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1. Kullanılması planlanan GÜNCEL donanımlar ve özellikleri (10 puan) 

1.1. Eğitim Donanımları (5 Puan) 

Tüm deneysel çalışmalar MathConvNet kütüphanesinin kullanımıyla,  i5 7300HQ işlemci 

8 GB DDR4 Ram ve 4GB GDDR5 GTX 1050 Ekran kartıyla çalışabilen bilgisayarda 

gerçekleştirilmiştir.  

Veri setinde doğrulama yöntemi olarak 10-kat çapraz doğrulama kullanılmıştır. Böylece 

tüm veriler hem eğitim hem de test aşamasında kullanılarak sistemin güvenirliği sağlanmıştır. 

 

1.2. Test Donanımları (5 Puan) 

Test donanımı olarak en az i7 işlemcili ve GTX 1050 ti ekran kartlı bir sistem kullanmayı 

planlamaktayız. İmkanlarımız dahilin de test donanımımız değişiklik gösterebilir.  

GPU tarafında GTX 1050 ti kullanmayı ön görmemizin nedeni Pascal mimari yapısına 

sahip olmasıdır. Nvidia resmi web sitesinde GPU ların bilgi işleme kapasiteleri(compute 

capability) tablolar halinde gösterilmiştir. Pascal mimarili kartlar (1050,1060,1070,1080) için 

öngörülen bilgi işleme kapasiteleri(compute capability) 6.1 dir. Örnek verecek olursak 

Maxwell mimarili(TITAN x, 980,970 vb) önceki nesil kartlar için bilgi işleme kapasiteleri 

(compute capability) 5.2 olarak görülmektedir. 

 

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari (30 puan) 

2.1. Görüntü ön-işleme ve iyileştirme 

Beyin BT görüntüleri, gürültülerin yok edilmesi ve görüntü kalitelerinin artırılması ile 

iyileştirilirler. Görüntü ön-işleme adımının temel amacı görüntü bölütleme ve sınıflandırma 

işlemlerinde ortaya çıkabilecek hatalı sonuçların önüne geçmektir. MR taramalarının neden 

olduğu gürültü ve istenmeyen kalıntılar sınıflandırma aşamasında modelimizin veri setleri 

başarısını düşürebilir. Bu nedenle, öncelikle veri setindeki görüntülerinden gereksiz 

kalıntıların yok edilmesi ve görüntü kalitesinin iyileştirilmesi için aritmetik Medyan Filtre 

uygulandı. 

İnme sınırlarının keskinleştirilmesi inmenin tespiti için çok önemli bir adımdır. 

Medyan filtreden sonra ikinci işlem olarak en yaygın kullanılan keskinleştirme 

filtresinden birisi olan Laplacian Filtresi [13] kullanıldı.  

Bunlara ek olarak tarama sırasında oluşabilecek hataları ve kontrast (karşıtlık) 

farklılıklarını en aza indirmek için Histogram Eşitleme Filtresi kullanıldı.  
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2.2. Kafatası çıkarma 

Kafatası çıkarma beyin inme bölgesinin bölütlenmesinden önce yapılması gerekli bir 

adımdır. Bu işlem adımın temel amacı istenmeyen bölgeleri kaldırmak için tüm beyin 

görüntüsünden kafatası kısmını tamamen yok etmektir [14]. Beyin bölütlenmesi beyindeki 

ilgili bölgelere (ROI) göre yapıldığı için kafatası çıkarma işlemi çalışma için gerekli bir 

adımdır. Böylece, Beyin BT görüntüsünde beyaz görünen beynin kafatası bölgesi beyin BT 

görüntüsünden ayrılmalıdır. 

Kullanılan algoritmada, gri seviyeli giriş görüntüsü öncelikle double formatında değerler 

içeren görüntü formatına dönüştürüldü. Daha sonra double formatlı görüntünün her pikseline 

verilen üst ve alt eşik değerlerine göre 1 ya da 0 atandı. Böylece önerilen yöntem ile beyin BT 

görüntülerinin kenarlarındaki parlak alanlar üst ve alt eşik değerleri arasında olduğu için 

kaldırılmış oldu. Bu işlemden sonra görüntü ikili formata dönüştürüldü ve sırasıyla aşındırma 

(eroding), yayma (dilating) ve doldurma (filling) gibi morfolojik işlemler uygulandı. 

Sonrasında, görüntü yeniden gri seviyeli formata dönüştürüldü. Böylece giriş görüntüsü için 

kafatası ayırma işlemi tamamlanmış oldu. 

 

2.3. İnmenin bölütlenmesi (segmentasyon) 

Beyin BT görüntüleri gürültü, kalıntı, kalite bozukluğu ve farklılıklar içerebilmektedir. 

Bu nedenle, beyin tümörünün büyüklüğü ve boyutunun doğru ve tam olarak belirlenmesi 

tedavi planlaması için çok önemli bir süreçtir. 

Bölütleme işlemi için spatial-Fuzzy C-Means (s-FCM) metodu [14] kullanıldı. 

Geleneksel FCM metoduyla kıyaslandığında,s-FCM herbir pikselin diğer piksellerle olan 

uzaysal ilişkisini gösterir. Böylece, üyelik kümelerinden daha başarılı sonuçlar elde edilir ve 

kalıntılar, gürültüler daha başarılı olarak yok edilir. 

 

2.4. Özellik çıkarma 

Bölütleme adımı tamamlandıktan sonra “inme var/yok” işlemi, varsa tipi 

“tıkayıcı/kanayıcı” olduğuna karar verildi.  

Bu karar bir sınıflandırma yöntemi tarafından verilmesine karşın, inme üzerindeki bazı 

önemli özellikler karar verme sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, bölütlenmiş beyin BT 

görüntüsü üzerindeki karakteristik özelliklerin elde edilmesi gerekmektedir. 
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3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri (30 puan) 

Modellerimizin eğitimleri için öncelikle, daha önce bu konuda yapılan eğitimlerden birini 

kullanmayı planladık.  

Beyinde gerçekleşen inmenin tespitinden önce beyin tümörü üzerine çok sayıda 

çalışmadan yola çıkarak modelimizin başlangıcını gerçekleştirdik. Beyin tümörü üzerine daha 

önce gerçekleştirilen BraTS 2016 ve BraTS 2017 isimli yarışmalarında kullanılan veri setleri 

ile eğitimleri inceledik [4,5]. 750 multiparametrik MRI taramasının (484 eğitim, 266 test) yer 

aldığı bu veri setindeki görüntüler glioblastoma ve düşük seviyedeki gliomaları içermektedir.  

FLAIR, T1 ağırlıklı, T1 Gadolinum (T1- Gd) ve T2 ağırlıklı MR sekanslarından 

oluşmaktadır. Veri setindeki etiketlemeler sırasıyla “arka plan, ödem, kontrast tutan lezyon ve 

kontrast tutmayan lezyon” sınıflarını içerecek şeklinde yer almaktadır. Veri setindeki türler; 

sinir hücrelerini koruyan ve destekleyen hücreler olan glia hücrelerinde oluşan, glioma isimli 

lezyonları ve glioma türlerinden biri olan; tedavi edilmesi zor olan kötü huylu bir beyin 

tümörü olan glioblastomaları içermektedir. Veri setindeki görüntülerin boyutu 240x240 

pikseldir. Her bir hasta için Aksiyal kesitte 155 görüntü mevcuttur.  

Beyin MR görüntülerinin sınıflandırılması ve bölütlenmesinde sıklıkla kullanılan veri 

setleri; BRATS 2013, BRATS 2015, IBSR, TCIA ve BrainWeb’ dir. Ayrıca, araştırmacılar 

Alzheimer ve bilişsel hastalıklar için ADNI, otizm için ABIDE, inme için ISCHEMIC veri 

setlerini kullanmaktadır [13].  

Gerçekleştirilen bu araştırmalar sonucu makine öğrenmesinde kullanılacak veri seti; 

Faster R-CNN modeli ile birlikte, beyin tümörü tespitinde BraTS 2016 ve BraTS 2017 isimli 

veri setleri, inme tespitlerinde kullanılan “ISCHEMIC” veri seti ile birlikte Yarışma 

Komitesi’nin desteği ile Sağlık Bakanlığı’nın veri tabanından alınan veri setlerinden oluşan 

veri setini hazırladık. 

Bu sayede beyin tomografileri üzerine modelimizi daha iyi eğiterek katmanlar üzerinde 

gerekli iyileştirmeleri daha iyi gerçekleştirip, yarışma için verilecek frame’lerde teşhis süreci 

hem daha kısa hem daha doğru sonuçlar vermeye başladı.  
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4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu (30 puan) 

Modelimizin çalışması, MR görüntüleri üzerinde inmelerinin tespit edilmesi amacıyla 

tasarlanan sistemin doğruluğu, iki farklı test işlemi ile değerlendirildi. 

İlk test işleminde, bir özellik seçimi kullanmadan çıkarılan özelliklerin tamamı 

kullanılarak sınıflandırma performansları değerlendirildi.  

İkinci test işleminde ise, SFFS ve RF yöntemleri ile ayrı ayrı seçilen belirlenen sayıda 

özelliğe göre sınıflandırıcıların performans değerlendirmeleri gerçekleştirildi.  

Modelimizin tespit performansını değerlendirmek için birçok test ve deneysel çalışma 

yapıldı.  

Bu amaçla, Doğruluk (Accuracy, ACC), Duyarlılık (Sensitivity, SEN), Özgüllük 

(Specificity, SPE), Pozitif Karar Değeri (PositiveDecisionValue, PDV), Negatif Karar Değeri 

(NegativeDecisionValue, NDV), Matthews'in Korelasyon Katsayısı (Matthews's correlation 

coefficient, MCC) ve Fskor (F-score, FSC) gibi performans parametrelerinin hesaplanması 

gerçekleştirildi. 

Beyin ile ilgili işlemlerin hızlı ve doğru olarak yapılabilmesi için gerçek zamanlı 

uygulamalarda Faster R-CNN’e kıyasla hız ve doğruluk arasında daha verimli olan YOLO_v2 

(YouOnlyLookOnce)[9] modeli tercih edildi. Çok sayıda veriseti farklı tümör türüne ait örnek 

barındırmaktadır. Kullandığımız mimari, farklı veri seti üzerinde değerlendirebilmek için 

öncelikle sadece inme yada kanama olan bölgenin algılanması üzerinde işlemler 

gerçekleştirildi. Veri setine ilave edilen görüntülerle birlikte eğitilen modelin genelleme 

yeteneğinin yüksek olduğunu görüldü. 

 

Şekil 4.1. Kullandığımız algılayıcı mimarisi ön işleme adımları 

 

Kullandığımız algılayıcı mimarisi Şekil 4.1’de verilmştir. Şekilden görüldüğü gibi 

önerilen yöntem bir öznitelik çıkartma ağı, bir algılama alt ağı ve ilgilenilen alana ait sınır 

kutuları ile birlikte nesne sınıfı ve güven skorunun döndürüldüğü final ağından oluşmaktadır.  
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 4.1. Ön İşleme 

Ön işleme olarak, bir dizi temel görüntü işleme tekniğinden yararlanıldı. Öncelikle MR 

kesitleri üzerinden minmax normalizasyon yapılarak değerler [0-1] aralığına normalize edildi. 

Normalize edilen kesitten histogram eşitleme yapıldı. Diğer taraftan, normalizasyonu yapılan 

kesitin kendisiyle noktasal çarpımı (Hadamard çarpımı) yeni kesit ortaya çıkardı. Ortaya 

çıkan kesit, histogramı eşitlenen kesitle noktasal çarpılarak ağırlıklandırıldı. Ardından yeni 

kesit üzerinden ortanca filtrelenme ve karşıtlık ayarlama yapıldı. Gerçekleştirilen ön işleme 

adımları Şekil 4.1’de görülmektedir. 

 

4.2. Hiperparametreler 

Beyim MR’larından oluşan veri setinin %60’ı eğitim, %20’si geçerleme için ayrıldı. 

Kalan %20 kesit ile test seti oluşturuldu. BraTS 2016 ve BraTS 2017 ile ISCHEMIC veri 

setinden seçilen kesitler ile TEST SETİ-1 ve Sağlık Bakanlığı’nın kullanıma sunduğu kesitler 

ile ise TEST SETİ-2 oluşturulmuştur. Optimizasyon algoritması olarak Stochastic Gradient 

Descent (SGDM) kullanılmaktadır.  

İskelet yapı olarak kullanılan Alexnet ağında birçok özellik kombinasyonu öğrenilmiştir. 

Burada bulunan parametreler, eldeki yeni problemleri destekleyen şekilde sadece bir miktar 

değiştirildi. Bu sebeple Bütünsel Öğrenme Oranı (GlobalLearnRate) 10
−4

 şeklinde değere 

kuruldu. Algılama alt ağı ve final ağında ise parametreler henüz eğitilmediğinden, bu 

ağlardaki evrişimsel katmanlar için ağırlık öğrenme oranı (weight learn rate) ve yanlılık 

öğrenme oranı (BiasLearnRate) hiperparametresi 20 değerine kuruldu. Böylece bu ağların 

öğrenme oranı global öğrenme oranının 20 katı oldu.  

Modelimizin eğitim sürecini bir miktar hızlandırabilmek için algılama alt ağındaki 

parametre değerleri rasgele atandı. Diğer hiperparametreler MiniBatchSize, L2 

düzenlileştirme, Dropout sırasıyla 16, 10
−4

 ve 0.5 olarak belirlendi. Nesne algılayıcısının 

performansını önemli düzeyde etkileyen hiper parametrelerden bir taneside destek kutusu 

(AnchorBox) sayısıdır.  

 

4.3. Destek Kutusu Kestirimi ve Algılayıcı Eğitimi 

Destek kutuları, modelin eğitimi öncesinde tanımlanan belirli yükseklik ve genişliğe 

sahip olan sınır kutularıdır. Bu hiper parametrenin deneysel analizler ile dikkatli şekilde 

kurulması gerekir. Modelin yansız değerlendirilebilmesi için destek kutularının bütün veriler 

üzerinden kestirmek yerine eğitim setinden kestirmesi gerekir.  
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Bu sebeple öncelikle, eğitim setinde kaç grup nesne olduğunun belirlenmesi, ardından 

belirlenen grupları temsil edecek destek kutularının kestirilmesi yapıldı.  

Bu amaçla eğitim setinin her bir kesiti için tanımlanmış sınır kutularından yararlanılarak, 

ilgilenilen inme ve kanama bölgesinin her biri için en-boy oranı karşısında hesaplanmış alanın 

2 boyutlu saçılım çizimi oluşturuldu. 

Eğitim setinde, aynı şekil ve boyutlarda çok sayıda nesne bulunmaktadır. Fakat bu 

nesneler iç içe çok fazla geçtiğinden kaç grup olduğu anlaşılamamaktadır.  

Modelimizde grup sayısı ve ilgili grupları temsil edecek destek kutularını elle seçmek 

yerine K-Ortalama Kümeleme(kmeans) algoritması ve IoU (IntersectionoverUnion) 

metriğinden yararlanılarak kutu tahmini yapıldı.Öklid mesafe metriğinin tersine IoU 

metriğinin kutuların boyutlarından bağımsız olması aynı en-boy oranına ve boyutlara sahip 

nesneleri beraber kümelendirilebilmesini kolaylaştırmaktadır. Böylece kestirimde bulunulan 

destek kutuları verilere uydurulmaktadır. 

Kestirimde bulunulan destek kutularının kalite değerlendirilmesindeyse, kümelerdeki 

kutuların ortalama IoU(mean IoU) değerinden yararlanıldı. Bu değerin 0.5’den büyük olması 

eğitim setindeki kutuların kestirimde bulunulan destek kutularıyla yeterince iyi bir şekilde 

örtüştüğünü ifade etmektedir. Yapılan çalışmada k-means algoritması IoU metriğiyle beraber 

kümeleme sonuçları üretilip koşturularak her gruba bir destek kutusu kestirildi. 

Ardından her grup için temsilen destek kutusunun mean IoU değerleri hesaplandı. 

Kullanılacak destek kutu sayısınca ortalama IoU değerlerinin değişimi eğrisi çıkartıldı. Bu 

eğri, destek kutu kestirimleri öncesi ön fikir verir.  

Kullanılan destek kutu sayısı 2 ve üzeri ise ortalama IoU değeri yükselirken, 7 ve 

üzerindeki destek kutu sayısı değerlerde kayda değer farklılık oluşturdu.  

Destek kutu sayısını çok kullanma, mean IoU değerlerini yükseltebilecek fakat parametre 

sayılarıyla hesapsal yükün artmasıyla aşırı uydurma oluşabiliriyor. Bu sebeple; 3., 5. ve 7. 

destek kutu kestirimi yapıldı. Ardından kestirimde bulunulan kutular ile Transform ile Output 

katmanları 3., 5. ve 7. destek kutularından oluşan ve yapılandırılan 3 farklı algılayıcı model 

oluşturuldu. 

Modelleri 200epoch boyu eğiterek her 10epoch değerinde eğitim geçerleme ve test 

kümelerinde performansları değerlendirildi. 

Eğitilen her 3 modelin eğitim, geçerleme ile test kümelerinden toplanan AP 

(AveragePrecision) skorları sırasıyla Şekil 4.2.(a),(b)(c)’de görülmektedir. Bu sonuçlardaki en 

yüksek skor, 3 anchorlu modeli kullanarak elde edildiğinden (epoch 160’da) bu modelin 

seçilmesinde önemli etken oldu. 
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Şekil 4.2. Eğitilen 3 model için değerler 

(a)Eğitim AP skorları, (b) AP skorları, (c)Test skorları, (d)Eğitim, (f)Test Set-1, (g)Test Set-2  

  

4.4. Eğitilen Modele İnce Ayar 

Farklı veri setleri farklı türlerde gürültü, değişen kesit boyutları, kesitlerin elde 

edilmesinde kullanılan yöntem farklılıkları, T1, T2 ağırlıklı kesitleri şeklinde birçok farklılığa 

sahip olmakta.  

Bütün bu farklılıkları öğrenebilmesi için daha önce ki aşamada eğitilen 3 destek kutulu 

modele TEST SETİ-1 veri seti içinden belirlenen kesitlerle 10epoch için detaylı ayarlar 

yapıldı.  

Ardından eğitilen modelin TEST SETİ-2 üzerinden değerlendirilmesi yapıldı. Oluşan 

kesinlik-hatırlama (precision-recall) eğrisi Şekil 4.2(g)’de görülmektedir. Şekil 4.3’te modele 

ait test setinden karışık seçilmiş kesitte tümör bulunan alanlar görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.3. Test setlerinden rasgele seçilen kesitlerde bulunan inme ve kanama bölgeleri 

 

Bir algılayıcının tüm recall eşiklerinde yüksek hassasiyet skorları vermesi beklenilmekte. 

Tablo 4.1’de görüldüğü üzere TEST SET-1 ile TEST SET-2 üzerinden birbirleriyle tutarlı ve 

yüksek AP skorları (eğri altındaki alanlar) elde edildi.   
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Tablo 4.1. Performans ve Ortalama Tespit Süresi

 

 

Tablo 4.2. Doğruluk Değerlerinin Referans Çalışma ile Karşılaştırılması 

 

 

Modele ait TEST SET-1’de bulunan kesitlere ait yaklaşık tespit zamanı 14,29s, TEST 

SET-2’ye ait zamansa 6,73s hesaplandı. Modelimizin doğruluk değerleri, karşılaştırılmalı 

olarak Tablo 4.2’de verildi.  

Ayrıca kullanılan mimariyle kanama ve inmelere ait birçok karakteristik özellik 

öğrenildiğinden Eylül ayına kadar modelin eğitimi ve geliştirilmesi devam edecektir. 

Özellikle, bir çok tezde özellikle vurgulanan ve bizim eğitimlerimizde yeterince verim 

alamadığımız Mask R-CNN modeli üzerine çalışmalarımız devam edecektir.  
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