

formatlı görüntüler pixel array fonksiyonu kullanılarak numpy dizisine dönüştürüldü, 

dönüştürülen görüntüler pydicom kütüphanesindeki apply_voi_lut fonksiyonu kullanılarak 

pencereleme işlemi yapıldı. Bu işlem ardından DICOM formatlı görüntü .png formatına 

dönüştürüldü. 

5.Elde Edilen Deneysel Sonuçların Sunumu 
Bu kısımda, sınıflandırma ve maskeleme işlemlerinin gerçekleştirildikten sonra modellerin 

eğitilmesinde elde edilen sonuçlar gösterilmiştir.  

5.1.Sınıflandırma için Oluşturulan Evrişimli Sinir Ağı (CNN) Modeli Sonuçları 
Oluşturulan sınıflandırma modeli kullanılarak dışarıdan girilen görüntünün inme var ya da 

inme yok olarak ayrılması test edilmiştir. İnme yok görüntüsünün test edilmesi şekil 5.1.1’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil.5.1.1.İnme yok görüntüsünün test edilmesi 
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inmeli görüntünün test edilmesi şekil 5.1.2’de gösterilmektedir. 

 

Şekil.5.1.2.İnme görüntüsünün test edilmesi 

5.2.Maskeleme için Oluşturulan U-Net Modeli Sonuçları 
Bu kısımda, iskemik ve kanamalı inme görüntülerinin test edilme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

5.2.1.İskemik ve Kanama İnme Görüntülerinin Test Edilmesi 

Sınıflandırma modeline göre iskemik olduğu belirlenen görüntülerin hasarlı bölge tespiti 

sonuçlarından bir tanesi şekil 5.2.1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil.5.2.1.İskemik Görüntüsünde Hasarlı Bölge Tespiti 

Sınıflandırma modeline göre kanama olduğu belirlenen görüntülerin hasarlı bölge tespiti 

sonuçlarından bir tanesi şekil 5.2.2’de gösterilmektedir. 
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Şekil.5.2.2.Kanama Görüntüsünde Hasarlı Bölge Tespiti 

  

5.3.Model Eğitimi Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Verilmesi 
Bu projede, sınıflandırma ve maskeleme için oluşturulan modellerin eğitilmesi sonucu elde 

edilen değerler karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda başarım değeri en 

yüksek olan değerler tablo 5.1’de gösterilmektedir.  

 

Model Algoritma Başarım 

Sınıflandırma(İnme-

İnme yok) 

CNN %81.39 

Kanama Maskeleme U-Net %99.87 

İskemik Maskeleme U-Net %99.93 

 

Tablo.5.1.Model Eğitimi Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Verilmesi 
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