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1. Kullanılması Planlanan Güncel Donanımlar ve Özellikleri 

1.1. Eğitim Donanımları  

Proje süresince yapılan araştırmalar doğrultusunda, sınıflandırma ve bölütleme 

modellerinin birden fazla kez çalıştırıldı. Bu nedenle, birden fazla eğitim ortamına ihtiyaç 

duyuldu. Bunlardan ilki takım üyelerinden birine ait olan kişisel bilgisayarı olup, bir diğeri ise 

Google’ın tarayıcı üzerinden sanal bir geliştirme ortamı sağlayan Colaboratory’dir. 

Sınıflandırma aşamasında birden fazla model birden fazla senaryo ile eğitileceği için farklı 

bilgisayarlardan daha hızlı bir eğitim için Google Colaboratory, bölütleme aşamasında ise 

takımın kişisel bilgisayarı kullanılmıştır. Kullanılan donanımların özellikleri aşağıda 

belirtilmiştir: 

1.1.1. Bölütleme modelinin geliştirilme ortamı, Intel i7 7700HQ @2,8 

GHz, 16 GB DDR4 RAM, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB 

ihtiva eder. 

1.1.2. Sınıflandırma modelinin geliştirilme ortamı, Xeon Processors 

@2.3Ghz, 12.6 GB RAM, Tesla K80 12GB GDDR5 VRAM ihtiva 

eder. 

1.2. Test Donanımları  

1.2.1. Modelin test sürecinde bir ekip üyesinin kişisel bilgisayarı 

kullanılacaktır. (Intel i7 7700HQ 2,8 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB) 

2. Çözüm İçin Kullanılan Yöntem ve Mimari 

2.1.Sistem Mimarisi 

Yapılması gereken sınıflandırma işlemleri için ekip tarafından hazırlanan bir derin 

öğrenme modeli ve literatürden alınan derin öğrenme modellerinin öğrenme aktarımı ile 

kullanımı yöntemine başvurulmuştur. Bölütleme modelleri için de daha önce biyomedikal 

bölütleme işlemlerinde yaygın olarak kullanılan derin öğrenme modelleri öğrenme aktarımı 

uygulanarak kullanılmıştır. Kullanılan modellerin eğitiminin daha tutarlı ve hızlı olması için 

tüm beyin kesitleri 240x240 boyutuna getirilmiştir. Veri çoklaması veya orijinal veri sayısı 

kullanılarak yapılan eğitimlerde tüm verilerin %10’u test için ayırılmış, geri kalan verilerin de 

%10’u doğrulama için ayrılmıştır. Gerekli ayırma işlemleri yapıldıktan sonra kalan veriler ile 

modeller eğitilmiştir. Eğitilen modeller test için kaydedilmiş ve ayırılan test verileri ile tek tek 

test edilip test sonuçları incelenmiştir. 
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2.2.Sınıflandırma Modelleri 

Sınıflandırma modellerinin eğitimi aşamasında farklı veri senaryoları oluşturarak farklı 

modeller üzerinde çalışılmıştır. Bu senaryolar, verilerin orijinal ve önişlemeden geçmiş halleri 

ve bu hallere göre veri çoklaması yönteminin kullanılması ile oluşturulmuş farklı veri 

miktarları ile kurgulanmıştır.  

Öncelikle ekip tarafından oluşturulan özel derin öğrenme modeli bu senaryolar üzerinde 

eğitilmiş, sonraki süreçte daha önceden hazırlanmış, yaygın olarak bilinen derin öğrenme 

modelleri kullanılarak öğrenme aktarımı yapılmıştır. Öğrenme aktarımı yoluyla kullanılan 

modellerde “imagenet” ağırlıkları kullanılmıştır. Bu modeller, proje amacına uygun kullanım 

için ekip tarafından ince ayar yöntemi ile güncellenmiştir. Kullanılan tüm modellerde, 

“Adam” optimizasyon algoritması ve “binary_crossentropy” kayıp fonksiyonu kullanılmıştır. 

Bütün modeller 60 devir (epoch) ve 10 yığın büyüklüğü (batch size) ile eğitilmiştir. 

2.2.1. AIGEN.v1 Model 

Yapılan literatür araştırmaları ile elde edilmiş bilgiler doğrultusunda ekip tarafından 

evrişimli sinir ağları ve yığın normalleştirme katmanları kullanılarak ikili sınıflandırma 

modeli oluşturulmuştur. 

2.2.2. VGG16 

VGG16, görsel sınıflandırma için yaygın olarak kullanılan bir derin öğrenme modelidir 

[1]. VGG16 mimarisine ek olarak, sınıflandırma sonucunu iyileştirmek ve ikili 

sınıflandırmaya uygun hale getirmek için modele ekstra katmanlar eklenmiştir. Bu modeli 

kullanırken, model mimarisine ait olan katmanlar eğitime kapatılıp, sadece modelin devamına 

eklenen katmanlar eğitime açık hale getirilmiştir. 

2.2.3. ResNET50 

ResNet kütüphanesi içerisinden özel olarak seçilen ResNet50, VGG16 gibi görsel 

sınıflandırmada yaygın olarak kullanılan bir derin öğrenme modelidir [2]. ResNet50 

mimarisine de diğer öğrenme aktarımında kullanılan modellere yapılan işlemler 

uygulanmıştır. 

2.3.Bölütleme Modelleri 

2.3.1. U-NET 

U-Net biyomedikal görsel bölütleme için geliştirilmiş bir derin öğrenme modelidir. U-Net 

mimarisi “encoder” ve “decoder” adı verilen iki bölümden oluşmaktadır [3].  

2.3.2. MASK R-CNN 

Mask R-CNN, Faster R-CNN’den türetilmiş, görseldeki objelere ait nesneleri maskeleyen 

bir derin öğrenme modelidir [4]. Faster R-CNN, bir görseldeki objenin sınıfını ve görsel 
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içindeki yerini kutucuk şeklinde çıktı olarak veren bir modeldir. Mask R-CNN, üçüncü bir 

çıktı olarak objenin görseldeki maskesini de vermektedir. 

3. Deney ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri 

Modellerin eğitilmesi sürecinde yalnızca T.C. Sağlık Bakanlığı verileri kullanılmıştır. 

Veriler detaylı bir şekilde incelendiğinde beynin tepe görünümünden, farklı derecelerde 

kesitler alındığı gözlenmiştir. Eğitim ve test aşamalarında yeterli deney sonuçları elde 

edebilmek için bu kesitler farklı işlemlerden geçirilerek kullanıldı. Yukarıda bahsedilen 

modeller, bu ön işlemler ve çoklaması sonucunda oluşan dört farklı veri setiyle eğitildi. 

3.1. Veri Önişleme 

Verilerin farklı boyutlarda beyin görüntülerine sahip olmasından ve model için 

kullanışsız piksel alanlarının var olmasından dolayı veriler üzerinde bazı önişlemeler 

gerçekleştirildi. Görüntülerin kullanışsız piksellerden arındırılması için görüntüler beyinin üç 

noktaları kullanılarak kırpılıp, yeniden boyutlandırıldı. Aynı zamanda kafatasının ve beyin 

bölgesinden bağımsız baş bölgelerinin eğitim üzerindeki olumsuz etkisini azaltabilmek için 

piksellerin değerleri belirli eşik noktalarına göre yeniden düzenlendi. Örnek görüntünün 

orijinal hali ve bütün işlemlerden geçirilmiş hali Resim 1’de verilmiştir. 

   

Resim 1: Orijinal örnek(sol) ve ön işlenmiş örnek(sağ) 

3.2.Veri Çoklama 

Farklı hasta kategorilerindeki görüntü sayılarının eşitsizliği ve veri sayısının azlığından 

dolayı derin öğrenme yöntemlerinde oluşabilecek aşırı uydurma durumunun ortadan 

kaldırılması ve modellerin yeni gördüğü verilerde daha iyi tahmin yapabilmesi için orijinal 

imge sayıları döndürme, yakınlaştırma, aynalama ve bozulma işlemlerinden geçirilerek 

arttırılmıştır. Farklı senaryolardaki, farklı veri sayıları Tablo 1’de yer almaktadır. 
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Senaryo İnme Yok İskemi Kanama 

Orijinal 4427 1130 1093 

Önişleme 4427 1130 1093 

Çoklama 5000 2500 7500 

Önişleme ve Çoklama 10000 5000 5000 

Tablo 1: Veri sayısının eğitim senaryolarındaki değerleri 

4. Elde Edilen Deneysel Sonuçların Sunumu 

4.1.Sınıflandırma Sonuçları 

Sınıflandırma modellerinin test aşamasında farklı senaryo ve farklı modellerin birleşimi 

sonrasında toplamda 12 (4x3)  farklı deney kofigürasyonu elde edilmiştir. Bu deneyler inme 

var ve inme yok olmak üzere yapılan ikili sınıflandırma durumları için uygulanmıştır. Bu 

birleşimlerin metriklerle birlikte detaylı şekilde kıyaslamasına Tablo 2’de yer verilmiştir. 

Model Önişleme Çoklama %Accuracy %Precision %Recall %F1  

AIGEN - - 95,6 94,7 91,6 93,1 

ResNet50 - - 89,3 87,1 78,6 82,6 

VGG16 - - 93,0 86,9 92,6 89,6 

AIGEN + - 91,1 92,4 79,0 85,2 

ResNet50 + - 87,0 82,0 76,7 79,3 

VGG16 + - 90,9 86,7 85,1 85,9 

AIGEN - + 85,8 93,9 75,8 83,9 

ResNet50 - + 81,9 95,0 66,4 78,2 

VGG16 - + 89,4 87,0 92,0 89,5 

AIGEN + + 96,3 96,6 96,1 96,3 

ResNet50 + + 96,0 94,6 97,7 96,1 

VGG16 + + 97,1 96,1 98,3 97,2 

Tablo 2: Veri senaryolarına göre sınıflandırma sonuçları 

• Orijinal görüntülerin herhangi bir önişleme ve veri çoklama işleminden geçirilmediği 

durumda en yüksek doğruluk yüzdesini ve F1 skorunu ekip tarafından oluşturulan 

AIGEN.v1 modeli sağlamıştır. Aynı zamanda bu modelin eğitim aşamasındaki eğitim 

ve doğrulama aşamalarındaki kayıp ve doğruluk yüzdelerine ait grafikler Resim 2’de 

verilmiştir. 
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Resim 2: AIGEN.v1 modeline ait doğruluk ve kayıp grafikleri 

• Orijinal görüntülerin sadece önişlemeden geçirildiği durumda en yüksek doğruluk 

yüzdesini ve yaklaşık en yüksek F1 skorunu ekip tarafından oluşturulan AIGEN.v1 

modeli sağlamıştır. Aynı zamanda bu modelin eğitim aşamasındaki eğitim ve 

doğrulama aşamalarındaki kayıp ve doğruluk yüzdelerine ait grafikler Resim 3’te 

verilmiştir. 

 

Resim 3: AIGEN.v1 modeline ait doğruluk ve kayıp grafikleri 

• Orijinal görüntülerin sadece veri çoklama işleminden geçirildiği durumda en yüksek 

doğruluk yüzdesini ve F1 skorunu VGG16 modeli sağlamıştır. Bu modelin eğitim 

aşamasındaki eğitim ve doğrulama aşamalarındaki kayıp ve doğruluk yüzdelerine ait 

grafikler Resim 4’te verilmiştir. 
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Resim 4: VGG16 modeline ait doğruluk ve kayıp grafikleri 

• Orijinal görüntülerin önişleme ve veri çoklama işlemlerinden geçirildiği durumda en 

yüksek doğruluk yüzdesini ve F1 skorunu VGG16 modeli sağlamıştır. Aynı zamanda 

bu modelin eğitim aşamasındaki eğitim ve doğrulama aşamalarındaki kayıp ve 

doğruluk yüzdelerine ait grafikler Resim 5’te verilmiştir. 

 

Resim 5: VGG16 modeline ait doğruluk ve kayıp grafikleri 

 

• Özet olarak, imgeler üzerinde temel bir ön-işlem yapılması ve sınıflar arasındaki 

dengesizlikleri azaltmak için veri çoklama yöntemlerinin birlikte kullanılması 

sınıflandırma modellerinin performansını arttırmıştır. Yapılan deneyler sonucunda en 

yüksek değerin elde edildiği VGG16 modeli ikili sınıflandırma modeli olarak 

seçilmiştir. 
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4.2.Bölütleme Sonuçları 

Bölütleme işlemi süresince, eğitim ve test aşamalarında sadece verilerin orijinal hali 

kullanılmıştır. Kanama ve iskemi durumları için U-Net ve Mask R-CNN mimarili modeller 

eğitilmiş ve test edilmiştir. 

4.2.1. U-Net 

U-Net, tek bir sınıf için çalışabilen mimariye sahip olmasından dolayı kanama ve iskemi 

durumları için ayrı ayrı eğitilmiştir. İstenilen sonuçlara ulaşıldığı durumda, U-Net’in iki farklı 

sınıf için çalışabilen versiyonlarına başvurulacaktır ya da sınıflandırma modelleriyle birlikte 

yeni yöntemler geliştirilecektir. Şu anki aşamada eğitilmiş U-Net modeli test edildikten sonra 

elde edilen metrik ve ortalama IoU değerleri Tablo 3’de, modelden elde edilen bazı bölütleme 

sonuçlarına Resim 6-11’de yer verilmiştir. 

 Kayıp Dice Katsayısı IoU 

Kanama 0.0986 0.9014 0.7570 

İskemi 0.1843 0.8156 0.6016 

Tablo 3: Bölütleme sonuçları. 

 

Resim 6: Kanama örnek 1. 

 

Resim 7: Kanama örnek 2. 
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Resim 8: Kanama örnek 3. 

 

Resim 9: İskemi örnek 1. 

 

Resim 10: İskemi örnek 2. 

 

Resim 11: İskemi örnek 3. 
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4.2.2. Mask R-CNN 

Bölütleme aşaması için test edilen bir diğer model olan Mask R-CNN, aynı U-Net 

modelinde olduğu gibi orijinal görüntüler üzerinden eğitilmiş ve test edilmiştir. Modelin 

çalışma mantığıyla bağlantılı olarak her bir görüntünün hazır olarak verilmiş maske 

görüntülerinin özel kod parçaları yardımıyla koordinatları çıkarılmış ve eğitim aşamasında bu 

şekilde kullanılmışlardır. İki farklı sınıfı (kanama ve iskemi) aynı anda bölütleyebilen ve aynı 

zamanda bölütlenen alanı uygun bir çerçeveye (bbox) alabilen  Mask R-CNN şu ana kadar 

inme türleri için ayrı ayrı denenmiş ve henüz hedeflenen IoU değerlerine ulaşılamamıştır. 

Model eğitilmeye ve deney sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir. Kanama 

görüntülerinde test edilen modelin örnek çıktısı Resim 12’de verilmiştir. 

 

Resim 12: Mask R-CNN Kanama örneği. 
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