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1. Kullanılması planlanan GÜNCEL donanımlar ve özellikleri 

1.1. Eğitim Donanımları  

Proje eğitim aşamasında 8 GB RAM, Intel i5 işlemci ve NVDIA GEFORCE GT 840M ekran 

kartına sahip bilgisayar kullanılmıştır. Ek olarak Google Colab platformu üzerinden sanal 16 

GB Tesla T4 ekran kartı eğitim aşamasında kullanılmıştır.   

1.2.Test Donanımları  

Proje test aşamasında 8 GB RAM, Intel i5 işlemci ve NVDIA GEFORCE GT 840M ekran 

kartına sahip bilgisayar kullanılmıştır. Ek olarak Google Colab platformu üzerinden sanal 16 

GB Tesla T4 ekran kartı test aşamasında kullanılmıştır.   

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari  

Yarışma kapsamında   ilk aşama için ikili sınıflandırma yöntemiyle normal/sağlıklı bir bireye 

ait beyin BT görüntüsü ile inme geçiren bir bireye ait beyin BT görüntüsünün ayrımı 

yapılmaktadır. Bu aşama için Ön Tasarım Raporu içeriğinde belirtilmiş olan “Kullanılabilir 

Aday Yöntemler” denenmiş olup başarım oranı en yüksek sonuç veren ResNet50 modeli 

transfer öğrenme (transfer learning) yöntemleri kullanarak probleme uygulanmıştır. Birinci 

aşama için ResNet50 modeli gerekli çalışmalar neticesinde iyileştirilmiş ve  “Elde edilen 

deneysel sonuçların sunumu” başlığı altında belirtilen doğruluk değerlerine ulaşılmıştır. 

İkinci aşamada ise inme geçiren bir bireye ait olduğu şeklinde sınıflandırılan beyin BT 

görüntüleri kullanılarak, söz konusu inmenin tıkayıcı (iskemik) tip inme mi yoksa kanayıcı 

(hemorajik) tip inme mi olduğunun tespit edilmesi sağlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında 

problemin alt parçalarına uygun olarak farklı derin öğrenme mimarilerine dayalı hibrit bir 

model geliştirilmiştir. Probleminin çözümünün uçtan uça derin öğrenme yöntemleri ile 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Çalışma kapsamında transfer learning yönteminin 

kullanılması ve daha önce benzer problemler üzerinde eğitilmiş modellerin veriseti ile eğitimi 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sınıflandırma modelinin geliştirilmesinde Ensemble model 

yaklaşımının kullanılması ve farklı mimarilere sahip derin öğrenme modellerinin verisetinin 

farklı ve tekrarlayan alt kümeleri ile eğitmesi sağlanmıştır. Problem üzerinde iyi çalıştığı 

görülen ve birbiri ile korelasyonu düşük modellerin tahminleri birleştirilerek, bütünleşik bir 

topluluk öğrenme modeli geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında transfer learning ve derin 

öğrenme tabanlı ensemble öğrenmenin birleştirilmesi sayesinde yeni ve güçlü bir tespit 

sisteminin geliştirilmesi sağlanmıştır. Çalışma kapsamında geliştirilen transfer öğrenmeye 

dayalı, derin öğrenme tabanlı katmanlı (stacked) ensemble hibrit model, bilgimiz dâhilinde 
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literatürde yer almamakta olup, çalışmanın özgünlüğünü teşkil etmektedir. Bu kapsamda 

ensemble öğrenme için seçilen ve kullanılan modeller temel sınıflandırıcı (base learner) 

VGG16 ve RESNET50’dir. Modellerin tahminlerinin birleştirilmesinde farklı yöntemler 

denenmiş olup, soft voting ve stacked ensemble tabanlı DNN birleştirici (meta learner) 

modeller öne çıkmaktadır. Bu aşamada problemin ve temel modellerin nonlinear olması 

sebebiyle DNN meta learner model ile katmanlı (stacked) ensemble modelin kullanılması tercih 

edilmiştir. 

BT görüntülerinde bölütleme işlemi gerçekleştirmek amacıyla U-Net mimarisinden 

yararlanılmıştır. U-Net mimarisi bize bölütleme işlemi açısından tatmin edici sonuçlar 

vermektedir. Kullandığımız U-Net mimarisinde özellik çıkarımında omurga ağ olarak yüksek 

performans göstermesi sebebiyle EfficientNetB3 kullanılmıştır. 

2.1. VGG16 

VGG ağ mimarisi Simonyan ve Zisserman [1] tarafından 2014 tarihinde “Very Deep 

Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition” başlıkla makalede tanıtılmıştır. 

Bu ağ, artan derinlikte üst üste yığılmış yalnızca 3x3 evrişimli katmanları kullanan basitliği ile 

karakterize edilir. Hacim boyutunun azaltılması, maksimum havuzlama ile ele alınmaktadır. 

"16" ağdaki ağırlık katmanlarının sayısını ifade etmektedir [1].  Bu mimarinin gerçekleştirilen 

proje için sınıflandırma ve bölütlemedeki başarıları araştırılmış ve Pravitasari ve arkadaşları [2] 

tarafından geliştirilen “Beyin Tümörü Bölütleme” projesinde yaklaşık %96,1’lik yüksek bir 

doğruluk sonucuna sahip olduğu öğrenilmiştir. Aynı zamanda A. Osorio-Barone ve S. H. 

Contreras-Ortiz [3] tarafından geliştirilen “MR Görüntülerinden Beyin Tümörü sınıflandırma” 

projesinde     %98,04 doğruluk oranıyla kıyaslanan ResNet ve Xception mimarilerine göre en 

iyi performansa sahip olan mimari seçilmiştir. 

2.2. ResNet 

Geleneksel sıralı ağ mimarilerinin aksine; ResNet, mikro mimari modüllere (“network-in-

network architectures”) dayanan bir “egzotik mimari" biçimidir. İlk olarak He ve 

arkadaşları tarafından [4], 2015 tarihinde “Deep Residual Learning for Image Recognition” 

makalesinde   derin ağların artık modüller kullanılarak eğitilebileceğini gösteren ufuk açıcı bir 

çalışma olarak geliştirilmiştir.  ResNet, VGG16 ve VGG19'dan çok daha derin bir mimari 

olmasına rağmen model boyutu aslında tamamen bağlı katmanlar yerine küresel ortalama 

havuzlamanın kullanılması nedeniyle önemli ölçüde daha küçüktür.  

https://www.spiedigitallibrary.org/profile/notfound?author=A._Osorio-Barone
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/notfound?author=S._Contreras-Ortiz
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/notfound?author=S._Contreras-Ortiz
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He ve arkadaşları [4] tarafından, ImageNet veri setinde artık ağları 152 katmana kadar- VGG 

ağlarından 8 kat daha derin, ancak yine de daha düşük karmaşıklığa sahip- 

değerlendirilmiştir. Bu mimari, ilk geliştirildiğinde ImageNet test setinde %3,57 hata elde etmiş 

ve ILSVRC 2015 sınıflandırma görevinde 1.olmuştur [4]. Bu mimarinin gerçekleştirilen proje 

için sınıflandırma ve bölütlemedeki başarıları araştırılmış ve Pravitasari ve arkadaşları [2] 

tarafından geliştirilen “Beyin Tümörü Bölütleme” projesinde yaklaşık %94,89 doğruluk 

oranına sahip olduğu bilgisine ulaşılmıştır.  

2.3.U-Net 

Fully Connected Network (FCN) mimarisini temel alan U-Net, 2015 yılında Ronneberger ve 

arkadaşları [8] tarafından medikal görüntü segmentasyonu için dizayn edilmiştir. Daha 

sonrasında U-Net mimarisinin birçok varyasyonu geliştirilmiş ve bu alanda en çok kullanılan 

modellerden biri olmuştur. U-net adını U harfine benzeyen mimarisinden alır [9]. U-Net, 

kodlayıcı-kod çözücü tam evrişimli bir ağın bir uzantısıdır. U-net ağı bir U kanalı ve atlama 

bağlantısından oluşur. Burada U kanalı diğer mimarilerde kullanılan kodlayıcı kod çözücü 

yapısına benzerdir. Önerilen mimari iki analiz ve sentez yolundan oluşur. Analiz yolu CNN 

yapısını takip ederken, sentez yolu ise yukarı örnekleme katmanını takip eden bir ters 

konvolüsyonel katmandan oluşur. U-netin en önemli özelliği, analiz yolundan sentez yoluna 

giden kısa yol bağlantıları olmasıdır [10]. U-Net'in medikal görüntü segmentasyonu için çok 

yaygın olarak kullanılmasının sebebi düşük düzeyli ve yüksek düzeyli bilgileri aynı anda 

birleştirebilmesidir. Düşük seviyeli bilgiler doğruluğu artırmaya bunun yanı sıra üst düzey 

bilgiler ise karmaşık özelliklerin çıkarılmasına yardımcı olur.  

Evrişimli katmanlar, yinelemeli olarak eğitilirken düşük ve yüksek boyutlu özellikleri 

öğrenmek için bu katmanlardaki filtreleri kullanarak özellik çıkarımı gerçekleştirir. U-Net'in 

arkasındaki işleyiş, alt örneklenirken bir CNN'den geçen görüntüyü kodlamak ve ardından 

segmentasyon maskesini elde etmek için tekrar kodunu çözmek veya üst 

örneklemektir. Maskede algılanacak özellikler öğrenilen ağırlık filtrelerine, üst örnekleme ve 

alt örnekleme bloklarına ve birleştirme ve atlama bağlantılarına bağlıdır. Omurga, bu 

katmanların kodlayıcı ağda nasıl düzenlendiğini tanımlayan ve kod çözücü ağının nasıl inşa 

edilmesi gerektiğini belirleyen mimari unsurdur. Kullanılan omurga genellikle kendi başına 

kodlama ve alt örnekleme gerçekleştiren VGG, ResNet, Inception, EfficientNet vb. 

CNN'lerdir. Bu ağlar alınır ve son U-Net'i oluşturmak için kod çözme ve üst örnekleme yapmak 

üzere karşı parçaları oluşturulur [11]. 
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3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri  

 

3.1.Sağlık Bakanlığı Veri Seti: Eğitim için toplamda 6651 dosya verilmiştir. DICOM 

klasörleri görüntülerin DICOM formatındaki dosyalarını, PNG klasörleri görüntülerin 

DICOM'dan elde edilmiş PNG formatındaki dosyalarını tutmaktadır. MASK klasörleri 

radyologlar tarafından resim üzerinde işaretlenen İskemi ve Kanama alanlarını içermektedir. 

İskemi sınıfındaki pikseller (0,0,255); kanama sınıfındaki pikseller (0,255,0); bunların 

dışındaki pikseller (0,0,0) rgb değerine sahiptir. OVERLAY klasörleri PNG ve MASK 

resimleri birleştirilerek elde edilmiş 32 bit resimlerdir. İnme alanları yarı saydam kırmızı renk 

ile boyanmıştır ve alan sınırları maske ile çizilmiştir. INMEYOK klasörü ise normal, normal 

varyant ya da inme bulguları olmayan görüntü kesitlerinden oluşmaktadır.  

İkili sınıflandırma probleminde veri kümesi train, test ve validation olmak üzere üç gruba 

ayrılmıştır. Daha sonrasında inme olmayan resimler normal klasörü altında, kanama ve iskemi 

görüntüleri inme sınıfı altına iki sınıf olarak ayrılmıştır. Train, test ve validation kümeleri 

bölünürken rastgele bir şekilde %60, %20, %20 oranında bölme işlemi yapılmıştır. Aynı işlem 

çoklu sınıflandırma işlemi için de uygulanmış fakat burada farklı olarak tek bir inme klasörü 

yerine iskemi ve kanama olmak üzere 2 ayrı klasöre bölünmüştür. Train, test ve validation 

kümeleri bölünürken rastgele bir şekilde %60, %20, %20 oranında bölme işlemi yapılmıştır. 

Bölütleme işlemi için ise normal png resimlerinin yanı sıra ayrı olarak maske görüntüleri de 

train, test ve validation olarak 3 gruba ayrılmıştır. Yine aynı oranlar kullanılarak rastgele bölme 

işlemi yapılmıştır. 

3.2. Ischemic Stroke Lesion Segmentation (ISLES) 2018 Veri Seti: ISLES 2018 veri seti [6] 

içerisinde inme başlangıcından itibaren 8 saat içerisinde akut tomografi görüntüleri 

bulunmaktadır. Veri seti 94 etiketli eğitim görüntüsü ve 62 etiketlenmemiş test görüntüsü içerir. 

Görüntüler, hastaya bağlı olarak 5mm aralıklı ve 256x256 çözünürlüğe sahiptir. Bu veri setini 

seçme nedenimiz modelimizi iskemik inme içeren görüntüler ile de eğitmektir. 

3.3.Head CT-Hemorrhage Veri Seti: Head CT veri seti [7] 100 normal beyin tomografi 

görüntüsü ve 100 kanamalı beyin tomografi görüntüsü olmak üzere toplam 200 adet görüntü 

içerir. Kanama türleri arasında ayrım yoktur. Etiketler 0-normal ve 1-kanamalı olmak üzere bir 

csv dosyasında bulunmaktadır. Bu veri setini seçme nedenimiz modelimizi inme var-yok 

problemi için test etmektir. 
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4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu 

Elde ettiğimiz başarılı sonuçlar sağlık bakanlığı verileri kullanılarak elde ettiğimiz test 

sonuçlarıdır. Kullanılan modeller ve geliştirilen ensemble model diğer eklediğimiz iki veri seti 

ile de test edilmiş olup, veriseti kalitesi düşük olduğu için başarım oranı yüzde 90'ın altında 

kalmıştır. Farklı öznitelik seçme yöntemlerinin uygulanması durumunda model başarımın farklı 

verisetleri ile de başarılı çalışacağı görülmüştür. 

 

Tablo 4.1. ResNet50 İkili Sınıflandırma Performans Ölçümleri 

Sınıf 

        Tahmin Edilen Sınıf Performans Ölçümleri 

Normal İnme  Total Precision Recall F1-Score ACC 

Normal 802 9 811 0.9686 0.9889 0.9786 

0.9730 İnme 26 461 487 0.9809 0.9466 0.9634 

Total/W. 

Avg. 
828 470 1298 0.9732 0.9730 0.9729 

 

Grafik 4.1. ResNet50 İkili Sınıflandırma Performans Ölçümleri 

 

Birinci aşamada BT görüntüsünün normal/inme sınıflandırılmasının gerçekleştirilmesi için 

ResNet50 modeli kullanılarak %97 oranında başarım oranı elde edilmiştir. Modelin Precision, 

Recall, F1-Score performans değerleri Tablo 4.1.’de gösterilmiştir. Modelin ikili 

sınıflandırmada ‘normal’ sınıfı tespitinin ‘inme’ sınıfının tespitine göre yaklaşık %0.01 

oranında daha iyi olduğu gözlenmiştir. 
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Tablo 4.2. ResNet50 Çoklu Sınıflandırma Performans Ölçümleri 

Sınıf 

        Tahmin Edilen Sınıf Performans Ölçümleri 

 

İskemi Kanama Normal Total Precision Recall 
F1-

Score 
ACC 

İskemi 

  

178    3 

 

21 

 

202 0.9570 0.8812 0.9175 

0.9575 

Kanama 
 

5 154 13 172 0.9809 0.8953 0.9362 

Normal 

 

3 

 

0 684 687 0.9526 0.9956 0.9737 

Total/W. 

Avg. 

 

186 157 718 1061 0.9581 0.9576 0.9569 

 

Grafik 4.2. ResNet50 Çoklu Sınıflandırma Performans Ölçümleri 

 

İkinci aşama inme türü (iskemi/kanama) ve normal BT görüntüsü sınıflandırması için ilk olarak 

ResNet50 çoklu sınıflandırma mimarisi kullanılmıştır. ResNet50 Mimarisi kullanılarak %95 

oranında başarım oranı elde edilmiştir. Modelin Precision, Recall, F1-Score performans 

değerleri Tablo 4.2.’de gösterilmiştir. Gözlemlenen sonuçlara göre “kanama”lı inme türü 

“iskemi” inme türüne göre daha yüksek başarı oranıyla tespit edilmektedir.  
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Tablo 4.3. VGG16 Çoklu Sınıflandırma Performans Ölçümleri 

Sınıf            Tahmin edilen Sınıf Performans Ölçümleri 

İskemi    Kanama Normal Total Precision Recall F1-

Score 

ACC 

İskemi 180 5 17 202 0.9524 0.8911 0.9207  

Kanama 2 168 2 172 0.9545 0.9757 0.9655  

 

 

0.9660 Normal 7 3 677 687 0.9727 0.9854 0.9790 

Total/W. 

Avg. 

189 176 696 1061 0.9659 0,9661 0,9657 

 

Grafik 4.3. VGG16 Çoklu Sınıflandırma Performans Ölçümleri 

 

İkinci aşama inme türünün(iskemi/kanamalı) tespiti için VGG16 çoklu sınıflandırma modeli 

kullanılmıştır. VGG16 Mimarisi kullanılarak %96 oranında başarım oranı elde edilmiştir. 

Modelin Precision, Recall, F1-Score performans değerleri Tablo 4.3.’de gösterilmiştir.  

Gözlemlenen sonuçlara göre “kanama”lı inme türü “iskemi” inme türüne göre daha yüksek 

başarı oranıyla tespit edilmektedir. Aynı zamanda ResNet50 mimarisi ile karşılaştırıldığında 

her iki inme türü için de daha yüksek başarı oranı yakalanmıştır. 
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Tablo 4.4. Ensemble Model Çoklu Sınıflandırma Performans Ölçümleri 

Sınıf            Tahmin Edilen Sınıf 

 

Performans Ölçümleri 

İskemi    Kanama Normal Total Precision Recall F1-

Score 

ACC 

İskemi 162 3 37 202 0.9818 0.8020 0.8828  

Kanama 3 157 12 172 0.9752 0.9128 0.9429  

 

 

0.9472 Normal 0 1 686 687 0.9333 0.9985 0.9648 

Total/W. 

Avg. 

189 176 706 1061 0.9493 0.9472 0.9457 

 

Grafik 4.4. Ensemble Model Çoklu Sınıflandırma Performans Ölçümleri 

 

 

İnme türü tespiti için denenmiş modeller sonrasında, transfer learning ve derin öğrenme tabanlı 

ensemble öğrenmenin birleştirilmesi sayesinde yeni ve güçlü bir tespit sisteminin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda ensemble öğrenme için seçilen ve kullanılan modeller temel 

sınıflandırıcı (base learner) VGG16 ve RESNET50’dir. Geliştirilen ensemble modelin 

Precision, Recall, F1-Score performans değerleri Tablo 4.4.’de gösterilmiştir.  Ensemble 

modelin geliştirilmeye devam edilmesi ile %94 başarı oranının eğitim işlemi ile daha yüksek 

bir orana yükseleceği öngörülmektedir. 
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Tablo 4.5. U-Net EfficientNetB3 Performans Ölçümleri 

Model Loss  IoU Score F-1 Score  

U-Net EfficientnetB3 0.4088859 0.7044735 0.7328966 

 

İkinci aşama inmeli bölgenin(iskemi/kanamalı) işaretlenmesi işlemi için EfficinetNetB3 

modelini omurga olarak kullanan bir U-Net modeli kullanılmıştır. Bu mimari kullanılarak %73 

oranında başarım oranı elde edilmiştir. Modelin Loss ve IoU Score performans değeri Tablo 

4.5.’de gösterilmiştir.  Gözlemlenen sonuçlara göre modelin bölütleme işlemindeki başarısı 

kabul edilebilir olarak değerlendirilmiştir. 
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