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1.  Kullanılması Planlanan Güncel Donanımlar ve Özellikleri 

1.1 Eğitim Donanımları 

İlgili modelin eğitiminde cloud platformlardan olan google colaboratory ortamından faydalanılmıştır. 

Modelin en optimize çözüme ulaşması için çokca sayıda eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimler 

sonucunda model beklenen düzeye eriştiğinde şahsi bilgisayar ortamında da çalışmalar yapılmıştır. Bu 

çalışmalarda kullanılan sistem ve donanımların özellikleri detaylı bir şekilde Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Model Eğitiminde Kullanılan Bilgisayar Donanımları 

1.2 Test Donanımları 

Çalışmanın test aşamalarında hibrid bir yapı kullanılmıştır. Dönemsel olarak internet bağlantımızda 

sorunlar yaşadığımızda, google drive’a upload için yeterli zamanımız olmadığında vb. durumlarda şahsi 

bilgisayarlarımızdan işlemler gerçekleştirilmiştir. Test aşamasında çok güçlü bir yapıya ihtiyaç 

duyulmadığından ilgili zamanda en ulaşılabilir yöntem tercih edilmiştir. Hem eğitim hem de test 

aşamasında kullanılan grafik kartının özellikleri Tablo 2 ‘de verilmiştir. 

 

 

Tablo 2: Grafik Kartı Özellikleri 
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2. Çözüm İçin Kullanılan Yöntem ve Mimari 

2.1. Problem 

İnme, tüm dünyada büyük bir sağlık problemi olmakla birlikte fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik 

yıkımlara yol açan erişkinlerde maluliyetin ve mortalitenin en önemli nedenlerinden birisidir.[1] İnme 

emboli, tromboz ya da kanamaya ikincil (sekonder) gelişen iskemi sonucu ortaya çıkmaktadır.[2] İnme, 

iskemik veya hemorajik olarak sınıflandırılmaktadır. Dünyada görülen inme vakalarının %87’sini 

iskemik inme, %10’unu ise hemorajik inmeler, %3’ünü ise subaraknoid kanamalar oluşturmaktadır.[3] 

İnme de zaman faktörü çok değerli olduğundan kullanılan tedavilerin etkili olabilmesi için semptomların 

başlamasıyla birlikte bu tedavilerin en kısa sürede uygulanması gerekmektedir. Erken uygulanan tedavi 

ise hayat kurtarır. Bu nedenle inmenin sebebinin (iskemik, hemorajik) ne olduğunu anlamak, kanamanın 

ekarte edilmesi, infarkt alanının belirlenmesi, etiyoloji hakkında bilgi edinilmesi ve tedavi planlamasının 

yapılabilmesi için inme vakalarında görüntülemeye ihtiyaç duyulmaktadır. İnme’de parankim, damarlar, 

perfüzyon, penumbra görüntülenmekte olup BT (Bilgisayarlı Tomografi) ve MR (Manyetik Rezonans) 

gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanılmaktadır.[4] MR, hemorajik lezyonları göstermede daha 

duyarlı olmasına rağmen inme tespitinde BT yönteminin tercih edilmesinde sunduğu avantajlar 

ventriküler boyut ve konfigürasyonunu, kemik yaralanmalarını ve akut kanamaları göstermesidir. 

Bununla birlikte zaman faktörü açısından BT’nin işlem süresinin daha kısa süreli olması, MR cihazlarına 

göre daha ucuz olması nedeniyle sağlık tesislerinde yaygın olarak bulunması inmenin tespiti açısından 

oldukça önem arz etmektedir. [5] Beyin BT taramalarını okumak ve yorumlayabilmek için ciddi 

uzmanlık ve eğitim gerekli olduğundan bazen bu uzmanlar tarafından bile inme bulguları gibi ince 

bulgular içeren vakalar kaçırılabilmektedir. Bu da hastanın doğru ve hızlı tedavi edilememesine, felç 

kalmasına hatta ölümüne yol açabilmektedir. 

2.2. Çözüm 

Yukarıda bahsedilen sorunların çözümü için hem sınırlı olan zamanı en iyi şekilde değerlendirmek hem 

de uzmanlar tarafından gözden kaçırılan bulguların tespit edilmesini, bu bulgularda inmenin olup 

olmadığını, inmenin iskemik inme mi hemorajik inme mi olduğunu ve inmenin yerini 

belirten/işaretleyen, uzmanlara yardımcı yapay zekâ modeli geliştirmektir. Geliştirilen model derin 

öğrenme (deep learning) mimarilerinden olan CNN (Convolutional Neural Network – Evrişimli Sinir 

Ağı) tabanlı bir model olup uzmanların teşhis için harcadığı zamanı minimize etmek ve doğru karar 

almalarına destek olma amacı taşımaktadır. Oluşturduğumuz bu modeli hem BT hem de MR gibi 

görüntüleme yöntemlerine uygulanabilir duruma getirmek ve hasta tarandıktan hemen sonra bu 

görüntülerin analiz edilerek zamana duyarlı ve hastanın hayatını tehdit eden bulguların/anormalliklerin 

tespit edilerek önceliklendirilmesine yardımcı olacak ve bunu bir uyarı mekanizması ile uzmanlara 

bildirecek  yerli ve milli çözümler geliştireceğiz. 
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2.3. Yöntem ve Mimari 

Beyindeki inme görüntüleri gibi tıbbi görüntülerden inme tanısı koyma ve inmenin tespitinin yapılması 

temel olarak bir görüntü sınıflandırma problemidir. Bu tür sınıflandırmada ise görüntüye ait özelliklerin 

yakalanması önem arz ettiğinden görüntü sınıflandırma da bazı problemler sıklıkla yaşanmaktadır. 

Görüntülerin farklı dokusal özellikler içermesi, görüntünün gürültülü olması, zaman maliyeti vb. 

problemler görüntünün başarılı bir şekilde sınıflandırmasını olumsuz etkiler. Çözümümüzde, Beyin BT 

görüntülerinden inme teşhisi için makine öğrenmesi tekniklerinden olan Derin Öğrenme (Deep Learning) 

kullanılmıştır. Bu bağlamda BT görüntülerini (normal, inme var) sınıflandırmak için Derin Öğrenme 

mimarilerinden biri olan ANN (Artificial Neural Network) tabanlı CNN (Convolutional Neural Network) 

kullanılmıştır. Yapılan birçok çalışmada CNN’nin, sınıflandırma performansı ile geleneksel makine 

öğrenmesi yöntemlerinden daha üstün olduğu görülmüştür.[6] 

2.3.1. Derin Öğrenme (Deep Learning) 

Derin öğrenme, özellik çıkarma ve dönüştürme için birçok doğrusal olmayan işlem birimi katmanını 

kullanır. Her ardışık katman, önceki katmandaki çıktıyı girdi olarak kullanır. Böylelikle Derin Öğrenme, 

ham veri kümesinden özellikleri otomatik çıkarabilen yeni bir makine öğrenme tekniğidir. Esasen derin 

öğrenme, geleneksel makine öğreniminin daha gelişmiş bir sürümüdür diyebiliriz. Denetimli (supervised) 

ve denetimsiz (unsupervised) olmak üzere iki çeşit derin öğrenme vardır.[7]  

 

Şekil 1: Derin Öğrenme Türleri 

 

2.3.2. Evrişimsel Sinir Ağı (CNN - Convolutional Neural Network ) 

Derin öğrenmenin en başarılı modellerinden biridir. Evrişimsel Sinir Ağı, CNN yada ConvNet olarak da 

bilinmektedir. CNN, en basit tanımıyla bir girdi görüntüsünü alıp, görüntüde ki çeşitli nesneleri 

birbirinden ayırabilen derin öğrenme modelidir. Evrişimsel Sinir Ağı, birden fazla katmana sahiptir. 

Temel bir Evrişimsel Sinir Ağı’nın ilk birkaç aşaması Evrişim Katmanı (Convolution Layer) ve 

Havuzlama Katmanından (Pooling Layer) oluşmaktadır. Son aşamada ise tam bağlı katmandan (Fully 

Connected Layer) oluşur. Akabinde ise sınıflandırma katmanı bulunmaktadır.[8]  
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Şekil 2: CNN Genel Mimarisi 

Şekil 2’de görüldüğü üzere CNN, ard arda yerleştirilmiş birden fazla eğitilebilir bölümlerden oluşmakta olup 

ardından eğitici bir sınıflandırıcı ile devam edilmektedir. CNN, giriş verilerini aldıktan sonra katman katman 

işlemler gerçekleştirerek eğitim süreci tamamlanır. Sonunda doğru sonuç ile karşılaştırma yapmak için bir 

sonuç çıktısı verir. Oluşan sonuç ile istenen sonucun farkı kadar bir hata oluşmaktatır. Bu hatanın tüm 

ağırlıklara aktarılması için back propagation (geriye yayılım) algoritması kullanılmaktadır. Her bir yineleme 

ile ağırlıkların güncellemesi yapılarak hatanın azaltılması sağlanmaktadır.  

Evrişimsel Sinir Ağı’nı oluşturan katmanlardan Giriş Katmanı (Input Layer); Evrişimsel Sinir Ağı’nın ilk 

katmanını oluşturmakta olup bu katmanda veriler ağa ham veri olarak verilmektedir. Bu katmanın en önemli 

özelliklerinden biri tasarlanacak modelin başarılı olabilmesi için katmandaki verinin boyutu çok önem arz 

etmektedir. Çünkü, giriş görüntüsünün boyutu ne kadar yüksek olursa (yüksek bellek ihtiyacı, eğitim süresi 

ve görüntü başına düşecek test süresinin uzatılması vb.) ağın başarılı olmasıyla birlikte yüksek performans 

sağlanır. Sonraki katman ise Evrişim Katmanı (Convolution Layer); özellikleri saptamak için kullanılan 

katmandır. Girdiği birleştirir ve sonucunu bir sonraki katmana iletir. Bu katmana dönüşüm katmanı da 

denilebilir. Dönüşüm katmanı denilmesinin sebebi, dönüşüm işlemi belirli bir filtrenin tüm görüntü üzerinde 

dolaştırılmasıdır. Bu filtreler 2x2, 3x3, 5x5 gibi farklı boyutlarda olabilmektedir. Bu filtreler, bir önceki 

katmandan gelen görüntülere evrişim işlemi uygulayarak çıkış verisini oluşturur. Bu evrişim işlemi 

sonucunda özellik haritası (feature maps) oluşur. Özellik haritası, her bir filtreye özgü özelliklerin 

keşfedildiği bölgelerdir. Evrişim katmanından sonra ReLu olarak adlandırılan düzleştirilmiş doğrusal 

birim katmanı gelmektedir. Evrişimsel Sinir Ağı nöronlarının çıktıları devreye alınan doğrultucu birimdir. 

Aktifleşme (activation) katmanı olarak da bilinmektedir. Bu katman, giriş verisine yapmış olduğu etki ile 

negatif değerleri sıfıra çekmektedir. Evrişim katmanında belirli matematiksel işlemler uygulandığından ağ 

doğrusal bir yapıda olup doğrusal olmayan bir yapıya dönüştürmek için ReLu katmanı uygulanır. Bu 

katmanın kullanılması ile ağın daha hızlı öğrenmesi sağlanmaktadır. Bu katmandan sonra genellikle 

havuzlama (pooling) katmanı gelmektedir. Havuzlama katmanının en temel amacı, sonraki evrişim 
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katmanı için giriş boyutunu azaltmaktır. Boyuttaki azalma ise bilgi kaybına (loos of information) neden 

olmaktadır. Bilgi kaybı ise, bir sonraki ağ katmanları için daha az hesaplama yükü oluşturarak aynı zamanda 

sistemin ezberlemesini (overfitting-aşırı öğrenme) önlediğinden bir avantaja dönüştürmüş olur. Evrişimsel 

Sinir Ağı’nda havuzlama katmanı zorunlu değildir. Bazı modeller bu katmanı kullanmamaktadır. İlk 

basamaktaki evrişim işlemi gibi havuzlama katmanında da belli filtreler tanımlanmaktadır. Maksimum 

havuzlama (MaxPooling) genellikle daha iyi performans gösterdiğinden tercih edilirken bu işlemi filtrelerin, 

görüntü üzerinde belli bir adım atma değerine göre (stride – adım kaydırma) gezdirilerek görüntüdeki 

piksellerin maksimum değerlerini alarak gerçekleştirir. Belirtilen stride değeri arttırılıp azaltılabileceği için 

gerçekleştirilen stride değerine göre çıktı boyutu da değişmektedir. Şekil 2’deki CNN mimarisini 

incelediğimizde ard arda gelen evrişim (convolution), ReLu ve havuzlama (pooling) katmanından sonra tam 

bağlı katman (fully connected layer) geldiğini görmekteyiz. Ancak tam bağlı katmandan önce Flatten 

Layer katmanı yer almaktadır. Bu katmanın en temel ifadeyle görevi tam bağlı katmanın (fully connected 

layer) girişindeki verileri hazırlamaktır. Sinir ağları, giriş verilerini tek boyutlu bir diziden almaktadır. Bu 

sinir ağındaki veriler ise evrişim ve havuzlama katmanından gelen matrislerin tek boyutlu diziye çevrilmiş 

halidir. Tam bağlı katman (fully connected layer) sınıflandırmada kullanılan standart bir katmandır 

diyebiliriz. Bu katman kendinden önceki katmanın tüm nöronlarına bağlıdır. Evrişimsel sinir ağında büyük 

verilerle model eğittiğimizde bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bunun nedenlerinden biri de 

kuşkusuz ağın ezber (overfitting-aşırı öğrenme) yapmasıdır. Bu nedenle, ağın ezber yapmaması için 

Dropout denilen bir katmandan faydalanılır. Bu işlemi yaparken ağın bazı düğümlerinin kaldırılması ile 

gerçekleştirilmektedir. Model tasarlarken Dropout, 0.5 ten başlayarak model maksimum performansa 

ulaşıncaya kadar bu sayı azaltılabilir. (Fine Tuning). Dropout, Evrişimsel Sinir Ağı’nda sadece Tam Bağlı 

Katmanında kullanılabilmektedir. Evrişim katmanlarında ise Batch Normalization kullanılmalıdır. Batch 

Normalization ise CNN ağını daha düzenli hale getirerek eğitim esnasında stabil/optimize olmasını 

sağlamaktadır. Sınıflandırma Katmanı (Classification Layer), Fully Connected Layer’dan sonra gelen bir 

katman olup modelin bu katmanında sınıflandırma işlemi yapılmaktadır. Bu katmanın output değeri ise 

sınıflandırılması istenen nesne sayısı ile eşittir. Sınıflandırmada nesneler 0-1 aralığında belli bir değerde 

çıkış vermekte olduğundan 1’e yakın sonuç üreten çıkış, ağın tahmin ettiği (prediction) nesne olarak 

anlaşılacaktır.[9] 

2.3.3. Modelin Mimarisi 

Beyin BT görüntülerinden inmenin olup olmadığını sınıflandırmak için modelimizin mimarisi birkaç önemli 

adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar, Şekil 3’de verilen Blok Diyagramda gösterilmeye çalışılmıştır. İlk önce 

modelin eğitilmesi ve doğrulanması için gereken veriler modaliteye uygun olarak toplanır. Toplanan veriler 

ön işleme alınarak karıştırılır (shuffle), yeniden boyutlandırılır (resize), stabilitesini korumak için 

normalleştirilir(normalize). Bu aşamadan sonra modelin sınıflandırmasına göre kategorize edilir. Derin 
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öğrenme ağlarının kullanılarak modelin eğitilmesi ve doğrulanması sağlanır. Son olarak modelin performans 

değerlendirmesinin yapılarak bazı önemli metrikler ile analiz edilir. 

 

Şekil 3: Modelin Blok Diyagramı 

Şekil 4’te görüldüğü üzere problemin çözümü için geliştirdiğimiz model 19 katmandan oluşmaktadır. 

Modelimiz giriş görüntüsünü 150x150 boyutlarında kabul ederek evrişim katmanına iletmektedir. İkinci, 

altıncı ve onuncu katmanlardaki evrişim katmanlarının Kernel boyutu 3x3’e eşittir. Her bir evrişim 

katmanından sonra görüntüden özellik haritaları çıkarmak için bir adet havuzlama katmanı işlemi 

uygulanmıştır. Fakat her havuzlama katmanından önce bir adet aktivasyon katmanı (ReLu) ve sonrasında 

ağımızın daha düzenli hale getirilmesi ve eğitim esnasında optimize olması için bir adet BatchNormalization 

katmanından yararlanılmıştır. Modelimizde havuzlama katmanını kullanmamızın temel nedeni tanımında da 

yer aldığı üzere sonraki evrişim katmanı için giriş boyutunu azaltmasıdır. Dropout Rate, maksimum 

düzenlemeyi sağlayan p = 0,5 olarak ayarladık. Aksi takdirde ağlarda tüm ağırlıklar birlikte öğrenilirse 

normalde bazı bağlantılar diğerlerinden daha fazla tahmin yeteneği kazanacaktır. Böyle bir senaryoda, ağ 

iteratif olarak eğitildiğinden, bu güçlü bağlantılar daha fazla öğrenilirken daha zayıf olanlar yok sayılır [11]. 

Modelimiz aşırı öğrenmeden kaçınabilmesi için her bir evrişim katmanı sonrasında kullanmış olduğumuz 

BatchNormalization katmanına ek olarak Tam Bağlı Katmanda da (Fully Connected Layer) dropout 

kullanılmıştır. Modelimizin sınıflandırıcı katmanında ikili sınıflandırma da oldukça etkili olan Sigmoid 

aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Çıkış katmanında ise sonucumuz 0 yada 1 olarak sınıflandırılmıştır. 

 

 

Şekil 4: Modelin Mimarisi 
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Modelimizin eğitiminde kullandığımız temel parametreler Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3: Eğitim Parametreleri 

 

2.3.4. Değerlendirme Metrikleri 

Sınıflandırma modellerinin kalitesini ölçmek için yaygın olarak kullanılan başlıca değerlendirme metrikleri 

modelimizin değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Seçilen metrikler aşağıdaki gibidir. 

 Confusion Matrix (Karışıklık Matrisi) 

 Sensitivity (Recall / Duyarlılık ) 

 Specificity (Özgüllük) 

 Precision (Kesinlik) 

 F1-Score  

 Accuracy (Doğruluk) 

 ROC Curve  

Bu metriklerin hesaplanan parametreleri Tablo 4’de gösterildiği gibi Gerçek Pozitif (TP), Gerçek Negatif 

(TN), Yanlış Pozitif (FP), Yanlış Negatif (FN) oranlarına dayanmaktadır. 

 

Tablo 4: Modelin Performans Metrikleri 

 

Confusion Matrix (Karışıklık Matrisi); sınıflandırma problemi için bir performans ölçümüdür. Tahmin 

edilen ve gerçek değerlerin dört farklı kombinasyonunu içerir. (Şekil 5) 

 

Şekil 5: Karışıklık Matrisi  
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2.3.5. U-Net Mimarisi 

U-Net, evrişimsel sinir ağı katmanlarından oluşturulmuş farklı bir mimari ve piksel temelli görüntü 

segmentasyon/bölütleme konusunda klasik modellerden daha başarılı sonuç vermektedir.[10] Uygulamamızın 

planlanan UNet mimarisi Şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 6: U-Net Mimarisi 

2.3.6. Çekişmeli Üretici Ağlar  (GAN - Generative Adversarial Networks) 

Denetimsiz Derin Öğrenme türü olan GAN, derin ağların görüntü üretebilen ağlarıdır. Geleneksel derin ağ 

mimarilerinden farklı olarak bir üretici (generative) ve bir ayırıcı (discriminator) olmak üzere bir çift derin 

sinir ağı’dır. İki modelin birlikte çekişmeli olarak çalışmasıyla öğrenme işlemi gerçekleşmektedir. 

Dolayısıyla, üretilen örneklerde gittikçe artarak daha gerçekçi hale gelir. Bu ağlar sağlık sektörü için umut 

vaat etmektedir. Çünkü, geleneksel ağların eğitimi için kullanılan küçük veri setlerindeki veri sayısının 

arttırılması GAN ile gerçekleştirilebilir.[11] Denetimli derin öğrenme ağları bir çok bilgisayarlı görü ve tıbbi 

görüntü analizi görevlerinde kullanılmakta olan teknoloji olmasına karşın başarısı büyük ölçüde etiketli 

eğitim verilerinin büyük ölçekli kullanılabilirliğine bağlıdır. Sağlık sektöründe bu bir temel sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çünkü, ciddi şekilde etiketli veri eksikliği mevcuttur. Bu veri eksikliğinin temel 

nedeni ise, tıbbi görüntü elde etmenin ve etiketlemenin can sıkıcı, zaman alıcı ve maliyetli olmasından 

kaynaklanmaktadır. GAN, sağlanan eğitim verilerine dayanarak örtük bir dağıtımdan gerçek görünümlü yeni 

örnek görüntüler üreterek bu soruna çözüm üretebilmektedir. TÜSEB ve T.C. Sağlık Bakanlığının yarışma 

için sağladığı veri setine ek olarak GAN modeli kullanılarak sentetik görüntüler (sahte) elde edilmiş olup 

model eğitiminde üretilen bu görüntülerden de faydalanılmıştır. İskemi sınıfından örnek bir görüntüden yeni 

sentetik görüntüler üretililmiş olup Şekil 7’de verilmiştir. 

 

Şekil 7: Sentetik Görüntüler 
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3. Deney ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri 

3.1. TÜSEB ve T.C. Sağlık Bakanlığı SBSGM Teknofest Veri Seti 

Teknofest Sağlıkta Yapay Zeka yarışması kapsamında ön değerlendirme aşamasını geçen takımlara 

TÜSEB ve T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan 

veri seti 4.427 adet inme belirtisi olmayan normal görüntüleri, 1.130 adet iskemi türünde inme belirtisi 

olan görüntüleri ve 1.093 adet kanama türünde inme belirtisi olan görüntüleri içermektedir. İnme belirtisi 

olan her görüntü için bir adet maske görüntüsü bulunmaktadır. Veri setinin dağılımı Şekil 8’de 

belirtilmiştir. 

 

Şekil 8: Veri Seti Dağılım Grafiği 

Veri setinin detaylarına odaklanıldığında; 

1. 4.427 adet normal bulgulara sahip ‘PNG’ görüntülerin;  

o 4.242 tanesi (512, 512, 3) , 10 tanesi (566, 512, 3) boyutundadır. 

o 13 tanesi (605, 512, 3) , 11 tanesi (634, 512, 3) boyutundadır. 

o 15 tanesi (636, 512, 3) , 15 tanesi (512, 546, 3) boyutundadır. 

o 15 tanesi (540, 512, 3) , 14 tanesi (658, 512, 3) boyutundadır. 

o 14 tanesi (692, 512, 3) , 16 tanesi (574, 512, 3) boyutundadır. 

o 16 tanesi (512, 611, 3) , 12 tanesi (592, 512, 3) boyutundadır. 

o 11 tanesi (599, 512, 3) , 11 tanesi (554, 512, 3) boyutundadır. 

2. 2.223 adet inme bulgularına sahip ‘PNG’ görüntülerin; 

o 2.160 tanesi (512, 512, 3) , 4 tanesi (584, 512, 3) boyutundadır. 

o 5 tanesi (525, 512, 3) , 7 tanesi (759, 512, 3) boyutundadır. 

o 7 tanesi (512, 565, 3) , 10 tanesi (563, 512, 3) boyutundadır. 

o 4 tanesi (623, 512, 3) , 2 tanesi (579, 512, 3) boyutundadır. 

o 11 tanesi (552, 512, 3) , 8 tanesi (562, 512, 3) boyutundadır. 

o 3 tanesi (600, 512, 3) , 2 tanesi (578, 512, 3) boyutundadır. 
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Görüntülerin büyük bir çoğunluğu (512, 512, 3) boyutunda olmasına rağmen tüm elemanları kapsamadığı 

için görüntüleri modele girdi olarak vermeden ortak bir boyut değerine getirilmesi gereklidir.  İlgili 

yeniden boyutlandırma işlemi yapıldıktan sonra veri seti elemanları Şekil 9’da verilmiştir. 

 

Şekil 9: Rastgele Seçilmiş Veri Seti Elemanları 

 

3.2. T.C. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Veri Seti 

Takım üyemiz Muhammed Önal tarafından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimliğine iletilen 

dilekçe neticesinde ilgili verilerin tarafımızla paylaşılması uygun görülmüş ve gerekli idari izinler 

verilmiştir.(EK-1) Hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden “G81, G81.1, ve G81.9” ICD10 tanıları ile 

işlem görmüş gerçek hastaların mahremiyet kuralları gözetilerek, PACS sunucusunda yer alan Beyin BT 

görüntü kesitleri ile veri setimizi oluşturmaktayız. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde çekilmiş bir 

Beyin BT görüntü dizisinde ortalama 120 adet görüntü kesiti bulunmaktadır ve bu görüntü kesitlerinin 

tamamı (520, 520, 3) boyutundadır. Örnek olarak gerçek bir hastaya ait, iskemi tipinde inme bulgularına 

sahip Beyin BT görüntü dizisinin kesitleri Şekil 10’da verilmiştir. 

 

Şekil 10: Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Veri Seti Eleman Örneği 
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TÜSEB ve T.C. Sağlık Bakanlığı SBSGM Teknofest veri setinde 4.427 adet inme bulgusu görünmeyen 

normal görüntü kesiti ve toplamda 2.223 adet kanama veya istemik tipte inme bulgusunun yer aldığı 

görüntü kesitleri yer almaktaydı. Modelimizi belirtilen değerlere sahip sınıf ve eleman sayısına göre 

eğitmeye başlasaydık neredeyse iki kat veriye sahip ’inme yok’ sınıfı baskınlık kurup modelimizin 

istenen yüksek değerlerde sonuç üretmesine engel olacaktı. Bu sebeple hem görüntü çeşitliliği hem de 

bahsedilen baskınlık etkisinin ortadan kaldırılması için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi veri seti 2.204 

adet ‘inme var’ görüntü kesitinden oluşturulmuştur. Fakat bu görüntü kesitlerinden maske çıkarımı 

yapılmamıştır. Bunun sebebi ise kritik tasarım raporu ile ön değerlendirme sürecinin sonuçlanması 

arasındaki sürenin kısıtlı olması verilebilir. 

 

Tablo 5: Veri Seti Eleman Sayıları 
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4. Elde Edilen Deneysel Sonuçlar 

İnme belirtisi olan ve normal bulgular içeren Beyin BT görüntü kesitlerinin sınıflandırılmasında detayları 

“2.3.3. Modelin Mimarisi” bölümünde paylaşılan CNN tabanlı modelden yararlanılmıştır. Her biri 

ortalama 140 saniye süren 50 epoch sonucunda %94.21 başarı oranına ulaşılmıştır. Eğitim aşamasına ait 

sayısal değerlerin grafik üzerinde gösterimi Şekil 11’de verilmiştir. 

 

Şekil 11: Eğitim Aşaması Başarı ve Kayıp Grafikleri 

Veri seti elemanlarının %80’i train ve %20’si test aşamalarında kullanılmak üzere rastgele bir şekilde 

ayrılmıştır. İkili sınıflandırma problemi için kullanmış olduğumuz veri setinin boyutu 11.854 adet görüntü 

kesinti olup test için 2.370 adet görüntü ayrılmıştır. İlgili karışıklık matrisi Şekil 12’de verilmiştir. 

 

Şekil 12: İkili Sınıflandırma Karışıklık Matrisi 

Modelimizin test aşamasında kullanılan değerlendirme metriklerinin çıktıları Şekil 13’de verilmiştir. 

 

Şekil 13: Değerlendirme Metrik Çıktıları 
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Test verilerinden rastgele seçilen 16 adet görüntü kesiti ile gerçekleştirilen deneme sonucunda ortaya çıkan 

sonuçlar Şekil 14’de verilmiştir. Yeşil olarak belirtilen değerler veri setindeki etiketiyle doğru bir şekilde 

eşleştiğini belirtmekte kırmızı değerler ise veri setindeki etiketiyle uyuşmayan tahminleri göstermektedir. 

 

Şekil 14: Test Tahminleri  

Bölütleme aşaması için sadece Teknofest kapsamında verilmiş olan veri setinden yararlanılmıştır. Her biri 

ortalama 125 saniye süren 30 epoch sonunda U-net mimarisine sahip modelimiz %99.86 başarı oranına ve 

ortalama %82 IoU değerine ulaşmıştır. İkili sınıflandırma aşamasında olduğu gibi veriler %80 train ve %20 

test olarak ayrıştırılmıştır. Test sınıfı içerisinde yer alan ve kanama / iskemi tipinde inme bulgularına sahip 

veriler için üretilen tahmin maskeleri Şekil 15’de verilmiştir. 

  
Şekil 15: Tahmin Edilen Maskeler 
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