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1. Kullanılması Planlanan Güncel Donanımlar ve Özellikleri  

1.1. Eğitim donanımları  

Çalışma kapsamında model eğitimleri 8 GB bellekli RTX 2070 ekran kartı, 16 GB bellekli 

RAM, 2.6GHz işlemci gibi donanımsal özelliklere sahip HP Omen model bir diz üstü bilgisayar 

üzerinde gerçekleştirilmektedir. İlgili sistemin orta seviye ekran kartına sahip olması ve böylece 

görüntü işleme uygulamaları için yeterli donanımsal özelliğe sahip olması temel tercih sebebini 

oluşturmaktadır. 

1.2. Test donanımları  

Çalışma kapsamında model testleri 8 GB bellekli RTX 2070 ekran kartı, 16 GB bellekli RAM, 

2.6GHz işlemci gibi donanımsal özelliklere sahip HP Omen model bir diz üstü bilgisayar 

üzerinde gerçekleştirilmektedir. İlgili sistemin orta seviye ekran kartına sahip olması ve böylece 

görüntü işleme uygulamaları için yeterli donanımsal özelliğe sahip olması temel tercih sebebini 

oluşturmaktadır.  

2. Çözüm İçin Kullanılan Yöntem ve Mimari  

Yarışma şartnamesinde de belirtildiği üzere yarışma iki oturumdan oluşmaktadır. İlk oturumda 

kontrast madde verilmeden elde edilen Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntülerinin inme 

var/inme yok olarak sınıflandırılması beklenmektedir. İkinci oturumda ise inme olan 

görüntülerde hemorajik tür ve iskemik tür inme olan alanların işaretlenmesi beklenmektedir. 

Anlaşılacağı üzere ilk görev görüntü sınıflandırma görevi, ikinci görev ise piksel temelli bir 

sınıflandırma (ya da bölütleme) görevidir. Bu bağlamda çalışma kapsamında her bir oturum 

için ayrı bir yöntem önerilmektedir. 

2.1. Birinci oturum için önerilen yöntem 

Görüntü tanıma (tespit ya da sınıflandırma) tüm görüntünün belirli bir olasılıkla bir kategoriye 

atanması olarak tanımlanmaktadır. Görüntü tanıma görevi belirli bir içeriğin ilgili görüntü 

içerisinde varlığı ya da yokluğu hakkında bilgi vermektedir. Görüntü sınıflandırma görevi için 

kullanılan klasik yöntemlerde el yapımı öznitelikler görüntülerden çıkartılmaktadır. Ardından 

gerekirse öznitelik seçme yöntemlerinden yararlanılarak ilişkisiz öznitelikler elenmektedir. 

Kalan öznitelikler ile Destek Vektör Makineleri (DVM), Rasgele Ormanlar (RO), Lojistik 

Bağlanım Modeli gibi klasik makine öğrenmesi modelleri ile sınıflandırma 

gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler ile her ne kadar umut verici sonuçlar elde edilse de eldeki 

görevi temsil eden en uygun öznitelikler bulunamadığında yeterli performans elde 

edilememektedir. Bunların karşısında derin öğrenme eldeki problemin doğası için en uygun 
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özelliklerin öğrenilmesini sağlayarak performansı önemli ölçüde iyileştirebilmektedir. Bu 

nedenle çalışmada derin öğrenme temelli bir yöntem önerilmektedir.    

 

Şekil 2.1. Önerilen yöntem (birinci oturum). 

Evrişimsel ağların sıfırdan eğitilerek yüksek ve düşük dereceli önemli özellik 

kombinasyonlarını öğrenmesi medikal alandaki veri kıtlığı nedeniyle oldukça zordur.  Bununla 

birlikte ImageNet veri kümesi üzerinde eğitilen hazır modeller 1M fazla görüntü ile eğitilerek 

birçok problem için ortak olan düşük seviyeli genel özellikleri öğrenmişlerdir. Çalışmada hazır 

ağlar kullanılarak son katmanları eldeki problem için yapılandırılmıştır. Ardından ilgili ağ ince 

ayarlı yapılmaktadır. Şekil 2.1’de birinci oturum için önerilen yöntem verilmektedir. 

2.2. İkinci oturum için önerilen yöntem 

Bölüm 2.1’de belirtildiği gibi derin öğrenme temelli yöntemler ile göreve özel özelliklerin 

öğrenilmesi sebebiyle performans klasik yöntemler karşısında önemli derecede 

iyileştirilebilmektedir. Bu nedenle yarışmanın ikinci oturumundaki piksel sınıflandırma görevi 

için de derin öğrenme temelli bir yöntem önerilmektedir. Literatürde derin öğrenme temelli 

bölütleme için SegNet [1], U-Net [2], FCN (Fully Convolutional Network), DeepLabV3 ve 

DeepLabV3+ [3] olmak üzere önerilen birçok yöntem vardır. DeepLabv3+ modeli uzamsal 

havuzlama birimleri sayesinde bağlamsal bilginin yakalanabilmesine olanak tanımaktadır. U-

Net ve SegNet gibi bölütleme modellerinin kodlayıcı ve kod çözücü bölümleri tamamen 

simetrik yapıdadır. Böylelikle kodlanan bilgi kademeli olarak kurtarılarak giriş uzamsal 

boyutlarındaki maskeler elde edilmektedir. Ancak tam simetrik yapı ile kodlayıcı derinliğine 

bağlı olarak hesapsal yük de artmaktadır. Bununla birlikte, DeepLabV3+ modeli ile daha az 

kod çözme aşaması gerektirerek uzamsal bilgi kademeli olarak kurtarılabilmekte ve iyi bir 

performans elde edilebilmektedir.  

Bu nedenle, çalışma kapsamında diğer bölütleme modellerine göre daha güncel olan 

DeepLabV3+ yapısı eldeki problem için modifiye edilerek kullanılmaktadır. Modifiye edilen 
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model [4]’deki önceki çalışmamızda MR görüntülerindeki beyin tümörlerinin bölütlenmesi için 

önerdiğimiz yapıdır. Şekil 2.2’de önerilen yöntem verilmektedir. 

 

Şekil 2.2. Önerilen yöntem (ikinci oturum). 

Önerilen model Şekil 2.2’den görüldüğü gibi ağ girişi hesapsal yükün düşürülebilmesi için 

224×224×3 boyutlardaki görüntüleri kabul edecek şekilde yapılandırılmaktadır. Ağın kodlayıcı 

bölümü ardından elde edilen aktivasyon haritaları bağlamsal bilginin yakalanabilmesi için 

eklenen uzamsal havuzlama birimine (ASPP) beslenmektedir. Böylelikle kodlanan bağlamsal 

bilgi iki aşamadan oluşan yukarı örnekleme birimi ile giriş uzamsal çözünürlüğüne getirilerek 

giriş ile aynı boyutlardaki sınıf haritası elde edilmektedir. İlk yukarı örnekleme birimine 

anlamsal bilgiler içeren haritalar beslenerek ağın yakınsamasını kolaylaştırmak 

hedeflenmektedir. Bununla birlikte her bir yukarı örnekleme biriminde hesapsal yükün 

düşürülebilmesi için gruplu evrişimsel katmanlar ve noktasal evrişimsel katmanlardan 

yararlanılmaktadır. Yarışma teknik şartnamesinde iskemi (tıkayıcı) bölgedeki piksellerin “1”, 

hemorajik (kanamalı) bölgedeki piksellerin “2”  ve arka plan piksellerinin “0” olarak 

etiketlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna göre görüntüdeki her bir pikselin 3 kategoriden 

birine sınıflandırılması gerekmektedir. Bu nedenle Şekil 2.2’deki Mapping Layer (Haritalama 

Katmanı) olarak adlandırılan evrişimsel katmanda 1×1 boyutlarda 3 çekirdek kullanılarak 

girişteki veri 3 kanala haritalanmaktadır. Ardından gelen yukarı örnekleme işleminden sonra 

elde edilen 3 kanallı veri Softmax katmanına beslenerek sınıf tahmin skorları üretilmektedir. 

Nihai olarak her bir piksel 3 kategoriden birine atanmaktadır. 

3. Deney ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri  

Çalışma kapsamında deney ve eğitim aşamalarında Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 

orijinal veri seti kullanılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veri setine ilişkin 
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detaylar Tablo 3.1’de verilmektedir. Tablo 3.1’den görüldüğü gibi tüm veri seti png formatında 

6650 görüntüden oluşmaktadır. Bununla birlikte “İnme var” sınıfı (2223 örnek) ve “İnme Yok” 

sınıfı (4427 örnek) arasında önemli derecede sınıf dengesizliği bulunmaktadır.  

Tablo 3.1. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veri setine ilişkin detaylar. 

Sınıflar Adet 

İnme Yok 4427 

İnme Var 
İskemi 1130 

Kanamalı 1093 

 

4. Elde Edilen Deneysel Sonuçların Sunumu  

4.1. Birinci oturum 

Çalışmada tüm veri setinin rasgele %70’u eğitim seti, kalan %30’luk veri ise harici test seti 

olarak ayrılmaktadır. Ardından 5-kat çapraz geçerleme için eğitim seti örtüşmeyen 5 ayrı 

kümeye ayrılmaktadır. Şekil 4.1’de model değerlendirme süreci özetlenmektedir. Böylelikle 

her seferinde 4 küme eğitimde, kalan küme ise modelin testinde kullanılmaktadır. Süreç 5 kez 

tekrarlanarak her bir ilgili test katı üzerinde elde edilen performans skorlarının ortalaması 5-kat 

çapraz geçerleme performansını vermektedir. En yüksek test skorunun elde edildiği model en 

iyi model olarak seçilerek harici test kümesi üzerinde değerlendirilmektedir.  

 
Şekil 4.1. Modelin geçerlenmesi süreci. 

Eldeki problem için en uygun yapının belirlenmesi deneysel bir süreçtir. Bu bağlamda 

çalışmada hazır ImageNet modelleri olan SqueezeNet [5], MobileNetv2 [6], EfficientNet-B0 

[7], GoogLeNet [8], ResNet-50 [9] ve ShuffleNet [10] kullanılmaktadır. Çalışmada kullanılan 

her bir model öğrenme oranı 10-4 kurulumuyla 10 epoch için eğitilmektedir.  Ağların son tam 

bağlı katmanları için ağırlık ve yanlılık öğrenme çarpanı ise 10 olarak ayarlanmaktadır. 

Çalışmada her bir model ile elde edilen skorlar Tablo 4.1’de verilmektedir. 
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Tablo 4.1. Her bir model ile elde edilen performansın karşılaştırılması. 

 Doğruluk (%) 

Model 
Set #1 

931 

imge 

Set #2 

931 

imge 

Set #3 

931 

imge 

Set #4 

931 

imge 

Set #5 

931 

imge 

Avg. 

4655 

imge 

Test set 

1995 

imge 

SqueezeNet 87.22 86.57 86.25 88.83 87.00 87.18 89.37 

ShuffleNet 90.66 91.41 92.27 91.94 91.51 91.56 92.83 

MobileNetV2 92.37 92.05 92.70 92.05 93.45 92.52 93.38 

GoogLeNet 91.41 91.62 90.44 91.41 87.11 90.40 93.03 

ResNet-50 95.27 92.16 94.41 92.59 91.41 93.17 94.54 

EfficientNet-B0 92.37 89.58 91.94 94.52 92.70 92.22 94.64 

Tablo 4.1’den görüldüğü gibi sığ model SqueezeNet ile diğer modeller karşısında daha düşük 

performans elde edilmektedir. Bununla birlikte daha derin modeller ile performans 

iyileşmektedir. En iyi çapraz geçerleme performansı ResNet-50 temelli mimari eldeki görev 

için ince ayarlı yapıldığında elde edilmektedir. Bu nedenle yarışmanın birinci oturumunda 

ResNet-50 temelli model kullanılacaktır. Tablo 4.1’den görüldüğü gibi bu model ile harici veri 

kümesi üzerinde de iyi bir genelleme yeteneği elde edilebilmektedir. 

Tablo 4.2. Set #1 üzerinde elde edilen karışma matrisi. 

n1=931 imge Tahminler 

İnme Var İnme Yok 

Gerçekler İnme Var 279 30 

İnme Yok 14 608 

Tablo 4.3. Set #2 üzerinde elde edilen karışma matrisi. 

n2=931 imge Tahminler 

İnme Var İnme Yok 

Gerçekler İnme Var 286 20 

İnme Yok 53 572 

Tablo 4.3. Set #3 üzerinde elde edilen karışma matrisi. 

n3=931 imge Tahminler 

İnme Var İnme Yok 

Gerçekler İnme Var 259 40 

İnme Yok 12 620 
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Tablo 4.4. Set #4 üzerinde elde edilen karışma matrisi. 

n4=931 imge Tahminler 

İnme Var İnme Yok 

Gerçekler İnme Var 279 49 

İnme Yok 20 583 

Tablo 4.5. Set #5 üzerinde elde edilen karışma matrisi. 

n5=931 imge Tahminler 

İnme Var İnme Yok 

Gerçekler İnme Var 266 48 

İnme Yok 32 585 

Tablo 4.6. Tüm test katları üzerinde elde edilen karışma matrisi. 

NCV5=931 imge Tahminler 

İnme Var İnme Yok 

Gerçekler İnme Var 1369 187 

İnme Yok 131 2968 

Tablo 4.7. Harici test katı üzerinde elde edilen karışma matrisi. 

Ntest=931 imge Tahminler 

İnme Var İnme Yok 

Gerçekler İnme Var 592 75 

İnme Yok 34 1294 

Tablo 4.1, Tablo 4.2, Tablo 4.3, Tablo 4.4 ve Tablo 4.5 her bir test katında elde edilen karışma 

matrislerini göstermektedir. Tablo 4.6’de genel sınıflandırma performansını gösteren toplam 

karışma matrisi verilmektedir. Tablo 4.7’de ise harici test katında elde edilen karışma matrisi 

verilmektedir. 

Tablo 4.8. Önerilen model ile harici test seti üzerinde elde edilen performans skorları. 

 Duyarlılık Özgüllük 

 

Kesinlik 

 

 

F1 

 

Doğruluk 

Önerilen yöntem 93.10% 93.10% 94.55% 93.82% 94.54% 

 

 



 
 

9 
 

4.2 İkinci oturum 

Yarışmanın birinci oturumu için en iyi performans ResNet-50 modeli transfer öğrenme stratejisi 

ile kullanıldığında elde edilmektedir. Bu durum ilgili ağın eldeki görev için optimal özellikleri 

çıkardığını ortaya koymaktadır. ResNet-50 ağı hesapsal yükü düşürebilmek için 16 kat alt 

örnekleme sağlanacak şekilde ayarlanmaktadır. Ardından Şekil 2.2’de verilen temel şemada 

ilgili ağ kodlayıcı yapı olarak kullanılarak piksel temelli görüntü sınıflandırma için 

DeepLabv3+ yapısı elde edilmektedir. Şartnamede iskemik bölgedeki piksellerin “1”, kanamalı 

bölgedeki piksellerin “2” ve geri kalan piksellerin (arka plan) “0” ile temsil edilmesi 

istenmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan maskeler buna uygun hale getirilmiştir. 

Ardından her bir piksel için 3 farklı durum söz konusu olduğundan veri Tablo 4.9’da verildiği 

gibi ağın eğitimi için kodlanmış (one-hot-encoded) forma dönüştürülmektedir. 

Tablo 4.9. Her bir sınıfa karşılık gelen kodlanmış vektörler. 

Sınıflar One-hot-encoded form 

İskemik (“1”) [0 1 0] 

Kanama (“2”) [0 0 1] 

Arka plan (“0”) [1 0 0] 

  

   

Şekil 4.2. Ağ eğitim için kodlanmış maskeler. 

Şekil 4.2’de ağ eğitimi için Tablo 4.9’da verildiği şekilde kodlanmış maskeler gösterilmektedir. 

Buna göre RGB kanallarına uygun olarak arka plan pikselleri kırmızı, kanamalı bölge pikselleri 

mavi, iskemik bölge pikselleri ise yeşil renkler ile gösterilmektedir. Çalışmada inme var 

sınıfındaki 2223 BT görüntüsünün %10’u (222 imge) rasgele seçilerek harici test seti olarak 

ayrılmaktadır. Kalan verinin %80’i (1600 imge) ağın eğitimi, %20’si (401 imge) geçerleme için 

ayrılmaktadır. Ağ 100 epoch için stokastik en dik iniş optimizasyon algoritması ile 
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eğitilmektedir. Ağ eğitiminde sabit bir öğrenme oranı kullanmak yerine, öğrenme oranı 

iterasyon sayısına bağlı olarak değiştirilmiştir. Mini Batch Size hiperparametresi 8 olarak 

kurulmuştur. 

Önerilen modelin test görüntüleri üzerinde koşturulması ile elde edilen çıktılar Şekil 4.3’te 

verilmektedir. Şekil 4.3(a)’nın ilk sütununda iskemik tür inmeye sahip BT görüntüsü, ikinci 

sütununda tahmin edilen harita, üçüncü sütununda karşılık gelen tanımlı yer doğrusu, dördüncü 

sütunda ise kod çözülmüş ikili maske verilmektedir.  Şekil 4.3(b)’de benzer görüntüler 

kanamalı tür inme içeren görüntü için verilmektedir. 

       

      (a) 

       

      (b) 

Şekil 4.3. Önerilen modelin test görüntüleri üzerinde koşturulmasına ilişkin örnek sonuçlar.  

Tablo 4.10’da modelin geçerleme seti ve harici test üzerinde değerlendirilmesine ilişkin elde 

edilen skorlar verilmektedir. Buna göre her iki set üzerinde tutarlı skorların elde edildiği 

görülmektedir. Bu durum aşırı uydurmanın olmadığını ve modelin iyi bir genelleme yeteneğine 

sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Tablo 4.10. Performans karşılaştırma. 

Veri kümesi 
Global Doğruluk (%) Duyarlılık (%) 

İskemi Kanama İskemi Kanama 

Geçerleme seti (401 imge) 98.59 99.52 64.34 81.11 

Harici test seti (222 imge) 98.47 99.48 66.11 81.30 
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