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1. Kullanılması Planlanan GÜNCEL Donanımlar ve Özellikleri 

Derin modellerinin eğitimlerini yüksek hesaplama kabiliyetli aşağıda özellikleri verilen 

ekran kartı üzerinde gerçekleştirdik. Model eğitimi bittikten sonra eğitilmiş modeli 

kendi bilgisayarlarımızda test ettik. Test aşamasında kullanmış olduğumuz bilgisayarın 

özellikleri 1.2 bölümünde verilmiştir. 

1.1. Eğitim Donanımları 

Ekran kartı – Rtx 2080 TI 24 GB 

RAM – 128 GB 

İşlemci – 6120 Serisi Xeon İşlemci 

1.2.Test Donanımları  

Ekran kartı – Gtx 1050 

RAM – 8 GB 

İşlemci – Intel I7-8750H  

 

2. Çözüm İçin Kullanılan Yöntem ve Mimari 

StrokEye takım olarak BT görüntülerinden ineme tanısı ve sınıflandırma probleminin çözümü 

için ImageNet yarışmaşının popüler CNN modellerinden EfficientNetB3 mimarisini transfer 

öğrenme yaparak kullandık. 

Segmentasyon probleminde ise U-Net modelini kullanarak Kanamalı ve Iskemi 

bölgelerinin lokalizasyonunu sağladık. U-net mimarisi daha çok medikal görüntülerin 

bölütlenmesinde kullanılan yaygın bir mimaridir. CNN temelli oluşturulmuş bu mimarinin 

piksel bazlı görüntü segmentasyonu konusunda diğer geleneksel modellere göre daha başarılı 

sonuç verdiği görülmüştür. U-net yapısı simetrik olarak kodlayıcı ve kod çözücüden 

oluşmaktadır. Dinamik U-net dediğimiz yapı ise klasik U-net’ten farklı olarak kod çözücü 

kısmında kullanmak üzere VGG, Inception, ResNET veya bunlara benzer önceden eğitilmiş 

ağları otomatik olarak kullanmayı sağlar. Bizde segmentasyon işlemi için Dinamik U–net 

mimarisini ResNet-34 CNN modeli ile kullandık. 

Model eğitimlerini Fastai Kütüphanesi üzerinden gerçekleştirdik. Fastai kütüphanesinin amacı, 

derin sinir ağlarının (Deep Neural Networks) eğitimini mümkün olduğu kadar kolaylaştırmak 

ve aynı zamanda modern en iyi pratikleri kullanarak hızlı ve doğru hale getirmektir. Fastai 



kütüphanesi Python dilinda yazılmıştır, açık kaynaklıdır ve önde gelen modern ve esnek derin 

öğrenme framework'larından biri olan PyTorch'un üzerine inşa edilmiştir. Kütüphane, 

bilgisayarla vision görevleri, metin ve doğal dil işleme, tablo/yapılandırılmış veri 

sınıflandırması veya regresyonu ve işbirlikçi filtreleme modelleri için kullanıma hazır destek 

içermektedir [1]. 

 

Evrişimsel Sinir Ağları (Convolutional Neural Network): Bilgisayar sinir ağlaların özel bir türü 

olan CNN, yapay zeka konusunda birçok vision problemi için etkili bir çözüm sunar. 

 

CNN modelleri verilen görüntüleri aşağıda verilen katmanlar tarafından işlemektedir: 

 Convolutional Layer — Özellikleri saptamak için kullanılır 

 Non-Linearity Layer — Sisteme doğrusal olmayanlığın (non-linearity) tanıtılması 

 Pooling (Downsampling) Layer — Ağırlık sayısını azaltır ve uygunluğu kontrol eder 

 Flattening Layer — Klasik Sinir Ağı için verileri hazırlar 

 Fully-Connected Layer — Sınıflamada kullanılan Standart Sinir Ağı [2]. 

 

CNN ağlarının örnek katman yapısı aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıflandırma (inmeyok-kanama-iskemi)  ve tanı (inmevar-inmeyok) problemlerinin çözümü için 

kullandığımız EfficientNet CNN model neural architecture search tarafından geliştirilen AutoML ve 

MNAS framework'ları temel alan bir CNN mimarisidir. Bu mimari, maksimum doğruluk elde etmek 

için tasarlanmıştır. 

EfficientNet Mimarisi Compound Model Scaling tekniği kullandığından diğer CNN mimarilere göre 

kullanımı ve oluşturması daha basit ve esnektir [3]. 

 

 



3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri 

2.1. Veri setlerinin sınıflandırılması 

Elimizdeki veri seti üzerinde aşağıdaki gibi iki farklı sınıflandırma tasarladık. 

Inme Sınıflandırma sınıfları: 

 INMEYOK 

 KANAMA 

 ISKEMI 

Inme Tanısı sınıfları: 

 INMEVAR 

 INMEYOK 

 

3. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu  

 

BT görüntülerin analizi, insan sağlığına direk bir şekilde bağlanan problemlerde yüksek 

doğruluk oran ile sonuç üretebilecek bir mimari kullanımı zorunlu bir hale gelmektedir. 

Mimari Bölüm 3'teki veri setleri kullanılarak 3’lü ve 2’li sınıflandırma işlemi yapmak için 

eğitilmiştir. 

EfficientNet CNN modeli üçlü sınıflandırma problemi üzerinde test verileri üzerinde %97.5 oranında 

başarı göstermiştir. 

Eğitilmiş olan 3’lü modelin test aşamasındaki karmaşıklık matris aşağıdaki gibidir: 

Karmaşıklık matrisinde görüldüğü gibi model: 

 Doğru olarak 428 İnmesiz BT bulunmuş. 

 Doğru olarak 121 İskemili BT bulunmuş 

 Doğru olarak 100 Kanamalı BT bulunmuş 

 Sadece 16 BT Yanlış olarak tahmin etmiş. 

 Toplam test edilen BT sayısı 665. 

 

  



Ayrıca üçlü sınıflandırma probleminde elde ettiğimiz diğer performans ölçüleri aşağıdaki 

tabloda verilmiştir.  

 KESİNLİK DUYARLILIK F1-SCORE TEST VERİ 

SAYISI 

INMEYOK 0.98 0.99 0.99 432 

ISKEMI 0.96 0.96 0.96 126 

KANAMA 0.98 0.93 0.96 107 

DOĞRULUK   0.98 665 

MAKRO 

ORTALAMA 

0.97 0.96 0.97 665 

AĞIRLIKLI 

ORTALAMA 

0.98 0.98 0.98 665 

 

 

Eğitilmiş olan 2’li modelin test aşamasındaki karmaşıklık matris aşağıdaki gibidir: 

Karmaşıklık matrisinde görüldüğü gibi model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doğru olarak 403 İnmeli BT bulunmuş. 

 Doğru olarak 873 İskesiz BT bulunmuş 

 Sadece 54 BT Yanlış olarak tahmin etmiş. 

 Toplam test edilen BT sayısı 1330. 

 



 

İkili tanı problemi için önerilen modelin elde ettiği performans değerleri takip eden tabloda 

verilmiştir. 

 KESİNLİK DUYARLILIK F1-SCORE VERİ SAYISI 

INMEVAR 0.93 0.94 0.94 427 

INMEYOK 0.97 0.97 0.97 903 

DOĞRULUK   0.96 1330 

MAKRO 

ORTALAMA 

0.95 0.96 0.95 1330 

AĞIRLIKLI 

ORTALAMA 

0.96 0.96 0.96 1330 

 

Başarım oranı, takımımızın tarafından kullanılan ve eğitilen modelin ne kadar etkili olduğunu 

gösterir. Aynı zamanda BT analiz etme problemi gibi gerçek bir hayat probleminde 97.5% ve 

95.5% başarım oranı elde etmek, hastanelerde radyoloji doktorlarına ciddi anlamda yardım 

verecektir ve hatta bu modelden faydalanan birden fazla radyoloji polikliniği başında sadece 

tek bir doktora ihtiyaç duyulacağından, insani ve maddi kaynakların kullanımı daha etkili bir 

hale gelecektir. 

U-Net mimarisi kullanarak iskemi segmentasyonu 10 epoch için gerçekleştirdik. Modelin 

eğitim ve test kayıp değerleri ile piksel seviyesindeki başarımı aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



İskemi için yaptığımız segmentasyonda 98.85% oranında doğruluk sağladık. Bu başarı oranı 

gerçek hayattaki BT analizlerinde çok ciddi faydalar sağlayacaktır. 

İskemi için yapılan segmentasyondan bazı fotoğraflar aşağıdaki şekilde verilmiştir: Sağdaki 

görüntüler uzman işaretlemesini gösterirken soldaki çıktılar ise model tahminini 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanama için segmentasyon için model kayıp ve piksel başarı değerleri benzer şekilde aşağıdaki gibi 

verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İskemi için yaptığımız segmentasyonda 99.77% oranında doğruluk sağladık. Kanama için 

yapılan segmentasyondan bazı örnek görüntüler aşağıdaki gibi verilmiştir. Soldaki görüntüler 

uzman işaretlemesi, sağdaki görüntüler ise model çıktılarıdır.  
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