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1. Kullanılan Güncel Donanımlar ve Özellikleri  

Eğitim aşamasında Kaggle adlı [1] web sitesinin veri bilimciler için sunduğu ücretsiz 

GPU ve CPU desteğinden yararlanılmıştır. Kaggle platformunun kullanılmasının iki nedeni 

bulunmaktadır. Birincisi,  bu platformun yaptığımız çalışmaları ekip arkadaşlarımızla 

paylaşırken ortaya çıkan zaman kaybına çözüm getirmiş olmasıdır. Gerçekleştirdiğimiz 

çalışmaları Kaggle’da kaydedip birbirimizle paylaşarak çalışmalara daha hızlı devam edilmesi 

sağlanmıştır. Bir diğer neden ise Kaggle’ın sağladığı donanım desteğidir. Bu donanım 

kullanılarak modelleri daha hızlı eğitme imkânı elde edilmiştir. Eğitim ve test donanımları ile 

ilgili özellikler Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Eğitim ve Test Donanımları 

Eğitim  Test  

Sistem Modeli: Kaglle Adlı İnternet Sitesi Sistem Modeli: Inspiron 15 7000 Gaming  

GPU: NVidia K80 GPU GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti  

CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz 

 

CPU: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @  

2.80GHz  

RAM: 13,0 GB  RAM: 16,0 GB  

İşletim Sistemi Adı: Microsoft Windows 10 

Home  

İşletim Sistemi Adı: Microsoft Windows 10 

Home  

 

2.Çözüm İçin Kullanılan Yöntem ve Mimari  

2.1.U-Net 

U-Net, evrişimli sinir ağı katmanlarından meydana gelen bir modeldir. Piksel temelli 

görüntü segmentasyon konusunda her zaman kullanılan modellerden daha başarılı sonuçlar elde 

etmektedir. Bu başarıyı az sayıda eğitim görüntüsü ile gerçekleştirmektedir. 

U-Net’te evrişimli sinir ağı modeli boyunca uygulanan yükseklik ve genişlikteki boyut 

azaltma işlemi yani ortaklama katmanı, modelin ikinci yarısında boyut artırma şeklinde 

gerçekleştirilmektedir. Bu katmanlar ile çıktının çözünürlüğünü artırmak amaçlanmaktadır. 

Konumlama için model boyunca yüksek çözünürlüklü öznitelikler ile örneklenen çıktı 
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birleştirilmektedir. Ardışık bir evrişim katmanı daha sonra bu bilgiye dayanarak daha kesin bir 

çıktı oluşturmayı amaçlamaktadır [2]. 

Mimari, adı itibariyle ‘U’ şeklindedir. U-Net mimarisi kodlama, darboğaz ve kod çözme 

adı altında üç temel bölüme ayrılmaktadır. Kodlama kısmı, birçok kodlama bloğundan meydana 

gelmektedir. Tüm bloklardan sonra, özellik haritası sayısı, modelin karmaşık yapıları güzel bir 

şekilde öğrenebileceği biçimde çarpılmaktadır. Darboğaz kısmı, kodlama ile kod çözme 

bölümleri arasında yer almaktadır. İki evrişimsel katmandan oluşmaktadır. Her evrişim 

işleminde Relu aktivasyon fonksiyonu kullanılmaktadır. U-Net mimarisinin en önemli bölümü, 

kod çözme kısmıdır. Kodlama kısmı gibi çeşitli kod çözme bloklarından meydana gelmektedir. 

U-Net modeli girdiyi kodlamaktadır. Ardından derin özelliklerini bularak aşamalı bir şekilde 

çalışmaktadır. Bulunan özellikler ters evrişim ile deşifre edilmektedir. U-Net kod çözme 

sonuçlarını aynı boyutlara sahip özelliklerle kanal olarak birleştirmektedir [3].  Şekil 1’de U-

Net modeli gösterilmiştir.         

 

 

 

U-Net modelinde standart ikili çapraz entropi ve Dice ile yitim hesaplanabilmektedir [2]. 

Dice bir performans kriteridir. Ve tıbbi görüntülerde elde edilen başarının değerlendirilmesi 

için oldukça fazla kullanılmaktadır . Şekil 2’de ikili çapraz entropi, Şekil 3’de Dice yitim hesabı 

gösterilmiştir. 

              

 

            Şekil 1. U-Net mimarisi 

Şekil 2. İkili çapraz entropi Şekil 3. Dice yitim hesabı 
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Bir diğer ölçüt olan IoU (Intersection over Union) yani birleşimlerin kesişimi piksel 

temelli bir ölçüttür. Bu ölçüt de bölütleme problemlerinde oldukça sık kullanılmaktadır. Bu 

ölçütte hedef matris ile sonuç olarak elde edilen matris arasındaki örtüşen piksel oranı göz 

önünde bulundurulmaktadır. Bu ölçüt Dice hesabıyla da ilişki içerisindedir [2]. Tablo 2.’de 

kullanılan U-Net mimarisi yer almaktadır. 

 Tablo 2. U-Net Mimarisi 

 

 

Layer Type Repeat Filter Kernel Activation Padding Batch 

Norm. 

Conv1 conv2D 2 32 (3,3) Relu Same + 

Pool1 maxPooling2D 1 - (2,2) - - - 

Conv2 conv2D 2 64 (3,3) Relu Same + 

Pool2 maxPooling2D 1 - (2,2) - - - 

Conv3 conv2D 2 128 (3,3) Relu Same + 

Pool3 maxPooling2D 1 - (2,2) - - - 

Conv4 conv2D 2 256 (3,3) Relu Same + 

Pool4 maxPooling2D 1 - (2,2) - - - 

Conv5 conv2D 2 512 (3,3) Relu Same + 

Up6 conv2DTranspose 1 256 (2,2) - Same - 

Up6 concatenate 1 - - - - - 

Conv6 conv2D 2 256 (3,3) Relu Same + 

Up7 conv2DTranspose 1 128 (2,2) - Same - 

Up7 concatenate 1 - - - - - 

Conv7 conv2D 2 128 (3,3) Relu Same + 

Up8 conv2DTranspose 1 64 (2,2) - Same - 

Up8 concatenate 1 - - - - - 

Conv8 conv2D 2 64 (3,3) Relu Same + 

Up9 conv2DTranspose 1 32 (2,2) - Same - 

Up9 concatenate 1 - - - - - 

Conv9 conv2D 2 32 (3,3) Relu Same + 

Conv10 conv2D 1 1 (1,1) Sigmoid - - 
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2.2.Veri Ön İşleme 

Verilen veriler üzerinde yapılan birkaç test sonrasında en doğru yöntemin, görsellerin 

DICOM formatında okunup, pencereleme işlemi yapılması olarak kararlaştırılmıştır. Daha 

öncesinde yolları belirlenen görseller sırası ile DICOM formatında dosyadan okunmaktadır. 

512x512 formatında okunan görseller 256x256 formatına dönüştürülmektedir. Okunan 

görseller değerleri belirlenen pencereleme yöntemi ile hem kanayıcı hem de iskemi görselleri 

için ortak değerler belirlenerek gerçekleştirilmiştir. Kafatası görsellerinin çıkarılması için 

geliştirilen bir yöntemde DICOM formatında okunan görseli sadece kemik görüntüsü geriye 

kalacak şekilde pencereleyerek daha sonrasında da oluşan görüntüyü ana görüntüden çıkararak 

kemik kısmından kurtulmaya çalışılmıştır. Elde edilen görsel numpy array’a eklenerek bütün 

görseller tek bir değişkenin altında toplanmıştır. Segmente görüntüleri okuma işlemi ekstra bir 

işlem yapılmadan gerçekleştirilmektedir. Sadece görseller rgb değil tek boyutta okunmaktadır. 

Daha sonrasında numpy array’a eklenerek bütün görseller tek bir değişkenin altında 

toplanmıştır. Kafatası çıkarılan görüntüde hala gereksiz ayrıntılar mevcuttur. Bu ayrıntılar 

eğitim gerçekleştirirken modelin yanlış öğrenmesine ve tahmin aşamasında yapılan tahminin 

yanlış olmasına sebep olmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelinebilmesi için araştırmalar 

sonucunda elde edilen daha öncesinde bu işlem için eğitilmiş model bulunmuştur [4]. Model 

görsel içerisindeki beyin kısmını segmente ederek beyni gereksiz kemik kısımlarından ayırır ve 

geriye sadece beynin bulunduğu görsel kalır. Bu işlem sonucunda elimizde kemik ve göz 

kısmalarından ayrılmış sadece beyin görüntülerini içeren görüntüler oluşmuştur. Bazı 

görsellerde bu model çok iyi çalışmadığı için geliştirdiğimiz bir algoritma sayesinde başarısız 

segmente görüntüleri tespit ederek o görüntüler için sadece kafatası çıkarılmış görüntüler 

kullanılarak bu sorunun üstesinden gelinmiştir. Ön aşamalarını tamamlayan veriler eğitime 

verilmek üzere hazır hale getirilmiştir. Şekil 4’te ön işleme adımları yer almaktadır. 

                                                        

                                                  Şekil 2. Ön işleme adımları 
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2.3.Sınıflandırma Aşaması 

Sınıflandırma aşamasında yapılan planda sağlıklı ve hastalıklı ayrımı yapılabilmesi için 

iki model geliştirilmeye karar verilmiştir. İlk model sağlıklı-kanayıcı verileri kullanılarak 

eğitilmiştir. İkinci model sağlıklı-tıkayıcı verileri kullanılarak eğitilmiştir. Eğitim U-net 

mimarisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kullanılan iki modelin test verileri ile test edildikten 

sonra oluşan segmentasyon çıktı görüntüleri kullanılarak sınıflandırma yapılmasına karar 

verilmiştir. Modeller eğitildikten sonra en iyi ağırlıklar kaydedilmiştir. Eğitilen modeller 

sonucunda kaydedilen ağırlıklar kullanılarak test aşaması gerçekleştirilmiştir. Test aşamasında 

test verileri üzerinde tahmin gerçekleştirerek segmentasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen segmente görüntüler daha sonrasında toplanmak üzere değişkenlere atanmışlardır. Her 

iki modelden de elde edilen segmentasyon görüntüleri sıfırlardan oluşan boş bir görüntüde 

toplanmıştır. Tahmin görüntüsündeki kanayıcı ve tıkayıcı pikseller var ise boş görüntüye 

eklenerek, hastalıklı kısımlar tek bir segmente görselinde toplanmıştır. Bu oluşan segmente 

görüntüsü iskemi ve kanamayı bir araya getirmiştir. İki model sonucunu topladıktan sonra 

oluşan görüntü boş ise bu normal görüntü olarak sınıflandırılmıştır. Daha sonrasında bir eşik 

değeri belirlenerek gereksiz ayrıntılardan kurtulma işlemi uygulanmıştır. Eşikleme değeri 

sonucunda görüntü üzerinde kalan kısımlar hasta veya normal görüntüleri içermektedir. Bu 

görüntüleri sınıflandırmak için görüntüleri piksel değerleri sıfırdan farklı olanları 1 değerine 

çevirme işlemi uygulanmıştır. Daha sonra görüntü içerisinde kaç adet 1 değerlikli piksel olduğu 

hesaplanmış ve belirli bir değerin altında kalan görselleri sağlıklı, diğer görüntüleri de hastalıklı 

olarak sınıflandırılmıştır. Liste haline getirilen bu değerler doktorlar tarafından oluşturulan 

segmente görüntülerinin de eşik değeri ile sınıflandırılması sonucu elde edilen liste ile 

karşılaştırılarak tahminlerin başarı oranları belirlenmiştir. 

 

2.4.Segmentasyon Aşaması 

Segmentasyon aşamasında yapılan plan, sınıflandırma aşamasında yapılan plana 

benzemektedir. Segmentasyon aşamasına test sırasında sağlıklı veriler verilmeyeceği için 

geliştirilecek modeller sadece kanayıcı ve iskemi görüntüleri üzerinde eğitim 

gerçekleştirilmiştir. Modellerin mimarisi tekrar U-net olarak belirlenmiştir. İlk model sadece 

kanayıcı görüntüleri içeren bir veri ile test edilmiştir ve en başarılı ağırlıkları kaydedilmiştir. 

İkinci modelde sadece iskemi görüntüleri içeren bir veri ile test edilmiştir ve en başarılı 

ağırlıkları kaydedilmiştir. Eğitim aşaması biten modeller, daha önce eğitimde ve validasyonda 

hiç kullanılmamış olan test verileri üzerinde test edilmektedir. Oluşturulan iki modele de verilen 
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görseller sonucunda ortaya çıkan segmentasyon görüntüleri toplanarak görsel kanayıcı ise 

kanayıcı olarak, tıkayıcı ise tıkayıcı olarak eğer her iki durumu da içeren bir tomografi 

görüntüsü ise her iki durumu da barındırmaktadır. Sonraki aşamada elde edilen segmente 

görüntüleri eşik değeri kullanılarak 2 farklı değere eşitlenmektedir. Bu sayede gereksiz 

detaylardan kurtulma işlemi sağlanmaktadır. Daha sonra kanayıcı modelinin görüntü 

çıktılarında sıfırdan farklı piksel değerlerine sahip olan bölgeler 2 ile işaretlenmiştir. İskemi 

modelinin görüntü çıktılarında ise sıfırdan farklı piksel değerlerine sahip olan bölgeler 1 ile 

işaretlenmiştir.  Doktorlar tarafından oluşturulan segmente görüntüleri ile elde edilen segmente 

görüntü (Intersection Over Union) IOU formülü ile karşılaştırılarak başarım sonuçları elde 

edilmiştir. Şekil 5’te segmente edilmiş normal görüntü, şekil 6’da segmente edilmiş hemorajik 

görüntü, şekil 7’de segmente edilmiş iskemik gösterilmektedir. 

               

                                         

 

 

                                         

                                        Şekil 3. Segmente Edilmiş Normal Görüntü 

                                

                                         

 

 

 

                                     Şekil 4. Segmente Edilmiş Hemorajik Görüntü 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                         Şekil 5. Segmente Edilmiş İskemik Görüntü 
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3.Deney Ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri  

Veri kümesi olarak teknofest ekibin yayınladığı veri seti kullanılmıştır. Yayınlanan veri 

seti üç klasör içermektedir. Birinci klasör INMEYOK klasörüdür. Bu klasör 4427 Dicom, 4427, 

Png, görüntü içermektedir. Yayınlanan veri setindeki ikinci klasör ISKEMI klasörüdür. 1130 

Dicom, 1130 Png, 1130 maske görüntüsü içermektedir. Yayınlanan veri setindeki üçüncü 

klasör KANAMA klasörüdür. 1093 Dicom, 1130 Png, 1130 maske görüntüsü içermektedir. 

Gerçekleştirdiğimiz projede eğittiğimiz modellerin başarısını daha önce hiç görmediği modeller 

üzeninde test edebilmek için veri seti Şekil 8’de görüldüğü üzere %90-%10 olacak şekilde 

eğitim ve test olarak ayrılmıştır. 

                                                       Şekil 6. Veri dağılımı tablosu  

4.Elde Edilen Deneysel Sonuçların Sunumu  

4.1.Sınıflandırma Modeli Sonuçları 

Test için ayırılan 666 veriden 443 tanesi normal 223 tanesi ise hastalıklı veri içermektedir. 

Test için ayrılan bu verilerle yapılan sınıflandırma işlemi sonucunda %87 değerinde bir başarım 

elde edilmiştir. Tablo 3’te normal-hastalıklı sınıflandırma modeli sonuçları, Tablo 4’te elde 

edilen ortalama sonuçlar yer almaktadır. Şekil 9’da karışıklık matrisi gösterilmiştir. 

 

Tablo 3. Normal-Hastalıklı sınıflandırma modeli sonuçları 

 Keskinlik Duyarlılık F1-Skor 

Normal  0.89 0.92 0.90 

Hastalıklı 0.82 0.78 0.80 
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Tablo 4. Ortalama sonuçlar 

 Keskinlik Duyarlılık F1-Skor Doğruluk 

Ortalama 0.86 0.85 0.85 0.87 

 

   

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Şekil 7. Karışıklık matrisi 

 

4.2.Segmentasyon Modeli Sonuçları 

 

Test için ayırılan 666 veriden 443 tanesi normal 223 tanesi ise hastalıklı veri içermektedir. 

Test için ayrılan bu verilerle yapılan segmentasyon işlemi sonucunda % 50.61 IoU Intersection 

over Union (Kesişim alanın birleşim alanına oranı) değeri elde edilmiştir. Şekil 10’da 

segmentasyon modeli sonuçlarından örnekler yer almaktadır. 
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                                  Şekil 8. Segmentasyon modeli sonuçlarından örnekler 
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