
 
 

                                                                           

 

 

 

   SAĞLIKTA YAPAY ZEKÂ YARIŞMASI 

KRİTİK TASARIM VE ÖN BULGU RAPORU 

          

    

 

 

        

 

 

 

 

GÖKSENİN-AI 

BAŞVURU ID: #73319 

 

 



İçindekiler Tablosu 
1. GİRİŞ................................................................................................................................................... 1 

2. KULLANILMASI PLANLANAN DONANIMLAR VE ÖZELLİKLERİ ........................................ 1 

      2.1.  Eğitim Donanımları ....................................................................................................................... 1 

      2.2.  Test Donanımları ........................................................................................................................... 1 

3.  ÇÖZÜM İÇİN KULLANILAN YÖNTEM VE MİMARİLER ............................................................. 2 

      3.1.  Sınıflandırma aşaması (DenseNet201 + FCNN) ........................................................................... 2 

      3.2.  Segmentasyon aşaması (U-Net + InceptionResNetV2 backbone) ................................................ 3 

4.   DENEY VE EĞİTİM AŞAMALARINDA KULLANILAN VERİ SETLERİ ..................................... 5 

      4.1.  Sınıflandırma Veri Setleri.............................................................................................................. 5 

      4.2. Segmentasyon Veri Setleri ............................................................................................................. 5 

5. ELDE EDİLEN DENEYSEL SONUÇLARIN SUNUMU ..................................................................... 6 

      5.1.  Sınıflandırma Sonuçları ................................................................................................................. 6 

      5.2.  Segmentasyon Sonuçları ............................................................................................................... 8 

6. SONUÇLAR ......................................................................................................................................... 10 

REFERANSLAR....................................................................................................................................... 11 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



1 
 

1. GİRİŞ 

Beynin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında meydana gelen inme, 

beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önlemekte ve böylelikle beyin hücrelerinin ölmesine 

sebep olmaktadır. Beyin damarı hastalıkları dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, 

yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık 

grubudur. Dünyada bir yılda 17 milyon kişi inme geçirmekte ve 6 milyon kişi inme nedeniyle 

hayatını kaybetmektedir. İnmenin erken dönemde doğru bir şekilde saptanması hastanın doğru 

tedaviye en kısa sürede ulaşmasını sağlayacak böylelikle hastanın fonksiyon kaybı en aza 

indirilecek ve yaşama şansı artacaktır. Bu çalışmada Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntülerinden 

ilk olarak inmenin olup olmadığı derin öğrenme yöntemleri ile tespit edilmiştir. İkinci olarak da 

inmenin tipine bağlı olarak (kanayıcı/tıkayıcı) segmentasyon yapılmıştır; yani BT üzerindeki 

inme bölgesi inme tipine göre işaretlenmiştir. Sınıflandırma ve segmentasyon için çeşitli 

yöntemler denenmiştir ve en iyi başarım sınıflandırma için %98.78 doğruluk oranı ile 

DenseNet201’in kullanımıyla elde edilirken; segmentasyon için en iyi başarım ortalama 0.82 IoU 

ile U-Net+InceptionResNetV2 backbone kullanımından elde edilmiştir.  

 

2. KULLANILMASI PLANLANAN DONANIMLAR VE ÖZELLİKLERİ        

2.1.  Eğitim Donanımları  

Yarışmanın sırasıyla birinci ve ikinci aşamalarında kullanılacak olan sınıflandırma ve 

segmentasyon modellerinin eğitimi yapılırken yüksek işlem gücüne sahip bilgisayar donanımına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmanın başlarında Google’ın ücretsiz olarak sunduğu Colab platformu 

kullanılmıştır, ancak Colab’da kullanım sınırlaması olmasından dolayı çalışmalarımız için 

yetersiz kalmıştır. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin 

takımımıza sağladığı Nvidia Quadro RTX 3000 6GB GDDR6 ekran kartı, 64GB (2x32GB) DDR4 

3200MHz RAM ve Intel i9-10980HK-2,40GHz Turbo Boost 5,3GHz işlemci özelliklerine sahip 

iş istasyonu ile modellerin eğitimi gerçekleştirilmiştir.  

2.2.  Test Donanımları 

Yapay zekâ modelini test ederken kullanılan iş istasyon donanım özellikleri, Tesla V100-SXM2-

16GB ekran kartı ve Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.00GHz işlemcidir. Bununla birlikte test amacıyla 

Google Colab platformu da kullanılmıştır. 
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3.  ÇÖZÜM İÇİN KULLANILAN YÖNTEM VE MİMARİLER 

3.1.  Sınıflandırma aşaması (DenseNet201 + FCNN) 

Yarışmanın birinci aşaması için öncelikle medikal verilerde başarılı sonuçlar veren 5 katmanlı bir 

CNN ağının Walsh matrisleri kullanılarak eğitildiği model kullanılmıştır ancak yeterince yüksek 

olmayan bir başarım elde edildiği için bu modelin kullanımından vazgeçilmiştir. Birinci aşamada 

sıfırdan bir ağ eğitmek yerine, daha önceden çok büyük veri setleri ile eğitilmiş ve başarımı 

kanıtlanmış konvolüsyonel sinir ağları (Convolutional Neural Network, CNN) kullanan derin 

transfer öğrenme mimarilerinin kullanımı tercih edilmiştir. Bu amaçla DenseNet [1], ResNet ve 

VGG mimarileri, uygun hiper parametreler seçilerek eğitilip test edilmiştir. DenseNet tabanlı 

modellerde daha iyi bir başarım elde edilmesinden dolayı bu mimarinin kullanımına karar 

verilmiştir.  

Yapay sinir ağlarının eğitimi aşamasında konvolüsyon ve havuzlama işlemleri nedeniyle öznitelik 

haritalarında bilgi kaybı meydana gelmektedir. Bilgi kaybının en aza indirilebilmesi ve görüntüye 

ilişkin özelliklerin daha verimli bir şekilde aktarılabilmesi için Huang ve ark. [1]  yoğun bağlantılı 

sinir ağları (Densely Connected Neural Network, DenseNet) tabanlı modeller geliştirmişlerdir. 

DenseNet modellerinde her katman diğer katmanlara ileri beslemeli bir şekilde bağlanmaktadır. 

Geleneksel L katmanlı bir CNN L tane bağlantıya sahipken, DenseNetler 
𝐿(𝐿+1)

2
 tane bağlantıya 

sahiptir. DenseNet modellerinde her katman kendisinden önceki katmanların öznitelik haritalarını 

giriş olarak kullanmaktadır. Böylelikle yoğun bağlantılı sinir ağları her bir katmanı birbiri ile 

doğrudan bağlayarak maksimum bilgi aktarımını sağlamaktadır. DenseNet mimarileri arasından 

en iyi başarımı elde ettiğimiz ve yarışmada da kullanmayı planladığımız 201 katmanlı 

DenseNet201 mimarisi Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Şekil 1.  DenseNet201 Mimarisi 
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DenseNet201, 4 tane dense katmanı (dense bloğu) içermektedir. Her bir dense bloğu sırasıyla 6, 

48, 32, 16 konvolüsyon bloğu ve her bir konvolüsyon bloğu da sırayla Conv(1x1) ve Conv(3x3) 

olmak üzere iki konvolüsyon katmanı içermektedir. Bunlara ek olarak dense blokları arasında, 

toplamda 3 tane olmak üzere, 1x1’lik konvolüsyon katmanı ve 2x2’lik ortalama havuzlama 

katmanı içeren birer geçiş bloğu bulunmaktadır. Bunlardan farklı olarak ağın girişinde 3x3’lük 

bir konvolüsyon katmanı ve ağın sonunda sınıflama amacıyla bir tane tam bağlı konvolüsyon 

katmanı (Full Connected Neural Network, FCNN) bulunmaktadır. Toplamda 201 konvolüsyon 

katmanı bulunduğu için DenseNet201 olarak isimlendirilmektedir. DenseNet201’de her 

konvolüsyon katmanı 3 ardışık işlem içermektedir: Batch norm., ReLU ve konvolüsyon. 

Bu çalışmada kullandığımız DenseNet201 modeli, görüntülerden öznitelikleri çıkarmak amacıyla 

kullanılmıştır. Sınıflama amacıyla DenseNet201 ağının sonuna 3 tane FCNN katmanı eklenmiştir. 

Birinci FCNN katmanında nöron sayısı 512 olarak belirlenmiş ve ReLU aktivasyon fonksiyonu 

kullanılmıştır; ikinci FCNN katmanında nöron sayısı 1 olarak belirlenmiş ve sigmoid aktivasyon 

fonksiyonu kullanılmıştır. Üçüncü yani son FCNN katmanında ise nöron sayısı sınıf sayısı olan 2 

olarak belirlenmiş ve Softmax aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır.  

3.2.  Segmentasyon aşaması (U-Net + InceptionResNetV2 backbone) 

Yarışmanın ikinci aşamasında görüntülerdeki inme bölgelerinin inme tipine uygun olarak 

belirlenmesi yani segmente edilmesi amacıyla son yıllarda çokça kullanılan başarımı kanıtlanmış 

U-Net modelinin kullanımı tercih edilmiştir. 2015 yılında Ronneberger ve diğerleri [2] tarafından 

geliştirilen U-Net mimarisinin sunumu biyomedikal görüntüler üzerinden gerçekleştirilmiştir 

ancak farklı alanlarda da sıkça kullanılmaya başlanmıştır. U-Net adını Şekil 2’den de görüldüğü 

gibi U harfine benzer mimarisinden almaktadır.  

 

Şekil 2. U-Net Mimarisi [2] 
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U-Net,  encoder (kodlayıcı) ve decoder (kod çözücü)  konvolüsyonel sinir ağı katmanlarından 

oluşan bir mimaridir. Konvolüsyonel katmanlar, yinelemeli olarak eğitilirken düşük ve yüksek 

boyutlu özellikleri öğrenmek için bu katmanlardaki filtreleri kullanarak öznitelik çıkarımı 

gerçekleştirilir. U-Net mimarisinin arkasındaki çalışma prensibi, kodlayıcıda CNN’den geçen 

görüntüyü kodlamak ve ardından segmentasyon maskesini elde etmek için kod çözücüde bu kodu 

çözümlemektir. Segmentasyon maskelerinin öznitelikleri, öğrenilen ağırlık filtrelerine, kodlayıcı 

ve kod çözücü ağlarına ve atlama, birleştirme bağlantılarına bağlıdır. Backbone (omurga), bu 

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

edilmesi gerektiğini belirleyen mimari unsurdur.  Kullanılan backbone genellikle kendi başına 

kodlayıcı ve alt örnekleme içeren (down-sampling) VGG, ResNet, Inception, EfficientNet vb. 

CNN’lerdir. 

Segmentasyon algoritması için 3 model üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Modeller sırasıyla; 

U-Net modeli, U-Net+ResNet34 backbone modeli [3] ve U-Net+InceptionResNetV2 [4] 

backbone modelidir. En iyi sonucu U-Net+InceptionResNetV2 backbone modelinden elde 

etmemizden dolayı bu modele odaklanacağız. InceptionResNetV2 ImageNet veri tabanından bir 

milyondan fazla görüntü üzerinde eğitilmiş bir konvolüsyonel sinir ağıdır. Ağ 164 katman 

derinliğindedir ve görüntüleri klavye, fare, kurşun kalem ve birçok hayvan gibi 1000 nesne 

kategorisine ayırabilir. Sonuç olarak ağ, çok çeşitli görüntüler için zengin özellik temsilleri 

üzerine eğitilmiştir. Ağ, 299x299 görüntü giriş boyutuna sahiptir ve çıktı, tahmini sınıf 

olasılıklarının bir listesidir. Inception yapısı ve Rezidüel bağlantının bir kombinasyonuna dayalı 

olarak formüle edilmiştir. InceptionResNet bloğunda, çok boyutlu konvolüsyonel filtreler 

rezidüel bağlantılarla birleştirilir. Rezidüel bağlantıların kullanılması, derin yapıların neden 

olduğu bozulma problemini ortadan kaldırır ve aynı zamanda eğitim süresini de azaltır [4]. 

InceptionResnetV2’ye ilişkin ağ mimarisi Şekil 3’te gösterilmektedir.  

 

Şekil 3. InceptionResnetV2’nin Temel Ağ Mimarisi 
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Bu modellerin içerisinde, çoklu sınıflandırma problemlerinde oldukça sık kullanılan Softmax 

aktivasyon fonksiyonu tercih edilmiştir. Bu çalışmada yapılan segmentasyon modelleri için hiper 

parametreler üzerinden optimizasyon gerçekleştirilmiştir. Hiper parametreler; batch size, 

optimizasyon algoritması ve epok sayısıdır. Tüm modellerde batch size boyutu 8 olarak 

kullanılmıştır. Adam algoritması yaygın kullanılan optimizasyon algoritmasıdır. Klasik gradyan 

inişinden daha hızlı bir yakınsama gerçekleştirdiğinden dolayı tüm modellerde kullanımı tercih 

edilmiştir [5].           

4.   DENEY VE EĞİTİM AŞAMALARINDA KULLANILAN VERİ SETLERİ 

4.1.  Sınıflandırma Veri Setleri 

TÜSEB’in sınıflandırma için sağlamış olduğu veri setleri incelendiğinde 2 temel problemle 

karşılaşıldı. İlk problem veri kümesinin, modelin eğitiminde yetersiz olduğudur. Veri setinin fazla 

olması modelin öğrenmesini olumlu yönde etkiler. İyi öğrenme, beraberinde yüksek başarımı da 

getirir. Verinin fazla olması model başarımı artımının yanı sıra ezberlemeyi (overfitting) de 

önleyecektir. Bu nedenle TÜSEB’ in verdiği 2223 tane inme var görüntüsüne ek olarak BT 

görüntülerinde inmenin daha doğru bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla toplam 2932 inme var 

görüntüsünden oluşan erişime açık veri kümeleri [6] kullanılmıştır. Eklenen veriler ile beraber 

toplamda 5155 tane png formatlı inme var veri seti elde edilmiş ve model eğitilerek ezberleme 

minimuma indirilmiş, ve sınıflama başarımı artırılmıştır. 

İkinci problem ise veri setinin benzer resimlerden tek makine görüntüsünden alınmış olmasıdır. 

Veri setinin benzer görüntülerden oluşması ezberlemeyi arttırmaktadır. Bu da yarışma esnasında 

modele verilen farklı bir veri setinde düşük doğruluk oranı elde edilmesine neden olmaktadır. 

Bunun önüne geçmek için modeldeki batch size ve droput değerleri dikkate alınmıştır. Batch size 

ile modelin aynı anda kaç veriyi işleyeceğine karar verilmektedir. Batch size yüksek değer alması 

modelin ezberlemesine neden olan etkenlerden biridir. Oluşturulan modelde test yaparak 

optimum batch size değeri 16 olarak elde edilmiştir. Dropout, uygulandığı katmandan önceki ve 

sonraki bağlantıların sayısını belirlenen dropout oranında rasgele azaltarak ezberlemeyi 

engellemektedir [7].  Dropout değerinin 0.5’ten küçük seçilmesine özen gösterilmiştir. En uygun 

dropout değeri, modellerde eğitim yapılarak 0.25 olduğu gözlemlenmiştir. 

4.2. Segmentasyon Veri Setleri 

Giriş verileri png formatında tercih edildi. TÜSEB’in sağladığı veriler incelendiğinde png 

formatındaki görüntülerde pencere aralığının sabit olmadığı gözlendi. Her görüntü özelinde 

pencere aralığının farklı olması; beyin dokusu ve anomalilerde piksel değerlerinde geniş bir 
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aralığa sebep olmasından dolayı öğrenme aşamasında değerlerdeki dağınıklılığın başarı oranını 

olumsuz etkilediği gözlemlendi. DICOM görüntülerinin pencere aralığı sabitlenerek (Window 

Level: 40 - Window Width: 90 ) segmentasyon algoritmasında kullanılmak üzere png formatında 

kaydedildi. Verilerdeki gürültüyü azaltmak ve daha yumuşak bir giriş görüntüsü için verilere blur 

(bulanıklaştırma) işlemi yapıldı. Orijinal görüntü ile bulanıklaştırma işleminin uygulandığı 

görüntü Şekil 4’te gösterilmektedir. 

 

                                                      (a)                                           (b)                                          

Şekil 4. TÜSEB veri setindeki bir eğitim görüntüsü: (a) Orijinal gösterim (b) Bulanıklaştırma 

 

Beyin BT bulgularında normal akan kanın yoğunluğu yaklaşık 40 hounsfield birimi olarak 

değerlendirilmektedir buna karşın tercih ettiğimiz pencere aralığı ile hemorajik ve iskemik 

alanların gözlemlenmesini kolaylaştırmak amaçlanmıştır [8]. 

TÜSEB’in sağladığı veri seti içerisinde, 2223 adet eğitim görüntüsü ve bunlara ait 2223 adet 

maske bulunmaktadır. Belirlenen algoritmalar TÜSEB’in sağladığı veri seti ile eğitilip test 

edilmiştir. Bunun yanında segmentasyon için bu verilere ek olarak Murtadha Hssayeni tarafından 

açık hale getirilmiş Irak Al Hilla Teaching Hastanesinden sağlanan bir veri setine ulaşılmıştır. 75 

hastadan alınan intrakraniyal kanama bölgelerinin ve maskelerinin de sunulduğu BT veri 

kümesinde DICOM serilerinden yalnızca hemoraji gözlenen bölgeler kesilerek 322 adet kanayıcı 

tip inme içeren BT görüntüsü de segmentasyon amacıyla kullanılmıştır [8]. 

5. ELDE EDİLEN DENEYSEL SONUÇLARIN SUNUMU 

5.1.  Sınıflandırma Sonuçları 

Beyin BT görüntülerinden inmenin tespit edilmesi amacıyla önerilen model, Keras ve Tensorflow 

yapay zekâ kütüphaneleri kullanarak test edilmiştir. İnme BT veri kümesi eğitim ve test olarak 

%70- %30 oranında bölünmüştür. DenseNet121, DenseNet169 ve DenseNet201, ResNet101V2, 
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ResNet152V2, VGG19 modelleri ile eğitilip test edilmiştir. Modeller epok sayısı 50, batch size 

16 seçilerek SGD optimizasyon algoritması ve 0.01 öğrenme oranı ile test edilmiştir. Testlere 

ilişkin sonuçlar Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Önerilen modellerin başarım metrikleri. 

MODEL 
DUYARLILIK 

(Recall) 

KESİNLİK 

(Presicion) 
F1-SKOR 

ÖZGÜLLÜK 

(Specificity) 

DOĞRULUK 

(Accuracy) 

DesneNet201 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 

DesneNet169 0.96 0.96 0.96 0.98 0.97 

DesneNet121 0.96 0.98 0.96 0.98 0.97 

ResNet101V2 0.96 0.97 0.96 0.97 0.97 

ResNet152V2 0.94 0.95 0.94 0.88 0.93 

VGG19 0.99 0.96 0.97 0.99 0.97 

 

Tablo 1’e bakıldığında en iyi sınıflama performansının DenseNet201 ile elde edildiği 

görülmektedir. En iyi başarım %98.78 (doğruluk) olarak hesaplanmıştır. (Başarımları kayıt 

ederken yapılan yuvarlamalardan dolayı tabloda 0.99 olarak görülmektedir.) En iyi başarıma sahip 

modele ilişkin accuracy ve loss grafikleri de Şekil 5’te; karmaşıklık matrisi ise Şekil 6’da 

görülmektedir. Yapılan ön işleme ve hiper parametrelerde optimum değerlerin sağlanmasıyla 

modelin ezber yapması minimuma indirilmiştir. 

 

     (a)                                                                       (b) 

              Şekil 5.  DenseNet201 modelinin grafikleri. (a) Accuracy grafiği. (b) Loss grafiği 
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Şekil 6. Modele ilişkin karmaşıklık matrisi 

 

5.2.  Segmentasyon Sonuçları  

Bu aşamada kullanılan modellerin, belirli yüzdeliklerde eğitim ve test verisi olarak ayrılmış ve 

50, 100 ve 150 epok ile eğitim gerçekleştirilmiştir. Uzmanlar tarafından belirlenen maske 

görüntüler, model tarafından tahmin edilen maske görüntüler ile pixel doğruluğu, dice katsayısı 

ve ortalama IoU metrikleri cinsinden karşılaştırılmıştır. Yapılan deneylere ilişkin sonuçlar Tablo 

2’de verilmektedir.      

  

Tablo 2. Modellere ilişkin segmentasyon performansları (50 epok için). 

Model 
Eğitim-Test 

Veri Dağılımı 
Doğruluk 

Dice 

Katsayısı 

Ortalama 

IoU 

U-Net 

%90 - %10  0.986 0.991 0.728 

%80 - %20  0.973 0.983 0.635 

%70 - %30 0.985 0.990 0.678 

ResNet34 Backbone 

ile  

U-Net  

%90 - %10  0.995 0.992 0.811 

%80 - %20  0.993 0.993 0.763 

%70 - %30 0.994 0.994 0.787 

Inception 

ResNetV2 Backbone 

ile  

U-Net 

%90 - %10  0.995 0.994 0.819 

%80 - %20  0.994 0.994 0.777 

%70 - %30 0.994 0.994 0.790 
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Tablo 2’ye bakıldığında yalnızca TÜSEB verilerinin kullanımı ile en iyi performansa sahip 

modelin U-Net+InceptionResNetV2 backbone modeli olduğu gözlemlenmiştir. Epok sayısı 

artırıldığında modelin başarımının artıp artmadığını gözlemlemek için farklı epok sayıları ile de 

deneyler yapılmıştır. Buna ilişkin sonuç da Tablo 3’te gösterilmektedir.  

Tablo 3. U-Net+InceptionResNetV2’nin 50,100 ve 150 epoktaki sonuçlarının karşılaştırılması. 

 Doğruluk Ortalama IoU Dice Katsayısı 

Eğitim-Test 

Veri Dağılımı 

50 

Epok 

100 

Epok 

150 

Epok 

50 

Epok 

100 

Epok 

150 

Epok 

50 

Epok 

100 

Epok 

150 

Epok 

%90 - %10  0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 0.995 0.819 0.803 0.806 

%80 - %20  0.994 0.994 0.992 0.994 0.994 0.995 0.777 0.775 0.778 

%70 - %30 0.994 0.995 0.995 0.994 0.995 0.995 0.790 0.797 0.799 

 

Tablo 3’te kullanılan modelin, TÜSEB verilerinin %90’ı eğitim, %10’u test olarak ayrılıp 50 epok 

çalıştırılması ile en yüksek başarıma ulaştığı görülmektedir. TÜSEB verilerine, 322 adet kanayıcı 

tip inme içeren BT görüntüsü [9] ilave edilerek U-Net+InceptionResNetV2 modelinin 

segmentasyon performansı da test edilmiştir. Veri setinin burada da eğitim-test olarak %90-%10 

oranında ayrılması ile 50 epokda gerçekleştirilen deneylere ilişkin sonuçlar Tablo 4’te 

gösterilmektedir. 

Tablo 4. U-Net+InceptionResNetV2 modelinin TÜSEB verileri ve artırılmış veriler ile elde 

edilen performanslarının karşılaştırılması. 

Kullanılan Metrikler 
TÜSEB Verileri  

(2223) 

TÜSEB + Ek Veriler  

(2223+322) [9] 

Ortalama IoU 0.82 0.79 

IoU Sınıf 0 0.98 0.97 

IoU Sınıf 1 0.64 0.63 

IoU Sınıf 2 0.83 0.76 

Accuracy 0.99 0.99 

Dice Katsayısı 0.99 0.99 

 

Tablo 4’ten görüldüğü gibi ekstra bir veri setine ihtiyaç olmaksızın TÜSEB’in sağladığı veriler 

ile daha iyi bir segmentasyon performansı elde edilmiştir. Ayrıca sınıf bazında IoU’lar da Tablo 

4’e eklenmiştir. Buna göre 2. sınıf olan tıkayıcı tip inme 1. sınıf olan kanayıcı tip inmeden daha 

iyi segmente edilebilmektedir. Sınıf 0 inme olmayan bölgeleri temsil ettiğinden dolayı IoU değeri 
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beklendiği gibi yüksek çıkmıştır. Şekil 7’de her iki inme tipine ait beyin BT görüntüsü, ona ilişkin 

uzmanlar tarafından belirlenmiş maskeler ve U-Net+InceptionResNetV2-backbone 

segmentasyon modeli tarafından tahmin edilen maskeler görülmektedir. Şekil 7’ye bakıldığına 

gerçek maskelerin ve tahmin edilen maskelerin birbirine çok benzer olduğu görülmektedir, bu da 

kullanılan modelin performansını ortaya çıkarmaktadır.  

 

                                   (a)                                     (b)                                     (c) 

Şekil 7. Segmentasyon model sonucu (a) Giriş görüntüsü (b) Gerçek maske görüntüsü (c) 

Modelin tahmin ettiği maske görüntüsü           

6. SONUÇLAR 

 
Bu çalışmada inme BT görüntüleri kullanılarak sınıflama ve segmentasyon problemleri 

çözülmeye çalışılmıştır. Birinci aşama olan sınıflamada BT görüntüleri inme var ve inme yok 

olarak, DenseNet201+FCNN modeli kullanılarak %98.85 başarım ile sınıflandırılmıştır. İkinci 

aşamada ise görüntülerdeki inme bölgeleri inme tipine uygun bir şekilde U-

Net+InceptionResNetV2-backbone modeli kullanılarak ortalama 0.82 IoU ile görüntüler 

segmente edilmiştir.  

Birinci aşamada kullanılan ekstra görüntüler başarımı yükseltmiştir. İkinci aşamada ise kullanılan 

ekstra görüntüler başarımı düşürmüştür. Bu nedenle ikinci aşamadaki modeli elde etmek için 

yalnızca TÜSEB verilerinin kullanılması kararlaştırılmıştır.  

Önümüzdeki birkaç aylık zaman zarfında başarımın hem birinci aşamada hem de ikinci aşamada 

artması için veri çoğaltma tekniklerini kullanacağız, ayrıca yeni veri setleri de bulup eklemeye 

çalışacağız. Bunun dışında performansı arttırmak için model parametrelerimizde güncellemeler 

yapmayı planlamaktayız. 



11 
 

 

Çalışmanın 1. ve 2. aşamasında kullanılan kodlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: 

Sınıflandırma: 

https://colab.research.google.com/drive/1LbXZ-

fDSQVpypfXBY3gTe1X0nka5N7E0?usp=sharing 

 

Segmentasyon:  

https://drive.google.com/file/d/1m3WM6wffssgVbsMe_BDW4i6PbUzycf6O/view?usp=sharing 
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