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ÖNSÖZ 

 

Projede yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan çok düşük doğum ağırlığına sahip 

prematüre bebeklerin sağlık durumlarını belirleyebilmek amacıyla kızılötesi termal 

görüntüleme ve yapay zekayı temel alan analitik ve hızlı bir ön tanı sistemi oluşturulmuştur. 

Projeye katkı veren bursiyerler Ahmet Haydar ÖRNEK ve Saim ERVURAL’ a, termal görüntü 

veritabanını oluşturmamıza ve sonuçları yorumlamamıza yardımcı olan araştırmacılar                 

Prof. Dr. Hanifi SOYLU, Dr. Öğr. Üyesi Murat KONAK ve Dr. Saime Sündüs UYGUN’ a, 

büyük bir özveriyle çalışan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 

personeline teşekkürlerimizi sunarız.   

 

Bu proje, BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME 

PROGRAMI kapsamında TÜBİTAK tarafından (215E019 proje numarasıyla) desteklenmiştir. 
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ÖZET 

 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon bebek 37’nci gebelik 

haftasından önce doğmaktadır. Özellikle çok erken doğum olarak adlandırılan 32 haftadan 

önce doğan bebeklerin her yıl yaklaşık 1 milyonunun hayatını kaybettiği bilinmektedir. 

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yer alan kuvözlerde bakım ve tedavileri yapılan erken 

doğmuş ve çok düşük doğum ağırlığına sahip bebeklerin dakikalar içinde değişim 

gösterebilen vücut sıcaklıklarının hızla tespit edilmesi, sağlık durumlarının izlenmesinde 

önem kazanmaktadır. Mevcut sistemlerle anlık sıcaklık değişimlerinin belirlenemediği ve 

yorumlanamadığı dolayısıyla erken teşhis yapılamadığı için tedavi edilebilecek birçok 

hastalığın bebeklerde ölüme yol açtığını düşünülmektedir. Dolayısıyla sıcaklığın doğru 

ölçümü ve sıcaklık değişimlerinin hızlı bir şekilde tespit edilmesi yenidoğan takibi için kritik 

noktalar arasındadır. Medikal termografi teknolojilerinin hızlı gelişimi, sıcaklığın temassız ve 

doğru bir şekilde ölçülmesine imkân sağlamaktadır. Non-invazif, iyonize olmayan, hızlı ve 

güvenilir bir metot olan kızılötesi termal görüntülemenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 

kullanılması son zamanlarda önem kazanmıştır.  

Proje çalışması ile yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan bebeklerin termal görüntüleri 

alınmış ve bu termal görüntülerdeki farklılıklar analiz edilerek bir ön tanı sistemi 

oluşturulmuştur. İlk kez bu proje çalışmasında yenidoğan bebeklerin termal görüntülerine 

çoklu çözünürlük analiz yöntemleri uygulanmış ve sınıflandırma performansı 

değerlendirilmiştir. Çoklu çözünürlük analiz yöntemleri, segmente edilmiş görüntülerden 

özellik çıkarılması aşamasında görüntünün çeşitli seviyelere ayrıştırılmasında ve istatistiki 

özelliklerinin çıkarılmasında kullanılmıştır. Termal görüntüler analiz edilerek kalp rahatsızlığı 

bulunan bebekler ile sağlıklı bebekler % 90 oranında bir doğrulukla birbirlerinden ayırt 

edilebilmişlerdir. Derin öğrenme yöntemlerinin yenidoğan termal görüntülere uygulanması da 

ilk kez bu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Böylece herhangi bir manuel ilgi alanı 

belirleme, özellik çıkarma ve seçme yöntemlerine gerek kalmadan bütün sınıflandırma 

sürecinin otomatik olarak işlediği bir model oluşturulmuştur. Önerilen model, yenidoğan 

yoğun bakım ünitesinde bulunan bebeklerin sağlıklı ve hasta olarak sınıflandırılmasında 

%99’ un üzerinde doğruluk, özgüllük ve hassasiyet değerlerine ulaşmıştır. 

Proje çalışmaları boyunca Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım 

Ünitesinde bulunan sağlıklı ve hasta bebeklerden alınan termal görüntüler ve bu bebeklerin 

tıbbi değerlendirmelerini içerecek şekilde etiketlenerek yaklaşık 40000 görüntüden oluşan 

alanındaki ilk ve en büyük görüntü veritabanı oluşturulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Termal Görüntüleme, Derin Öğrenme, Ön-Teşhis  
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ABSTRACT 

According to World Health Organization data, approximately 15 million babies are born 

before 37th gestational week in the world every year. It is known that about 1 million babies 

die every year of babies born before 32 weeks of age, especially called preterm birth. The 

rapid determination of body temperatures that can vary within minutes of premature and very 

low birth weight babies who are treated and treated in incubators in neonatal intensive care 

units is important for monitoring health status. It is thought that instantaneous temperature 

changes cannot be determined and interpreted with the existing systems and therefore, 

many diseases that can be treated cause death in infants because early diagnosis cannot be 

made. Accurate measurement of temperature and rapid detection of temperature changes 

are therefore critical for neonatal follow-up. The rapid development of medical thermography 

technologies allows the temperature to be contactless and accurately measured. The use of 

infrared thermal imaging, a non-invasive, non-ionizing, fast and reliable method, in the 

neonatal intensive care unit has recently gained importance. 

With this project, the thermal images of the babies in the neonatal intensive care unit were 

taken and the differences in these thermal images were analyzed and a pre-diagnosis 

system was established. For the first time with this project, multi resolution analysis methods 

were applied to the thermal images of newborns and classification performance was 

evaluated. Multi resolution analysis methods have been used to decompose the image to 

various levels and to extract the statistical features from the segmented images. Thermal 

images were analyzed to distinguish between neonates with heart disease and healthy 

neonates with an accuracy of 90%. The application of deep learning methods to neonate 

thermal images was also realized for the first time within the scope of this project. Thus, a 

model has been created in which the whole classification process is carried out automatically 

without the need for any manual region of interest determination, feature extraction and 

selection methods. The proposed model has reached over 99% accuracy, specificity and 

sensitivity in the classification of neonates in the neonatal intensive care unit as healthy and 

unhealthy. 

During the project studies, thermal images taken from healthy and unhealthy neonates in the 

Neonatal Intensive Care Unit of Selçuk University Faculty of Medicine were labelled to 

include the medical evaluations of these babies and the first and largest image database 

was created with approximately 40000 images. 

 

Keywords: Neonate, Thermal Imaging, Deep Learning, Pre-Diagnosis 
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1. GİRİŞ 

Görüntüleme teknolojilerinin geliştirilmesi ile birlikte, gözün göremediği dalga 

boylarındaki (0-380 nm ve 780 – 25000 nm) ışınımlar görüntüleme araçları vasıtasıyla 

görülebilir hale gelmiştir. Bir cismin 780 – 25000 nm dalga boyları arasında (kızılötesi) ışınım 

yapabilmesi için sıcaklık değerinin mutlak sıfır noktası (0 K, -273 
0
C) üzerinde olması 

gerekmektedir. Termal kameralar bu ışınımları yakalayarak elektronik sinyallere 

dönüştürürler. Bu elektronik sinyaller bir işlemci ünitesi tarafından termogramlara 

dönüştürülür.  

Kızılötesi termal görüntüleme yöntemi termografi ve bu yöntemden elde edilen 

görüntüler termogram olarak adlandırılmaktadır. Cilt yüzey sıcaklığı, dokular arası ısı 

transferine ve kan akışına bağlıdır. Hastalıklar kan akışında değişikliklere neden olduğundan 

cilt yüzeyinde termal değişimler meydana gelmektedir. Dolayısıyla hastalıkların ön-teşhisinde 

ya da teşhis sonrası tedavi takibinin değerlendirilmesinde “termal asimetrinin” veya “zamana 

bağlı olarak ortaya çıkan termal farklılıkların” izlenmesinin önemi oldukça büyüktür. Medikal 

alanda termoregülasyon belirlenmesi, meme kanseri tespiti, ortopedik görüntüleme, dolaşım 

sistemi rahatsızlıkları, ağrı takibi vb. üzerine yapılmış termografi analizi çalışmaları 

bulunmaktadır.  

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan bebeklerin vücut sıcaklıklarının onlara 

herhangi bir rahatsızlık vermeden veya cildinde tahrişe sebep olmadan sürekli olarak izlenip 

değerlendirilmesi; acil müdahale ihtiyacı, yeni tedavi planlaması veya stabil durumun 

korunması gibi hayati kararların alınmasını sağlamaktadır. Bu parametrelerin ölçümü 

genelde bebeğin vücuduna fiziksel temaslı ve rahatsızlık veren sensörlerden alınan bilgi 

akışı ile sağlanmaktadır. Bu sistemlerden elde edilen klinik bilgiler ise sınırlıdır. Örneğin, 

fiziksel temaslı sensörlerin bebekle bağlantısı kesildiğinde okunan değerler sıfıra düşme 

eğiliminde olmaktadır. Teşhis amaçlı olarak yenidoğan bebeklerde Bilgisayarlı Tomografi 

(BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) sıkça kullanılmaktadır. Fiziksel olarak 

dezavantajlı bebeklerin sık sık radyoloji bölümüne götürülmesi, dakikalarca süren çekimler 

ve sonrasında bu bebeklerin vücut sıcaklıklarında yaşanabilecek düşüşler onların 

hipotermiye girmelerine neden olabilmektedir. Solunum destek cihazına bağlı bebeklerin 

radyoloji bölümüne götürülmesi ise çok daha zor olabilmektedir. Ayrıca, bebekler bilgisayarlı 

tomografinin kullanımı sırasında radyasyona maruz kalmaktadırlar. Bu durumlar göz önüne 

alındığında, kızılötesi termal görüntüleme ile yenidoğan yoğun bakımında bulunan bebeklerin 

herhangi bir radyasyona maruz bırakılmadan ve cerrahi işlem uygulanmadan hastalıklarının 

erken tespiti, teşhisi ve tedavi sürecinin izlenmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca, fiziksel 

temaslı sensörlü sistemlerin termal hassasiyeti 0.5℃ iken termal görüntüleme ile hassasiyet 
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0.05℃’ ye artırılmıştır. Bu sayede çok küçük sıcaklık farklarının dahi algılanabilmesi 

sağlanmıştır. 

  Proje çalışması ile yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan bebeklerin termal 

görüntüleri alınmış ve bu termal görüntülerdeki farklılıklar analiz edilerek bir ön tanı sistemi 

oluşturulmuştur. İlk kez bu proje çalışmasında yenidoğan bebeklerin termal görüntülerinin 

çoklu çözünürlük analiz yöntemleri ile sınıflandırma performansı değerlendirilmiştir. Çoklu 

çözünürlük analiz yöntemleri, segmente edilmiş görüntülerden özellik çıkarılması 

aşamasında görüntünün çeşitli seviyelere ayrıştırılmasında ve istatistiki özelliklerinin 

çıkarılmasında kullanılmıştır. Derin öğrenme yöntemlerinin yenidoğan termal görüntülere 

uygulanması da ilk kez bu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Böylece herhangi bir 

manuel ilgi alanı belirleme, özellik çıkarma ve seçme yöntemlerine gerek kalmadan bütün 

sınıflandırma sürecinin otomatik olarak işlediği bir model oluşturulmuştur. Termal 

görüntülerin sınıflandırılmasında evrişimsel sinir ağları ve transfer öğrenme; termal 

görüntülerden yeni sentetik verilerin üretilmesi için çekişmeli üretici ağlar kullanılmıştır. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Kızılötesi radyasyon kavramı ilk olarak Frederick William Herschel tarafından ortaya atılmış 

ve Herschel prizmadan geçen güneş ışınlarının farklı sıcaklıklarda kırıldığı keşfini 1800 

yılında yapmıştır. Kızılötesi görüntüleme üzerine çalışmalar, Lawson’ın kadınlarda meme 

kanserini termal görüntüler kullanarak, damarlanma ve asimetrik sıcak noktalar açısından 

incelemesi ile başlamıştır (1956). Bu çalışmada, memedeki kanserli bir dokudaki cilt 

sıcaklığının sağlıklı dokulara oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. 1960’ larda kızılötesi 

görüntülemenin medikal uygulamaları ağırlıklı olarak meme kanseri teşhisi üzerine 

yapılmıştır. Lloyd-Williams ve Handley memedeki şişliklerin teşhisi üzerine termogramları 

kullanırken (1961), Gershen-Cohen ve ark. (1965) ve Haberman (1968) termal görüntüleme 

ile meme kanserinin teşhisi üzerine çeşitli araştırmalar yapmışlardır. Termal görüntülemenin 

kullanımına yönelik Winsor ve Bendezu’nun periferik dolaşım bozuklukları (1964), Skverski 

ve ark.’nın vasküler hastalıklar (1964), Albert ve ark.’nın ortopedi (1964), Connel ve ark.’nın 

travma (1964), Boas’ın romatizmal eklem iltihabı (1964), Lane’in göğüs hastalıkları (1964), 

Sandrow ve ark.’ın diyabetik nöropati veya vasküler bozukluklar (1972), Ring ve Bacon’ın 

Raynaud fenomeni (1977), Hartmann ve ark.’nın cilt hastalıkları (1981), Cole’un yanık 

yaraları (1990), Soffin ve ark.’nın diş (1983), Steed’in çene eklem patolojisi (1991), Herrick’in 

karpal tünel sendromu (1987), Shatsova’nın tiroit hastalıkları (1989) üzerine yaptıkları 

çalışmalar gibi birçok medikal uygulama mevcuttur. 

Yenidoğan bakımında termal kamera ile yenidoğanların vücut sıcaklıklarının tespitinin 

yapılabileceği konusunu ilk olarak Clark ve Stothers (1980) vurgulamıştır. Kızılötesi termal 

görüntüleme kullanarak yenidoğanın cilt sıcaklık dağılımını ölçerek yenidoğanın üst kol, 

uyluk ve kalça bölgelerinin ortalama cilt sıcaklık değerine sahip olduğu ve çevresel sıcaklık 

değişimlerine duyarlı oldukları sonucuna varmışlardır. Üst karın bölgesinin derisinin sıcak 

olduğunu ve çevresel sıcaklık değişikliklerine nispeten duyarsız olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Anderson ve ark. (1990) tarafından yapılan çalışmada, farklı termal koşullar altında uyuyan 

2-3 aylık bebeklerin benzer şekilde cilt vücut sıcaklıklarını korudukları tespit edilmiştir. 

Çalışmada, 5 yenidoğan üzerinde termal görüntüleme yapılmıştır. 4 yenidoğan sıcaklığı 

benzer olan ortamlarda, diğeri ise daha sıcak bir ortamda uyutulmuştur. Böylece farklı termal 

ortamlarda neredeyse aynı rektal sıcaklık düzenini koruyan iki bebeğin vücut sıcaklık 

ölçümleri ve termal görüntüleri karşılaştırılarak termoregülasyonun nasıl sağlandığı 

incelenmiştir.  Uyuyan bebeklerin cilt sıcaklıkları ölçülmüş ve uyku sırasında baş ve ellerde 

belirgin ısı kaybının olduğu görülmüştür. Christidis ve ark. (2003) tarafından, yenidoğanlarda 

doğumdan sonraki ilk bir saat içinde yüzey sıcaklık profillerini inceleyen bir araştırma 

yapılmıştır. Ayrıca, farklı ortam koşullarının yüzey sıcaklığı açısından etkisi de incelenmiştir. 

Çalışmada, 42 yenidoğan incelenmiştir. Vücut yüzey sıcaklığı, kızılötesi termal görüntüleme 
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kullanılarak çeşitli çevresel koşullar altında kaydedilmiştir. Doğumdan hemen sonra 

yenidoğanlarda yüzey sıcaklığının oldukça düzgün olduğu ancak bunun hem annenin hem 

de yenidoğanın vücut ısılarından çok daha düşük olduğu görülmüştür. Doğumdan kısa bir 

süre sonra periferik bölgelerin daha soğuk hale geldiği görülmüştür. Yenidoğanın ılık su ile 

banyo yaptırılmasından sonra ise yenidoğanın vücut sıcaklık profilinin daha dengeli olduğu 

görülmüştür. Abbas ve Leonhardt (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, kızılötesi 

termal görüntülerdeki kafa bölgesinin sıcaklık dağılımları bağımsız bileşen analizi (BBA) 

ayrışma tekniği kullanılarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada, 12 adet termal görüntü 

kullanılmıştır. Gerçek zamanlı video verisi üzerinden ortalama kafa cilt sıcaklığı tespit 

edilmiştir. Termal görüntü katsayıları, dalgacık dönüşümü kullanılarak elde edilmiş ve farklı 

negatif olmayan matris BBA ayrıştırma testleri ile analiz edilmiştir. Sınıflandırma sonucunda, 

kafa bölgesinde sıcaklık değişimine karşı bir duyarlılık gözlenmiş; BBA algoritması 

kullanılarak yapılan özellik çıkarımı ile yenidoğandaki sıcaklık değişiminin aydınlatma 

koşullarından veya diğer klinik prosedürlerden bağımsız olarak arka plandan kolayca ayırt 

edilebildiği görülmüştür. Catalan (2009) tarafından, yenidoğan kızılötesi termal görüntü 

işleme konulu tez çalışması gerçekleştirilmiştir. Yenidoğandan seçilen ilgili bölgenin sıcaklık 

bilgisi çıkarılarak sıcaklık aktif olarak izlenmiştir. Böylece, yenidoğan kuvöz sıcaklığının 

termal görüntüleme ile takip edilmesinin erken teşhis tekniği olarak kullanışlı olabileceği 

belirtilmiştir. Rice ve ark. (2010) tarafından, çok düşük doğum ağırlığına sahip bebeklerde 

karın cilt sıcaklığının değerlendirilmesinde termal görüntülemenin uygulanabilirliği 

incelenmiştir. Termal görüntüleme kullanılarak karın ve göğüs cilt sıcaklıkları ölçülmüş ve 

karşılaştırılmıştır. Ayrıca, karın cilt sıcaklığı ile NEC arasındaki ilişki de araştırılmıştır. Genel 

olarak ortalama karın cilt sıcaklığının, göğüs bölgesindeki cilt sıcaklığından daha düşük 

olduğu, ancak bu farkın bazı bebeklerde NEC nedeniyle ortaya çıktığı görülmüştür. NEC 

olan bebeklerin, NEC olmayan bebeklere kıyasla daha düşük ortalama karın cilt sıcaklığına 

sahip oldukları görülmüştür. NEC olmayan bebeklerde ise karın ve göğüs cilt sıcaklıklarının 

benzer olduğu görülmüştür. Abbas ve ark. (2011) tarafından, yenidoğan yoğun bakım ünitesi 

için gerçek zamanlı kızılötesi termal görüntüleme kullanan temassız bir solunum izleme 

yöntemi önerilmiştir. Yenidoğanların solunum hızları, burun deliklerinin sıcaklık profilinin 

analizine dayanarak izlenmiştir. Çalışma, 5 yenidoğan üzerinde gerçekleştirilmiştir. Görüntü 

akışı içindeki solunum sinyalini tespit etmek için daubechies dalgacık işlevine dayalı sürekli 

dalgacık dönüşümü uygulanmıştır. Soluk alıp verme evreleri arasındaki 0.3°C ile 0.5°C 

sıcaklık farkı ile solunum hızı tespit edilmiştir. Termal görüntüleme ile soluk alıp verme 

hızının tespitine yönelik bir çalışma da Al-Khalidi ve ark. (2011) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada, solunum hızının değerini otomatik olarak izleyen termal görüntüleme tabanlı 

bir yöntem geliştirilmiştir. Tanımlanan burun bölgesini otomatik olarak takip etmek için bir 

algoritma geliştirilerek bu bölge, eş merkezli sekiz bölüme ayrılmıştır. Burun bölgesinde tek 
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bir termal özellik üretmek üzere her bölüm içindeki piksel değerlerinin ortalaması alınmış ve 

her bölümün termal özelliği zamana karşı çizilerek bir solunum sinyali elde edilmiştir. Eş 

zamanlı olarak solunum hızları konvansiyonel temaslı yöntemler kullanılarak ölçülmüş ve 

termal görüntüleme ile tespit edilen solunum hızları ile konvansiyonel temaslı solunum ölçme 

yöntemi kullanılarak elde edilenler arasında bir korelasyon olduğu gözlenmiştir. Abbas ve 

ark. (2012)’ nın gerçekleştirdiği bir diğer çalışmada ise farklı klinik senaryolar (kapalı kuvöz, 

anne kucağı ve açık kuvöz) altında ortalama 31 haftalık doğan 12 prematüre bebek üzerinde 

termal görüntülemenin doğruluğu ve güvenilirliği test edilmiştir. Sonuçlar, değişken tolerans 

değerlerine rağmen tatmin edici bulunmuştur. Kızılötesi termal görüntülemenin son yıllarda 

kazandığı önemi gösteren göstergelerden biri de Chen ve ark. (2012)’ nın editörlüğünü 

yaptığı ve yenidoğan görüntüleme teknolojilerini konu alan kitabın bir bölümünün yenidoğan 

kızılötesi termal görüntülemeye ayrılmış olmasıdır. Bu bölüm Abbas ve ark. (2012) tarafından 

hazırlanmış olup termal görüntüleyiciler, kalibrasyon gereksinimleri, sıcaklık görüntüleme 

teknikleri ve sıcaklık dağılım haritası gibi temel konular hakkında bilgiler verilmiştir. Silva ve 

ark.’nın (2012) gerçekleştirdikleri çalışmada, pediatrik ekstremite travmasında kızılötesi 

termal görüntülerin etkinliği değerlendirilmiştir. Çalışmada, pediatrik acil serviste bacak 

travması nedeniyle kontrol edilen hastalar incelenmiştir. 51 hastaya ait 102 termal görüntü ve 

röntgen filmleri çekilmiştir. Her termal görüntünün en sıcak alanı, röntgen filmindeki ağrı 

ve/veya kırılma bölgesi ile karşılaştırılmıştır. Termal görüntüleme ile ağrılı bölgelerin %73’ ü 

doğru eşleşmiştir. Röntgen filminde 11 hastada kırık görülmüştür. Termal görüntüle ile kırık 

görülen 11 hastadan 7’ si doğru eşleşmiştir (%64). Yaralanma bölgesini saptamada termal 

görüntülemenin performansı yetersiz görülse de daha ileri değerlendirmeler için çalışmalar 

yapılması gerektiği öngörülmüştür. Frize ve ark. (2013) tarafından yapılan çalışmada termal 

görüntüleme ile NEC hastalığının tespitine yoğunlaşılmıştır. Prematüre yenidoğanların karın 

termal görüntüleri, NEC olan ve olmayan bebekleri tanımlamak için istatistiksel yöntemler ve 

karar ağaçları kullanılarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada, 9 NEC hastası yenidoğan ve 20 

sağlıklı yenidoğan incelenmiştir. Karın bölgesinin ayrılıp incelenmesi için ilgi bölgeleri 

belirlenmiştir. Karın üst, alt, sağ ve sol olmak üzere dört bölgeye ayrılmış ve dört bölgenin 

ortalama ve medyan değerleri hesaplanmıştır. Üst ve alt karın bölgelerin ortalama ve ortanca 

sıcaklıkları arasındaki fark, sol ve sağ karın bölgelerin ortalama ve ortanca sıcaklıkları 

arasındaki fark her bir görüntü için hesaplanmıştır. Üst ve alt karın bölgeleri arasındaki 

ortalama ve ortanca sıcaklık farkları ile sol ve sağ karın bölgeleri arasındaki ortalama ve 

ortanca sıcaklık farkları karar ağacı sınıflandırıcısı kullanılarak belirlenmiştir. Sınıflandırma 

performansında, üst ve alt karın bölgelerin arasındaki medyan sıcaklık farkları kullanıldığında 

daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Üst ve alt karın bölgeleri arasındaki sıcaklık farkının 

parametrik olmayan istatistiksel testler kullanıldığında sağlıklı bebeklerden önemli ölçüde 

farklı olduğu görülmüştür. Sol ve sağ karın bölgeleri arasındaki sıcaklık farkının 
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hesaplanması ile NEC ve NEC olmayan bebeklerin tanımlanmasında önemli sonuçlar 

verilmediği görülmüştür. Frize ve ark. (2013)’ nın yaptığı çalışma, NEC ve normal bebekler 

arasında ayrım yapma yeteneğini artırmak için Nur ve Frize (2013) tarafından görüntü 

geliştirme teknikleri uygulanarak yeniden incelenmiştir. Bu çalışmada, görüntülere Gaussian 

gürültüsü eklenmiş ve gürültüyü gidermek için Wiener (5x5) filtresi kullanılmıştır. Arka plan 

kaldırma tekniği olarak Otsu algoritması (1979) ve kontrastı artırmak için CLAHE 

uygulanmıştır. NEC grubundaki üst-alt sıcaklık farklarında normal gruba göre gözle görülür 

bir artış gözlemlenmiştir. NEC grubunda sağ-sol sıcaklık farklılıklarının da normal gruptan 

yüksek olduğu görülmüştür. Görüntü geliştirme işleminin tüm aşamaları boyunca tutarlı olan 

NEC grubunun daha yüksek derecede bir termal asimetriye sahip olduğu görülmüştür. 

Özellikle kontrast geliştirme kullanıldığında NEC grubunun hem ortalama hem de medyan 

özelliklerin normal gruba göre daha yüksek derecede bir termal asimetriye sahip olduğu 

gözlenmiştir. Yeni doğan bebeklerin abdomen termogramları analiz edilerek termal 

anomalilerin belirlenmesi çalışması 2014 yılında Nur tarafından yüksek lisans tezi olarak 

gerçekleştirilmiştir (2014). Teşhislerin radyolojik bulgularla sınırlı kaldığı belirtilen bu 

çalışmada 20 normal ve 9 NEC hastalığına sahip bebeğin termogramları analiz edilerek 

termografi yöntemiyle de teşhislerin gerçekleştirilebileceği gösterilmiştir. Geliştirilen sistem 

(1) görüntü ön işleme (rotasyon değiştirme ve normalizasyon), (2) görüntü iyileştirme (gürültü 

giderme, arka plan kaldırma ve karşıtlık iyileştirme), (3) İA bölütleme (manuel abdomen İA 

seçimi ve İA’yı ikiye ve dörde bölme) ve (4) görüntü analizi (birinci ve ikinci dereceden 

istatistiksel özelliklerin çıkarılması, bu özelliklerin farklılığının hesaplanması ve 

ortalamalarının alınması) adımlarını içermektedir. Elde edilen sonuçlar NEC hastalığı taşıyan 

bebekler ile sağlıklı bebeklerin termal asimetri derecelerinin birbirlerinden farklı olduğunu 

göstermektedir. Heimann ve ark. (2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, termal 

görüntüleme ile prematüre bebeklerin vücutlarının çeşitli bölgelerinin cilt sıcaklıkları 

incelenmiştir. Prematüre bebeklerin cilt sıcaklık değişimleri iki farklı yöntemle analiz 

edilmiştir. Bebeklerin cilt sıcaklığı hem kuvözde hem de anneyle cilt teması aşamasında 

farklı konumlarda, birden fazla merkezi ve çevresel vücut alanlarında değerlendirilmiştir. 

Çalışmada, 10 prematüre bebeğin bacak, sırt, kol, kafa ve üst karın alanlarının termal 

görüntüsü kullanılmıştır. Her bölge için 10 dakikada bir 4 farklı sıcaklık ölçümü yapılmıştır. 

Anne ile cilt teması sırasında ortalama cilt sıcaklığının, kafa ve bacak bölgesinin ısınmasına 

bağlı olarak arttığı görülmüştür. Kuvöze tekrar yerleştirildikten sonra sıcaklığın kol hariç tüm 

alanlarda başlangıçtaki kuvöz değerlerine göre anlamlı derecede belli bir seviyeye düştüğü 

görülmüştür. Sonuç olarak, termal görüntüleme ile prematüre bebeklerin sıcaklığındaki 

değişimlerin tespit edilebileceği görülmüştür. Villarroel ve ark. (2014), Oxford John Radcliffe 

Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde temassız bir şekilde hayati sinyallerin (kalp 

atış hızı, solunum hızı ve oksijen satürasyonu) gözlenmesi için termal görüntüleme 
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kullanmışlardır. Bu üç parametrenin termal kamera ile sürekli tahminlerinin klinik olarak 

yüksek bir doğrulukla hesaplanabileceğini göstermişlerdir. Termal kameradan elde edilen 

kalp atış hızı tahminleri ile EKG’ den elde edilen referans değeri arasındaki ortalama mutlak 

hatanın, EKG’ den elde edilen değer ile nabız oksimetresindeki kalp atış hızı arasındaki 

ortalama mutlak hatanın benzer olduğu gözlemlemişlerdir. Abbas ve ark.’nın (2014) 

gerçekleştirdiği çalışmada, uzmanların yenidoğan cilt sıcaklığı modellerini yorumlamalarına 

yardımcı olabilecek sanal sıcaklık algılama uygulamasının tasarımı ve uygulaması 

sunulmuştur. Termal görüntüleme ile yenidoğanın vücut yüzey sıcaklığı çeşitli klinik koşullar 

altında kaydedilmiştir. Gerçek zamanlı video olarak kaydedilen sıcaklık dağılımları, ortalama 

cilt sıcaklıklarını değerlendirmek için analiz edilmiştir. Yenidoğanın geometrisi üzerinde 

tanımlanmış ilgili bölgenin aktif takibi için bir izleme algoritması tasarlanmış ve test edilmiştir. 

Çalışmada, radyan ısıtıcı ile tedavi gören 5 yenidoğan ve konvektif kuvöz içine yerleştirilmiş 

5 yenidoğan üzerinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Al-Alwani ve Chahir (2014)’ nin 

çalışmasında, yerel ikili desen (LBP, Local Binary Pattern) ve dalgacık eşiği tekniği 

kullanılarak prematüre bebeklerin ağrı ve normal durumların tespit edilmesi ve tanınması için 

bir yaklaşım sunulmuştur.  Çalışma, termal video dizilerinden prematürenin ağrı durumunu 

temsil eden 20 klip ve normal durumunu temsil eden 20 klip içeren görüntüler üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Prematüre bebeğin yüzünde yerel ilgi alanı olarak 11 x 11 boyutlarında 

bir görüntü yaması tanımlanmıştır. İlk aşamada, LBP kullanarak yerel termal özellikleri 

tanımlanmış ve sonra bu özellikler bir boyutlu histogram vektörüyle birleştirilmiştir. 

Histogramı daha verimli hale getirmek için, sırasıyla Hausdorffs ve entropi mesafe 

fonksiyonu kullanılarak histogram vektörleri arasındaki benzerlik değerlendirilmiştir. İkinci 

aşamada ise histogram vektörlerine dalgacık dönüşümü uygulanmış ve yaklaşım 

katsayılarından özellik çıkarımı elde edilmiştir. Daha sonra, SVM ve k-NN sınıflandırıcıları 

kullanılarak prematüre olaylarının sınıflandırılmasını gerçekleştirilmiştir. Knobel ve ark. 

(2017) tarafından bebeklerin doğumundan itibaren ilk bir haftadaki vücut sıcaklıklarının 

analizi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında bölgesel olarak sıcaklık farklılıkları 

termografi ve termistör ile ölçülerek termografi başarımının gösterilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmanın sonucunda erken doğan bebeklerin termal anomaliler gösterdiği ve ilk 12 saat 

içerisinde ayak sıcaklık değerlerinin abdomen sıcaklık değerlerinden daha yüksek olduğu 

hem termografi hem de termistör kullanılarak gösterilmiştir. Savaşçı ve Ceylan, (2018) 32 

yeni doğan üzerinden, termal asimetrinin veya zamana bağlı olarak ortaya çıkan termal 

farklılıkların izlenmesinin önemini belirtmişlerdir. Bu değişimlerin değerlendirilmesi ile acil 

müdahale ihtiyacı, yeni tedavi planlaması veya mevcut durumun korunması gibi hayati 

kararların verilmesinin önemi vurgulanmıştır. RGB görüntüleri gri seviyeye çevirme, görüntü 

ön – işleme, görüntü geliştirme ve ilgi bölgesi seçme yöntemleri ile analiz etmişlerdir. Elde 

edilen sonuçlar soldan-sağa ortalama, standart sapma, varyans ve çarpıklık değerlerinin 
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hasta ve sağlıklı yeni doğanlarda farklı olduğunu göstererek bu değerlerin hasta yeni 

doğanlarda daha geniş bir dağılıma ve daha yüksek değerlere sahip olduğunu 

göstermişlerdir. Böylece, hasta yeni doğanlardaki termal asimetri derecesinin sağlıklı yeni 

doğanlardan daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Örnek ve ark. (2018) termogramlar 

değerlendirilirken doğru yaklaşımların belirlenmesi üzerine bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 

Bu çalışmada 5’i hasta ve 5’i sağlıklı olmak üzere 10 yeni doğan bebek üzerinden elde edilen 

termogramlar RGB uzayına ve sıcaklık haritalarına dönüştürülmüş ve dalgacık dönüşümü ile 

görüntü katsayıları elde edilmiştir. Ters dalgacık dönüşümü ile yeniden birleştirilen 

görüntülerde meydana gelen bozulmalar tepe sinyal gürültü oranı, ortalama karesel hata ve 

yapısal benzerlik indeksi esas alınarak gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlar sıcaklık 

haritalarındaki bozulma miktarının RGB görüntülerdeki bozulma miktarından daha düşük 

olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma klasik yöntemler kullanıldığında RGB görüntüler 

yerine sıcaklık haritaları kullanımının daha etkili olduğunu göstermektedir. Dey ve ark. (2019) 

editörlüğünü yaptığı medikal görüntü analizi ve sınıflandırmayı konu alan kitabın bir bölümü 

de yine yenidoğan kızılötesi görüntülemeye ayrılmıştır. Savaşcı ve ark. (2019) bu bölümde 

hasta ve sağlıklı yenidoğanların belirlenmesinde çoklu çözünürlük analizi yöntemleri ile 

yapay sinir ağlarını birlikte kullanarak sınıflandırma çalışması ortaya koymuştur. Çalışmada 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden alınan 38 

yenidoğana ait görüntüler kullanılmıştır. Çoklu çözünürlük analizi yöntemleri ile özellik 

çıkarılmış ve yapay sinir ağlarının bu özelliklerden faydalanarak 98,42% doğrulukla hasta-

sağlıklı sınıflandırması yapması sağlanmıştır. Örnek ve Ceylan (2019) termal görüntülerin 

evrişimli sinir ağları ile sınıflandırılmasında data artırımının etkileri incelemişlerdir. 

Uygulamada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 19 hasta ve 19 sağlıklı 

bebekten kızılötesi kamera ile bir yıllık süre içerisinde elde edilen görüntüleri kullanmışlardır. 

Görüntülerin sınıflandırılması için evrişimli sinir ağları (ESA), görüntülerin arttırılması için 

parlaklık arttırma, karşıtlık değiştirme ve gürültü ekleme yöntemleri kullanmışlar ve veri 

arttırmanın sınıflandırma üzerinde hassaslık oranını %19,7 ve özgüllük oranını %28,34 

arttırdığı sonucunu elde etmişlerdir. Örnek ve ark. (2019) bu çalışmanın kapsamını 

değiştirerek geleneksel dönüşümlerle veri arttırmış ve yeni veri setini derin öğrenme 

yaklaşımları ile sınıflandırarak 10 farklı veri arttırma tekniğini karşılaştırmalı olarak 

sunmuşlardır. Elde edilen sonuçlar kontrast değiştirme, keskinleştirme gibi dönüşümlerin 

sınıflandırma doğruluğunu 99%’un üzerine çıkardığını ortaya koymuştur. Örnek ve ark. 

(2019) termal görüntüler ve derin evrişimli sinir ağı kullanarak yenidoğan sağlık durumunun 

belirlenmesi üzerine çalışmıştır. Bu çalışmada parlaklık geliştirme, kontrast değiştirme, 

çözünürlük değiştirme, renk dönüşümü, tuz ve biber gürültüsü ekleme gibi veri arttırma 

yöntemleri kullanılmış, oluşturulan iki konvolüsyon, iki havuzlama, düzleştirme ve beş ağ 

katmanı içeren evrişimli sinir ağı modeliyle 99.58% sınıflandırma doğruluğu elde edilmiştir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Bu bölümde termal görüntülerin elde edilmesi, termogram yaklaşımlarının 

incelenmesi, termal görüntülerin artırılması, bölütlenmesi, termal görüntülerden özellik 

çıkarılması, önemli özelliklerin seçilmesi, makine öğrenimi-derin öğrenme yöntemleri ile 

sınıflanması uygulamalarının ve doğrulama-değerlendirme kriterlerinin detayları verilmiştir. 

İşlemler, MATLAB, PYTHON ve WEKA kullanılarak Nvidia Quadro K2200 4 GB 128 Bit 640 

Cuda GPU üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

3.1 Kızılötesi Termal Görüntüleme 

Kızılötesi (Infrared veya IR), elektromanyetik spektrum içinde yer alan bir radyasyon 

olup, termal radyasyon olarak da nitelendirilmektedir. Tüm cisimler mutlak sıcaklığının bir 

sonucu olarak ışıma enerjisi ya da termal radyasyon yayarlar. Radyasyon, birbirini gören 

farklı sıcaklıktaki cisimler arasındaki ısı transferi olup ısıl enerji, kızılötesi dalga boyunda 

iletilir (Bouzida ve ark., 2009). Kızılötesi radyasyon, elektromanyetik spektrumda görünür ışık 

ve mikrodalga bölgelerinin arasında bulunur ve dalgaboyu 0.75 mikrometre ile 1000 

mikrometre arasındadır (Knobel ve ark., 2011). Görünür ışık spektrumun en uzun dalga boyu 

olan kırmızı ışığın ötesinde bir bölgeye karşılık gelmesinden dolayı “Kızılaltı” veya “Kızılötesi” 

olarak adlandırılmaktadır. Elektromanyetik spektrumun dalga boylarına göre ayrılmış 

bölgeleri ve kızılötesi bandının spektrumdaki yeri Şekil 1’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Elektromanyetik spektrum ve kızılötesi bant (Knobel ve ark., 2011) 

Nesneler oldukça geniş bir tayfta kızılötesi radyasyon yaymalarına rağmen 

algılayıcılar sadece belli bant genişliklerini algılayabilirler. Bu nedenle kızılötesi bant, daha 
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küçük alt bantlara bölünmüştür. Alman Standartlar Enstitüsü (DIN) tarafından belirlenen ve 

sıkça kullanılan bir bölümleme biçimi şöyledir: 

 Yakın Kızılötesi (NIR): 0.75-1 μm, 

 Kısa Dalga Kızılötesi (SWIR):1-3 μm, 

 Orta Dalga Kızılötesi (MWIR): 3-5 μm, 

 Uzun Dalga Kızılötesi (LWIR): 8-15 μm, 

 Uzak Kızılötesi (FIR): 15-1000 μm.  

Tüm nesneler sürekli titreşen atomlardan oluşur. Dolayısıyla daha yüksek enerjili 

atomlar daha sık titreşir. Atomlar ve tüm yüklü parçacıkların titreşimi, elektromanyetik 

dalgalar üretir. Atomların titreşimi cismin sıcaklığı ile orantılıdır. Bir nesnenin sıcaklığı ne 

kadar yüksek olursa, titreşim o kadar hızlı ve bu nedenle spektral yayılım enerjisi de o kadar 

fazla olur. Sonuç olarak, mutlak sıfırın (0 K, -273.15°C) üzerinde bir sıcaklığa sahip tüm 

nesneler, spektral yayılımına (emisyon - ε) ve nesnenin sıcaklığına bağlı olarak sürekli bir 

kızılötesi radyasyon yayarlar (Rogalski ve Chrzanowski, 2012). 

Radyasyon yayılımı genellikle kara cisim kavramı ile ele alınmaktadır. Kara cisim, 

elektromanyetik dalgaların tüm dalga boylarını absorbe eden ve Planck yasasına göre 

sürekli enerji yayan bir nesne olarak kabul edilir (Lahiri ve ark., 2012). Bir kara cismin yaydığı 

enerji, verilen sıcaklıkta teorik olarak mümkün olan maksimum değerdedir. Bir kara cisim için 

termal radyasyon gücünün (veya yayılan foton sayısı) dalga boyu ile değişimi, Planck’ ın 

radyasyon yasasına göre eşitlik (1) ve eşitlik (2) ile tanımlanmaktadır. 

 

(Watt/ μm)                                                         (1) 

(photons/ μm)                                                    (2) 

 

Burada  dalga boyunu,  mutlak sıcaklığı, c (3x  m/s) ışık hızını, h (6.6256x 

 Ws²) Planck sabitini ve k (1.38054x  ) Boltzmann sabitini göstermektedir. 

Maksimum yayılım dalgaboyu, Wien’ in yer değiştirme kanunu ile eşitlik (3) ve eşitlik (4)’ te 

ifade edilmektedir (Rogalski ve Chrzanowski, 2012). Bu eşitliklere göre nesnenin mutlak 

sıcaklığı ile maksimum yayılım dalga boyu ters orantılıdır. 

 

 μmK, maksimum güç için                                                                           (3) 

 μmK, maksimum foton için                                                                         (4) 
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Şekil 2’ de kara cisimlerin Planck yasasına göre spektral yayılımları gösterilmektedir. 

Sıcaklık arttıkça herhangi bir dalga boyunda yayılan enerji miktarı artmakta, tepe yayılım 

dalgaboyu ise azalmaktadır (Rogalski ve Chrzanowski, 2012). Şekilden de görüldüğü gibi 

sıcak bir cismin yayılım tepe noktası soğuk bir cisme göre daha yükseklerde olacaktır. Tepe 

yayılım dalgaboyu ise sıcak cisimlerde kısa dalga boylarında iken soğuk cisimlerde uzun 

dalga boylarında olacaktır. 

 

 

Şekil 2. Planck yasasının spektral yayılımı (Rogalski ve Chrzanowski, 2012) 

Cilt emisyon oranı, cilt sıcaklığını belirlemede önemli bir faktördür. Emisyon, aynı 

sıcaklıkta radyasyon yansıtma yeteneği olmayan bir nesneye göre bir nesneden ne kadar 

radyasyon salındığının bir ölçüsüdür (Knobel ve ark., 2011). Emisyon 0 ile 1 arasında bir 

değere sahiptir ve dalga boyuna göre değişebilmektedir. Normal insan cildinin emisyon 

değeri ise yaklaşık 0.98 olduğu görülmüştür (Hejazi ve Spangler, 1992). İnsan cildinin 

emisyon değeri 1’ e yakın olduğundan bir karacisim gibi davranır (Ring ve Ammer, 2012). 

Dolayısıyla insan cildinden yayılan kızılötesi radyasyon doğrudan sıcaklık değerlerine 

dönüştürülebilmektedir.  

Termal kameralar, nesnenin görüntüsünü kaydetmek için üzerinde bulunan 

detektörler aracılığıyla kızılötesi radyasyonu yakalar ve her bir uzamsal konumda yayılan 

kızılötesi radyasyon miktarını kaydeder (Knobel ve ark., 2011). Daha sonra kaydedilen bu 

kızılötesi radyasyon miktarını elektronik sinyallerine dönüştürür. Bu sinyaller ekranda 

görüntülenir ve radyasyon miktarına göre renklerle eşleşir (Hildebrandt ve ark., 2012). Elde 

edilen görüntülere termogram adı verilir. Şekil 3’ te termogram örneği gösterilmiştir. 
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Termogramlar, incelenilen nesnenin yüzeyindeki sıcaklık dağılımının farklı renk tonlarıyla 

görsel olarak görülmesini sağlar. Renklerin dağılımı, vücut yüzeyinden yayılan kızılötesi 

radyasyon miktarındaki azalma ya da artışı gösterir. Termogramlar iki boyutlu bir dizide 

piksel olarak görüntülenir (Knobel ve ark., 2011). Her bir piksel, görüntülenen bölgenin 

sıcaklık değerlerini gösterir. 

 

 

Şekil 3. Termogram 

Medikal uygulamalarda kullanılan termal kameralar genellikle orta dalga 3-5 μm ve 

uzun dalga 8-13 μm aralığında çalışmaktadır. 5-7 μm arası atmosferdeki su buharı nedeniyle 

soğurulduğu için termal kameralar bu aralıkta tespit yapamazlar (Rogalski ve Chrzanowski, 

2012). Kullanılacak kamera tipinin seçimi, incelenecek nesnelerin sıcaklık aralığına bağlıdır. 

İnsan vücudu çoğunlukla 2-20 μm dalga boyu aralığında sürekli olarak bir kızılötesi 

radyasyon yaymaktadır. Normal vücut sıcaklığına sahip insanlar, yaklaşık 9-10 μm dalga 

boyu aralığında bir kızılötesi radyasyon yayarlar. Plank Yasasına göre, insanlarda yayılan 

kızılötesi radyasyonun yaklaşık %90’ ı ise 8–15 μm dalga boyu aralığındadır (Steketee, 

1973). Dolayısıyla, medikal uygulamalarda genellikle uzun dalga boyu termal kameralar 

tercih edilmektedir. 

Medikal kızılötesi termal görüntüleme, vücudun yaydığı kızılötesi radyasyonu 

yakalayarak organlarda ve dokularda sıcaklık dağılımını ölçmek için kullanılan bir 

görüntüleme tekniğidir. Termal görüntüleme tanı aracı olarak kullanıldığında, tedaviyi 

planlamak, etkilerini değerlendirmek ve normal kişilerde fizyolojik fonksiyonları incelemek için 

çeşitli koşullarda kullanılabilmektedir (Sruthi ve Sasikala, 2015). Böylece, fizyolojik fonksiyon 

bozukluklarının lokalize olduğu yerdeki sıcaklık değişikliklerinin saptanabilmesine olanak 

sağlar. Kızılötesi termal görüntüleme, vücut sıcaklık değişikliklerini izlemek için diğer klinik 

termometrelere göre hızlı, pasif, temassız ve invazif olmayan bir tekniktir. Ayrıca hastalık 
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teşhisinde kullanılan manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi taramalarına 

tamamlayıcı niteliktedir. 

Sıcaklık, dokuların enerji seviyesinin bir ölçüsüdür ve o dokuda depolanan ısı 

miktarını verir. Vücutta meydana gelen tümörler, iltihaplanma ve enfeksiyon gibi fizyolojik 

fonksiyon bozuklukları, sıcaklık artışlarına neden olmaktadır. Bu artışlar, termal görüntülerde 

sıcak noktalar veya asimetrik desenler olarak gösterilir. Sağlıklı bir insan vücudunun cilt 

sıcaklık dağılımı kontralateral simetriyi gösterir. Belirli bir seviyenin üstünde asimetri gösteren 

sıcaklık dağılımı genellikle anormalliklerin güçlü bir göstergesidir (Jones, 1998). Dolayısıyla 

normal vücut termal olarak simetrik olduğundan asimetrik sıcaklıklar termal görüntüler 

üzerinde kolaylıkla fark edilebilmektedir. Şekil 4 ve Şekil 5’ te sırasıyla simetrik ve asimetrik 

termogram örnekleri gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4. Simetrik termogram örnekleri 

 

Şekil 5. Asimetrik termogram örnekleri 

3.2 Oluşturulan Görüntü Veritabanı 

Yeni doğan bebeklere ait tüm termogramlar Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yeni 

Doğan Yoğun Bakım ünitesinden yaklaşık iki yıllık bir süre içerisinde, Infratec© firması 

tarafından dizayn edilen IRBIS programı ve Variocam HD kızılötesi kamera kullanılarak kayıt 
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edilmiştir. Görüntü elde etme sistemi Şekil 6’ da gösterilmektedir. Termal kameranın sıcaklık 

çözünürlüğü 30 ℃’de 0.02 Kelvin ve ölçüm doğruluğu ± 1 ℃’dir. Kameranın görüntü 

çözünürlüğü ise 640 x 480 ve dakikada 100 kez çekim yapabilmektedir. 

Vücudun sıcaklık dağılımının analizi çok hassas olduğu için görüntüleme alanının termal 

durumu çok önemlidir. Bu nedenle termal görüntüleme, sıcaklık kontrollü yeni doğan yoğun 

bakım ünitesinin içerisinde gerçekleştirilmiştir ve sıcaklık değeri 25.5 ℃ olarak ayarlanmıştır.  

Her bir bebekten termal görüntü alımı gerçekleştirilmeden önce, hemşireler bebeklerin 

kıyafetlerini çıkarmıştır ve termal görüntüler yaklaşık 60 cm mesafeden alınmıştır. Bebeklerin 

sıcaklık değerlerinin düşmesi gibi herhangi bir durum yaşanmaması için görüntü alma işlemi 

bir dakika olarak ayarlanmış ve bir dakikada yüz termal görüntü elde edilmiştir. Böylece proje 

boyunca sağlıklı ve hasta yeni doğan bebeklerden 40000’in üzerinde termal görüntü 

kaydedilmiştir. Görüntüsü alınan bebeklere ait cinsiyet, doğum ağırlığı, doğum haftası, 

termogram sayısı ve hastalık durum bilgilerini içeren tablo ekler bölümünde 

verilmiştir. Görüntüler arasından rastgele seçilen 5 görüntü Şekil 7’ de verilmiştir. 

 

 

Şekil 6. a) Termal kamera b) bebek c) kuvöz d) taşınabilir bilgisayar 
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Şekil 7. Termal görüntüler arasından rastgele seçilen 5 görüntü 

3.3 Termogram Yaklaşımları 

 Termogramlar elde edildikten sonra sıcaklık haritaları ve RGB görüntüler olarak 

kaydedilip kullanılabilmektedir. Bu bölümde sıcaklık haritaları ve RGB görüntü yaklaşımları 

açıklanarak karşılaştırmaları yapılmıştır. 

3.3.1 Sıcaklık Haritaları 

Sıcaklık haritası, direkt olarak sıcaklık değerlerinin bulunduğu iki boyutlu matrise 

verilen isimdir. Bu sıcaklık değerleri minimum sıcaklık 0, maksimum sıcaklık 255 değerine 

eşit olacak şekilde normalize edilip görselleştirildiğinde Şekil 8’ de görüldüğü gibi gri seviyeli 

bir görüntü elde edilmektedir. 

 

 

Şekil 8. Sıcaklık haritasının görselleştirilmiş hali ve ilgili bölgenin sıcaklık değerleri 

Şekil 8’ de yer verilen görüntüde düşük sıcaklık değerleri siyah ve yüksek sıcaklık 

değerleri beyaz bölgelere karşılık gelmektedir.  
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3.3.2  RGB Görüntüler 

Termogramlar elde edildikten sonra sıcaklık değerlerine göre alt ve üst eşik değerleri 

belirlenerek RGB görüntüler elde edilmektedir. Şekil 9’ da farklı eşik değerleri arasında 

renklendirilmiş bir termogramın RGB görüntüleri gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 9. Farklı eşik değerleri arasında renklendirilmiş görüntüler (a) 28℃-40℃ aralığında 

renklendirilmiş görüntü (b) 26℃-39℃ aralığında renklendirilmiş görüntü 

Şekil 9(a)’ da yer alan görüntü 28 – 40 ℃, Şekil 9(b)’ de yer alan görüntü ise 26 – 39 

℃ değerleri arasında minimum seçilen değer siyah – koyu mavi, maksimum seçilen değer 

açık pembe – beyaz olacak şekilde renklendirilmiştir. Her bebek kendine özgü sıcaklık 

değerleri içerdiğinden, her bebek için farklı eşik değerleri belirlenmesi gerekmektedir. Bu 

eşik değerleri tamamen kullanıcının gözlem yeteneğine ve deneyimlerine bağlı olarak 

seçilmektedir.  

3.3.3  Sıcaklık Haritaları ve RGB Görüntülerin Karşılaştırılması 

Termal görüntülerde medikal analizler yapılırken termal asimetri esas alındığından 

termogramı oluşturan tüm sıcaklık değerlerinin saklanması gerekmektedir. Bu nedenle RGB 

görüntü oluştururken seçilen eşik değerleri hiçbir bilgi kaybı yaşanmayacak şekilde 

(minimum eşik değeri minimum sıcaklık değerinden küçük, maksimum eşik değeri 

maksimum sıcaklık değerinden büyük) seçilmelidir. Aksi takdirde eşik değerleri dışarısında 

kalan alanlarda siyah bölgeler meydana gelecek yani RGB görüntüde bilgi kaybı yaşanmış 

olacaktır. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, işlem yükünün artması ve zamandan kaybetmek 

anlamlarına da gelmektedir. 

Diğer taraftan RGB görüntüler direkt olarak gri seviyeli görüntülere 

dönüştürüldüklerinde bu gri seviyeli görüntüler üzerinde hatalı bilgiler oluşmaktadır. Bu 

durum Şekil 10’ da gösterilmiştir. 
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Şekil 10. RGB görüntüler ve sıcaklık haritalarının karşılaştırılmasına ait görüntüler (a) RGB 
görüntü (b) gri seviyeye dönüştürülmüş RGB görüntü (c) sıcaklık haritası 

Şekil 10’ da 1. ve 2. bölge sıcak bölgelere 3. bölge ise soğuk bölgeye karşılık 

gelmektedir. Şekil 10(a)’ da sıcak bölgeler kırmızı ve soğuk bölgeler mavi olarak 

gösterilmesine rağmen Şekil 10(b)’ de görüldüğü gibi gri seviyeli hale çevrildiğinde üç bölge 

de siyah olarak görülmektedir. Bu durum RGB’den gri seviyeye geçişin yanlış bir yaklaşım 

olduğunu ispatlamaktadır. RGB’den gri seviyeye geçiş yerine direkt olarak sıcaklık haritası 

görselleştirildiğinde ise sıcak alanlar beyaza yakın soğuk alanlar ise siyaha yakın tonlarda 

görülmektedir. RGB görüntü ve sıcaklık haritası yaklaşımları özet bir şekilde Tablo 1’ de 

gösterilmiştir.  

Tablo 1. RGB görüntüler ve sıcaklık haritalarının karşılaştırılması 

RGB GÖRÜNTÜ SICAKLIK HARİTASI 

Oluşturmak için alt ve üst eşik değerleri 

belirlenmesi gerekir. 

Oluşturmak için herhangi bir eşik değeri 

seçimi gerektirmez. 

Kullanıcının gözlem yeteneğine bağlıdır. Kullanıcıdan bağımsızdır. 

Zaman maliyeti vardır. Zaman maliyeti yoktur. 

Gri seviyeye çevrildiğinde hatalı bilgiler 

ortaya çıkar. 

Termogramı içeren tüm değerler 

korunur. 

 

Sonuç olarak sıcaklık haritaları yerine RGB görüntüler ile çalışılacağı zaman (1) bilgi 

kaybı yaşanmayacak şekilde eşik değerlerinin seçilmesi (2) analiz yapılırken görüntülerin 

RGB’den gri seviyeye dönüştürülmemesi gerektiği açıkça belirtilmektedir.   
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3.4 Termal Görüntülerin Segmentasyonu (Bölütlenmesi) 

Termal görüntüler nesnelerin sıcaklık değerleri esas alınarak oluşturulduğundan canlı 

bir nesne ile cansız bir nesnenin birbirinden ayrılması diğer yöntemlere nazaran daha kolay 

olabilmektedir. Çünkü canlı nesneler yüksek sıcaklık değerine, cansız nesneler ise düşük 

sıcaklık değerine sahip olduğundan belirlenecek bir eşik değeri ile ayrım kolaylıkla 

yapılabilecektir ancak görünür görüntülemede ten rengine yakın bir arka plan olması 

durumunda nesne ile canlının ayrımı kolaylıkla yapılamayacaktır. Bölütleme işlemlerini 

gösteren blok diyagramı Şekil 11’ de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 11. Sıcaklık haritaları ve RGB görüntüler için oluşturulan bölütleme adımlarının blok 
diyagramı 

Kuvöz içerisinde bulunan bebeklerin zemin görüntüsünden ayrılması için Otsu 

eşikleme metodu (Otsu, 1979) kullanılmıştır. Otsu metodu görüntü içerisindeki tüm değerler 

için sınıf içi varyans değerlerini hesaplar ve en düşük varyansa sahip değer eşik değeri 

olarak seçilir. Kuvöz içerisinde bu değerler 33.3 ℃, 33.7 ℃ ve 34.1 ℃ gibi değerlere karşılık 

gelmektedir. Eşik değerinden yüksek olan değerler beyaz diğer değerler ise siyah olarak 

görünür. Sıcaklık haritalarına eşikleme uygulamadan önceki görüntü Şekil 12(a)’ da ve 

uygulandıktan sonra oluşan görüntü Şekil 12(b)’ de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 12. (a) Sıcaklık haritası (b) eşik değeri uygulandıktan sonra oluşan görüntü 

Bazı yeni doğan bebekler Şekil 13(a)’ da görüldüğü göbek bağlarına tutturulmuş 

mandallar taşımaktadırlar ve bu cisimler vücuda göre daha soğuk olduklarından dolayı 
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eşikleme ile beraber görüntüden atılırlar. Vücut yüzeyinde meydana gelecek bu durumun 

engellenmesi için boşluk doldurma yöntemi (Soille, 2013) kullanılmıştır ve oluşan görüntü 

Şekil 13(b)’ de gösterilmiştir. Boşluk doldurma ikili görüntüler (beyaz bölge = 1, siyah bölge = 

0) için kullanılan ve beyaz bölgeler (1 değerleri) arasında kalan siyah bölgeleri (0 değerleri) 

tespit ederek buralara 1 değeri atayan algoritmadır.  

 

 

Şekil 13. (a) Göbeğinde mandal taşıyan bir yeni doğana ait sıcaklık haritası (b) boşluk 
doldurma uyguladıktan sonra oluşan görüntü 

Boşluk doldurma işlemi tamamlandıktan sonra vücut yüzeyinde meydana gelen 

sıcaklık değişiminin etkisinin gözlemlenmesi için görüntünün türevi alınmıştır. Eşitlik 3’ de 

verilen türev işlemi her bir satırdaki piksel değerinin f (x, y) bir önceki piksel değerinden f (x, 

y-1) farkını ifade etmektedir. 

 

)1,(),(  yxfyxf
dx

df
                     (3) 

 

Böylece yalnızca sıcaklık farklılıklarının bulunduğu bir ifade elde edilmiştir. Şekil 14’ te 

görüldüğü gibi bu ifade hem pozitif hem de negatif değerler içermektedir. Bu nedenle 0’dan 

küçük değerler 0’a, 0’dan büyük değerler ise 1’e eşitlenerek (Eşitlik 4) ifade ikili hale 

getirilmiştir. İkili hale getirilmiş görüntü Şekil 15’ te gösterilmiştir. 

 










0),(,0

0),(,1
),(

yxf

yxf
yxg                      (4) 

 

Burada f (x, y) mevcut piksel değerini g (x, y) ise çıkış değerini ifade etmektedir. 
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Şekil 14. Sıcaklık Değişimleri Matrisi 

 

Şekil 15. İkili hale getirilmiş görüntü ve seçilen bölgenin piksel değerleri 

Buraya kadar olan kısımda sıcaklık haritalarının nasıl bölütlendiği açıklanmıştır. 

Sıcaklık haritaları tek boyutlu matrisler iken RGB görüntüler üç boyutlu matrislerdir. RGB 

görüntüleri tek boyuta indirmek amacıyla öncelikle renkli görüntüden gri seviyeli görüntüye 

geçiş yapılır. Bu işlem renkli görüntünün parlaklık bilgisinin çıkarılması anlamına gelmektedir. 

Renkli bir görüntünün parlaklık bilgisi (Y) Eşitlik 5’ te verildiği gibi hesaplanmaktadır (Gunjal 

ve Mali, 2011): 

 

),(114.0),(587.0),(299.0),( yxByxGyxRyxY                  (5) 

Burada R (x, y), G (x, y) ve B (x, y) renkli bir görüntüye ait kırmızı, yeşil ve mavi renk 

bantlarındaki değerlere karşılık gelmektedir. RGB görüntünün parlaklık bilgisi kullanılarak 

sıcaklık haritalarında uygulanan bölütleme adımları tekrar eder. Bölütlenmiş RGB görüntü 

Şekil 16’ da gösterilmiştir. 
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Şekil 16. İkili hale getirilmiş RGB görüntü ve renk uzaylarındaki piksel değerleri (a) ikili hale 
getirilmiş RGB görüntü (b) kırmızı renk uzayındaki piksel değerleri (c) yeşil renk uzayındaki 
piksel değerleri (c) mavi renk uzayındaki piksel değerleri 

3.5 Termal Görüntülerden Özellik Çıkartılması İçin Kullanılan Çoklu Çözünürlük Analizi 

Yöntemleri 

 Çoklu Çözünürlük Analizi (ÇÇA) iyi bir zaman çözünürlüğü elde etmek için 

tasarlanmıştır. Yüksek frekanslarda daha az frekans çözünürlüğü gösterirken, düşük 

frekanslarda daha az zaman çözünürlüğü gösterir. Bu yaklaşım, kısa sürelerde yüksek 

frekans bileşen içeren ve uzun sürelerde düşük frekans bileşen içeren sinyallerde faydalıdır. 

Genellikle 2 boyutlu görüntüler bu frekans modelini takip eder. Dolayısıyla çoklu çözünürlük 

analizi, görüntülerin bilgi içeriğinin analizinde oldukça etkilidir (Polikar, 1996).  

  Çoklu Çözünürlük Analizi yöntemleri özellikle dalgacıkların (wavelet) gelişimiyle 

birlikte çok popüler hale gelmiştir. Dalgacık Dönüşümü tüm ölçeklerde ve konumlarda 

meydana gelen yön bağımsız izotropik elemanlara dayanır. Bu nedenle çizgisel veya eğrisel 

yapılar gibi yüksek dereceli yön bağımlı anizotropik elemanları olan nesneleri etkili bir şekilde 

temsil edemezler ve ölçekten bağımsız yönlü elemanları sadece sabit bir sayıda içerirler 

(Fadili ve Starck, 2009). Bu sorunları ortadan kaldırmak için bazı yeni yöntemler 

geliştirilmiştir. Bu yöntemler; Ridgelet, Curvelet ve Contourlet Dönüşümleridir. 

3.5.1 Dalgacık Dönüşümü 

Dalgacık Dönüşümü (DD), sinyalleri frekans bantlarına ayırarak, değişen 

çözünürlüklerde durağan olmayan sinyalleri analiz edebilen bir dönüşüm tekniğidir. Dalgacık 
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Dönüşümü hem zaman hem de frekansta lokalizasyonlu sinyalin çoklu çözünürlük analizini 

gerçekleştirmektedir (Shukla, 2003).  

Dalgacık Dönüşümü, ana dalgacık olarak adlandırılan prototip bir dalgacık 

fonksiyonuna sahiptir. Bu dalgacık, sınırlı süreli ve ortalama değeri sıfır olan küçük bir dalga 

formuna sahiptir. Ayrıca düzensiz ve asimetrik özellik eğilimindedir (Ceylan, 2009). 

Dalgacık Dönüşümünün en önemli özelliği sinyalin yerel olarak analizinin 

yapılabilmesidir. Bu özellik ile büyük bir sinyal küçük bir alanda analiz edilebilmektedir. 

Böylece geçici ve tekillikler içeren parçalı düzenli sinyallerin algılanması, oluşum 

zamanlarının ve karakteristiklerinin belirlenmesi mümkün olabilmektedir (Mallat, 1999). 

Ayrıca sinyallerde bulunan süreksizlik noktaları, eğimli ve kırılma noktaları Dalgacık 

Dönüşümü ile daha iyi analiz edilebilmektedir. 

Dalgacık Dönüşümü, Sürekli Dalgacık Dönüşümü (SDD- Continuous Wavelet 

Transform-CWT) ve Ayrık Dalgacık Dönüşümü (ADD-Discrete Wavelet Transform-DWT) 

olmak üzere iki tür ayrıştırma işlemi ile temsil edilebilir. 

Sürekli Dalgacık Dönüşümü, giriş işaretinin ana dalgacık fonksiyonunun 

ölçeklendirilmiş ve kaydırılmış haliyle çarpılıp tüm zaman boyunca toplanmasıyla elde edilir. 

Herhangi bir sinyalinin Sürekli Dalgacık Dönüşümü eşitlik (6)' da tanımlanır.  

                                                                                     (6) 

Burada a ölçekleme faktörünü, b kayma faktörünü ve * kompleks eşleniği ifade 

etmektedir.  ise ana dalgacık fonksiyonudur. Ana dalgacık fonksiyonunun  ile 

ötelenmesi ve  ile ölçeklenmesiyle eşitlik (7)’ de tanımlanan dalgacık fonksiyonu ailesi elde 

edilir. 

             a, b ∈ ℝ (a > 0)                                                                (7) 

 olmak üzere bir dalgacık, ortalaması sıfır olan bir fonksiyondur. Böylece, 

bir dalgacık fonksiyonu bant geçiren karakteristiğe sahip olur. 

                                                                                                      (8) 

Ana dalgacık fonksiyonu  civarında normalize durumdadır. Dalgacık fonksiyonu 

ailesi de  ile normalize durumdadır. 
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Dalgacık Dönüşümü, enerji korunumu ve kabul edilebilirlik şartını sağlamaktadır.  

kabul edilebilirlik şartı eşitlik (9) ile tanımlanır.   ise ana dalgacık fonksiyonu ’ nin 

Fourier dönüşümünü gösterir. 

                                                                                                    (9)                                                                                               

Bir işaretin Dalgacık Dönüşümü alındıktan sonra tekrar başlangıç işaretini veride 

herhangi bir kayıp ya da bozulma olmadan geri üretmek mümkündür. Eşitlik (10) ile 

fonksiyonu, Sürekli Dalgacık Dönüşümünden yeniden elde edilebilir (Vetterli ve 

Kovacevic, 1995; Ceylan, 2009) 

                                                                        (10) 

Sürekli Dalgacık Dönüşümünde dalgacık katsayıların her bir kaydırma ve ölçekleme 

için hesaplanması, çok fazla ve kullanılmayan verinin üretilmesine neden olmaktadır. 

Dalgacık Dönüşümünün ölçekleme ve kayma parametrelerinin ayrık bir zaman-ölçek 

düzleminde değerlendirilmesi, Ayrık Dalgacık Dönüşümü’nü (ADD) ortaya çıkarmıştır 

(Yaşar, 2015).  ADD’ de ölçek değerleri, 2’ nin kuvvetleri biçiminde seçilir. Bu diyadik seçim 

belli noktalarda katsayıları hesaplar, böylece işlem sayısı azalır. 

Ayrıklaştırma işlemi eşitlik (11)’ de verilen sürekli dalgacık dönüşümünde ölçek 

katsayısı yerine ve  öteleme katsayısı yerine de konularak elde edilir. Elde edilen 

dalgacık ailesi eşitlik (12) ile gösterilir (Polikar, 1999). 

 

                                                                            (11) 

                                                                                 (12) 

Bir fonksiyonunun dalgacık ayrışımı ise eşitlik (13)’ de verilmiştir. Eşitlik (14)’ te 

tanımlanan katsayılarının 2 boyutlu kümesi, verilen bir  fonksiyonunun Ayrık 

Dalgacık Dönüşümü olarak adlandırılır (Ceylan, 2009). 

                                                                                             (13) 

=                                                                 (14) 
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ADD, çoklu çözünürlük analizi ve filtre banka yapısı olmak üzere iki türde 

açıklanabilmektedir. ADD’ nin filtre banka yapısı ile gerçekleşmesinde bir sinyal, alçak 

geçirgen ve yüksek geçirgen filtrelerden geçirilerek alt bantlara ayrılır. Alt bantlara ayrışma 

sonucunda yüksek geçiren filtreden detay katsayıları, alçak geçiren filtreden ise yaklaşım 

katsayıları elde edilir. Sinyal, ayrıştırma işlemini art arda birden fazla seviye için tekrarlayarak 

görüntü istenen frekans aralığına bölünür (Shukla, 2003; Ceylan, 2009).  

Görüntüler için bir boyutlu (1B) ADD, iki boyutlu (2B) olarak kolayca genişletilebilir. İki 

boyutlu ADD, görüntünün satır ve sütunlarına 1B ADD’ nin ayrı ayrı uygulanmasıyla elde 

edilir. Tek seviyeli 2 boyutlu bir görüntünün ADD filtre yapısı Şekil 17’ de gösterilmiştir 

(Öztürk, 2015). 

2B ADD’ de görüntü, her ayrıştırma seviyesinde 4 alt banda ayrışır. Bu alt 

görüntülerin her biri, ana görüntü boyutunun dörtte biri kadardır (Shukla, 2003). 2 boyutlu 

görüntünün bir seviye ayrıştırılması ile LL, LH, HL ve HH alt bantları elde edilir. LL bandı, 

yaklaşım bileşenine ait katsayıları içerir ve önemli bilgi bu bantta tutulur. HL, LH ve HH 

bantları sırasıyla yatay, dikey ve köşegen detay bileşenlerine ait katsayıları içerir. Şekil 18’ 

de gösterilen bir görüntünün çoklu-seviye ayrıştırması, yaklaşım bileşeninin birçok kez 

ayrıştırılmasıyla gerçekleştirilir (Kulkarni ve Shelke, 2014). Şekil 19’ da çalışmada kullanılan 

bir görüntü ve bu görüntünün 2B ADD ile 4 seviyeye kadar ayrıştırılması ile elde edilen alt 

görüntüler verilmiştir. 

 

Şekil 17. İki boyutlu görüntünün ADD için bir seviyeli filtre yapısı (Öztürk, 2015) 
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Şekil 18. Görüntünün 2B ADD ile çoklu-seviyeli ayrıştırma adımları (Kulkarni ve Shelke, 
2014) 

 

Şekil 19. (a) Orijinal görüntü b) Görüntünün 2B ADD ile ayrıştırılması 

3.5.2 Ridgelet Dönüşümü 

Dalgacık Dönüşümü bir boyutlu parçalı düzgün fonksiyonlarda noktasal tekillikleri 

yakalamada başarılı bir yöntem olmasına rağmen, çizgisel veya eğrisel yapılar (örneğin 

kenarlar) gibi yüksek oranda anizotropik elemanlara sahip nesneleri verimli bir şekilde temsil 

edememektedir. Bunun nedeni, dalgacıkların geometrik olmaması ve kenar eğrisi 

düzenliliğinden yararlanamamasıdır (Candes ve Donoho, 2004). Dalgacık Dönüşümünün bu 

zayıflığını gidermek için iki boyutlu çizgisel tekilliklerde daha etkili olan Ridgelet Dönüşümü 

(RiD) önerilmiştir. 

 ölçek parametresi,  konum parametresi ve  yön parametresi 

olmak üzere → ’ ye tanımlı ridgelet fonksiyonu  eşitlik (15) ile tanımlanır. 

                                                       (15) 

Ridgelet fonksiyonu ,  açıda yönlendirilirse çizgiler boyunca sabit olur 

. Ridgelet fonksiyonun tersi dalgacık fonksiyonunu vermektedir. 
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Bir  fonksiyonunun sürekli ridgelet katsayıları eşitlik (16) ile hesaplanmaktadır (Candes 

ve Donoho, 1999). 

                                                    (16) 

Ridgelet Dönüşümü, Radon alanında dalgacık analizi olarak da yapılandırılabilir. 

Buradaki temel fikir, Radon Dönüşümünü kullanarak çizgisel tekilliği noktasal tekilliğiyle 

eşleştirmek ve Radon alanındaki noktasal tekilliği etkin bir şekilde ele almak için Dalgacık 

Dönüşümünün kullanılmasıdır (Do ve Vetterli, 2003) 

Verilen  fonksiyonun Radon Dönüşümü,   tarafından 

indekslenen çizgi integrallerinin koleksiyonudur ve eşitlik (17) ile tanımlanmaktadır. Burada 

δ, Dirac dağılımıdır.  

                                                (17) 

Radon Dönüşümü, izdüşüm-dilim teoremine dayanarak Fourier alanında oluşturulur. 

Buna göre görüntüye önce İki Boyutlu Hızlı Fourier Dönüşümü (2B HFD) uygulanır. Daha 

sonra elde edilen frekans fonksiyonu, orijin içinden geçen ve açısal olarak homojen bir 

şekilde yayılan ışınların kutupsal koordinattaki frekans değerlerini değerlendirmek için 

kullanılır. İki boyutlu görüntüler kartezyen koordinat düzleminde tanımlandığından, kartezyen 

düzlemindeki ( ) noktaların kutupsal koordinat düzlemindeki ( )  iz düşümlerinin 

hesaplanması gerekmektedir. Kartezyen koordinattan kutupsal koordinata dönüşüm 

interpolasyon yoluyla elde edilebilmektedir. Kutupsal koordinattaki örnekler göz önüne 

alındığında ışınların sayısı, izdüşümlerin sayısına karşılık gelir ve her bir ışın üzerindeki 

örneklerin sayısı bu açı başına düşen kaymaların sayısına karşılık gelir. Her ışın için 1B Ters 

HFD uygulanması ile Radon dönüşümü dilimleri elde edilir. Bu durumda, Ridgelet Dönüşümü 

açısal değişkenin  sabit olduğu ve ’ nin değiştiği Radon Dönüşümü dilimlerine 1 Boyutlu 

Dalgacık Dönüşümü uygulaması ile elde edilir (Fadili ve Starck, 2009).  Sürekli ridgelet 

katsayıları eşitlik (18) ile tanımlanır (Carre ve Andres, 2004). 

                                                                              (18) 

Ayrık Ridgelet Dönüşümünde (ARiD), kartezyen düzleminden-kutupsal düzlemine 

dönüşümünün gerçekleştirilmesi için sahte (pseudo) kutuplu bir koordinat düzleminin 

kullanılması önerilmiştir. Bu işlem rektopolar koordinat düzlemi olarak adlandırılmaktadır. 

Rektopolar koordinat düzleminin ızgara çizgileri, radyal çizgiler kümesi ile eksenlere paralel 

kartezyen çizgilerin arasındaki kesişim noktalarıdır. Bu koordinat düzleminin geometrisi, veri 

noktalarının daire ile işaretlendiği Şekil 20' de gösterilmiştir (Strack ve ark., 2002). Bu 

düzlemde, kutupsal düzlemde doğrusal olarak büyüyen yarıçapın eş merkezli çevreleri 
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doğrusal olarak büyüyen kenarların eş merkezli kareleriyle değiştirilir. Işınlar, açısal olarak 

değil eğim bakımından eşit olarak yayılır. Bu iki değişiklik, kutupsal düzleme benzeyen bir 

ızgara verir. Bu ızgara için HFD interpolasyon olmadan uygulanır. Işınlar için 1B Ters HFD 

uygulanırken izdüşüm açılarının eşit aralıklarla yerleştirilmediği Radon Dönüşümünün bir 

başka şekli elde edilmiş olur (Fadili ve Starck, 2009). Ayrık Ridgelet Dönüşümü, Şekil 21’ de 

verilen uygulama adımları kullanılarak elde edilmektedir. 

 

 

Şekil 20. 8×8 görüntü için frekans alanındaki rektopolar koordinat düzlemi gösterimi (Strack 
ve ark., 2002) 
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Şekil 21. Ayrık ridgelet dönüşümünün uygulama adımları (Fadili ve Starck, 2009) 

3.5.3 Curvelet Dönüşümü 

Görüntü üzerindeki kenar yapıları düz çizgilerden ziyade eğriseldir. Kenarlar ve 

çizgisel tekillikler içeren bölgeleri yakalamada Ridgelet Dönüşümü başarılı bir yöntem 

olmasına rağmen, eğrisel tekillikler içeren bölgeleri yakalamada yetersiz kalmıştır. Bu sorunu 

çözmek için Curvelet Dönüşümü (CuD) geliştirilmiştir (Fadili ve Starck, 2009).  

Curvelet Dönüşümü ilk kez Candes ve Donoho (1999) tarafından tanıtılmış ve 2003' 

te revize edilmiştir. Curvelet Dönüşümü, görüntüleri farklı ölçeklerde ve yönlerde (açıda) 

temsil etmek için tasarlanmış Dalgacık Dönüşümünün yüksek boyutlu bir genelleştirmesidir. 

Konum, ölçek ve yön parametrelerine göre indekslenen çerçeve elemanları ile çok ölçekli bir 

piramit olarak görülmektedir. Curvelet piramidi çok yüksek yönlü hassasiyet ve anizotropi 

derecesine sahiptir (Alzubi ve ark., 2011). 

Curvelet Dönüşümü, Birinci Nesil Curvelet Dönüşümü (1NCuD) ve İkinci Nesil 

Curvelet Dönüşümü (2NCuD) olmak üzere iki nesil olarak tanımlanmaktadır. Birinci Nesil 

Curvelet Dönüşümünün uygulaması, Ridgelet geometrisinin anlaşılması zor olmasından 

dolayı sınırlıdır. (Ma ve Plonka, 2010). İkinci Nesil Curvelet tanımı ile Curvelet Dönüşümünün 



 

29 
 

kullanımı ve anlaşılması kolaylaşmıştır. Daha sonralarda İkinci Nesil Curvelet Dönüşümüne 

dayanan Hızlı Ayrık Curvelet Dönüşümü (HACuD) önerilmiştir (Candes ve ark., 2006). 

 

Birinci Nesil Curvelet Dönüşümü ile kavisli kenarlar ince ölçeklerde neredeyse düz çizgi 

olarak temsil edilebilmektedir (Fadili ve Starck, 2009). Şekil 22’ de bu işlem anlatılmaktadır. 

Kavisli kenarlar boyunca bant geçiren görüntüler, genişliğin yaklaşık olduğu çizgileri 

göstermektedir. Bölümlenmiş bant geçiren görüntüler  boyutlarında karelere ayrılır. 

Kavisli kenarlar ile kesişmeyen kareler etkili bir enerjiye sahip olmadıklarından dikkate 

alınmazlar. Kenarlar ile kesişen karelerin pencerelenmesiyle neredeyse düz bir çizgi alınması 

sağlanır. Bu düz çizgiler, Ridgelet Dönüşümü için istenen girişlerdir. Dolayısıyla önemli olan 

kareler, uzunluk-genişlik oranının  olduğu çizgileri gösterir. Çizgilerin Ridgelet 

Dönüşümü ile analiz edilmesi sonucu sadece birkaç önemli katsayı elde edilir (Candes ve 

Donoho, 2000). 

Birinci Nesil Curvelet Dönüşümünün akış şeması Şekil 23' te verilmiştir. Birinci Nesil 

Curvelet Dönüşümünün aşamaları şu şekildedir: (Candes ve Donoho, 2000; Donoho ve 

Duncan, 1999; Fadili ve Starck, 2009) 

1.  Alt Bantlara Ayrıştırma: Görüntü filtre bankaları ile farklı ölçekte alt bantlara ayrılır. 

Alt bantlara ayrıştırma işleminde görüntü birkaç çözünürlük seviyesine bölünmektedir. Her 

seviye farklı frekans detayları içermektedir. 

2. Düzgün bölümleme: Her bir alt bant düzgün bölümleme ile alt karesel pencerelere 

ayrılır.   Her alt karesel pencerelerin büyüklüğü farklı olabilir. Her bir alt bandın pencere 

fonksiyonu ile çarpılmasıyla görüntü düzgün hale getirilir.   

3.  Renormalizasyon: Her bir karesel pencereden elde edilen sonuç renormalize 

edilir.  

4. Ridgelet Dönüşüm: Renormalize edilmiş karesel pencerelere ortonormal Ridgelet 

Dönüşümü uygulanır.  
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Şekil 22. Kavisli kenarların alt bantlarına ayrılarak düzgün bölümlenmesi ve ridgelet 
dönüşümünün uygulanması (Fadili ve Starck, 2009) 

 

Şekil 23. Birinci nesil curvelet dönüşümünün akış şeması (Fadili ve Starck, 2009) 

Birinci Nesil Curvelet Dönüşümünün bazı dezavantajları vardır. Bunlardan birincisi, bu 

dönüşümün ölçek, konum ve yön parametreleri arasında karmaşık yedi-indeksli bir yapı 

içermesidir. Ayrıca parabolik ölçekleme oranının  yaklaşık bir değer 

olmasıdır. Gerçekte Birinci Nesil Curvelet Dönüşümünde geniş bir uzunluk oranı varsayılır. 

Bu durum, matematiksel ve nicel analizleri hassaslaştırmaktadır. İkincisi ise Birinci Nesil 

Curvelet Dönüşümünün düzgün bölümlenme aşamasında engelleme etkilerinden kaçınmak 

için üst üste binen pencereler kullanılmasıdır. Bu da Birinci Nesil Curvelet Dönüşümünün 

işlem yükünü artmasına yol açmaktadır (Fadili ve Starck, 2009). 
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İkinci Nesil Curvelet Dönüşümü ise ölçek, yön ve konum olmak üzere üç 

parametreye sahip daha basit ve doğal bir indeksleme yapısı sergiler. Dolayısıyla 

matematiksel analizi basitleştirir. Ayrıca, İkinci Nesil Curvelet Dönüşümünde sıkı bir çerçeve 

(tight frame) genişletme yöntemi uygulandığından daha düşük işlem yüküne sahiptir. Birinci 

Nesil Curvelet Dönüşümünün aksine, İkinci Nesil Curvelet Dönüşümü Ridgelet Dönüşümünü 

kullanmaz (Fadili ve Starck, 2009). 

3.5.4 Contourlet Dönüşümü 

ADD’ nin bilgiyi sadece belirli yönlerde yakalayabilmesi ve çizgisellikler üzerinde 

bilgileri yakalama konusununda belirli bir devamlılığın sağlanamaması Contourlet 

Dönüşümünün (CoD’ nin) doğmasına neden olmuştur. Bundan dolayı CoD, çok ölçekli ve 

yönsel filtre bankaları kullanılarak 2B DD’ nin geliştirilmiş bir versiyonudur. Doğal 

görüntülerde noktasal süreksizlikler genellikle fiziksel nesnelerin düzgün sınırlarına bağlı 

olarak düzgün eğriler (yani konturlar) boyunca konumlandırılır. Bundan dolayı doğal 

görüntüler, görsel bilginin temel özelliği olan yapısal geometrik yapılar içerir. 2B ADD 

konturları farklı boyutlarda karesel alanlar şeklinde ifade eder. Çözünürlük arttıkça, noktasal 

süreksizlikleri yakalamak için birden fazla iyi noktalar kullanması gerekmektedir. Ancak 

kenar noktalarındaki süreksizlikleri iyi yakalanmasına rağmen konturların geometrik 

düzgünlüğünü elde edemezler. CoD ise konturları takip eden çeşitli yönlerde ve farklı 

uzatılmış şekillerle konturların düzgünlüğünü yakalamaktadır. ADD ile CoD’ lerin görüntü 

yakalama performansları Şekil 24’ de gösterilmiştir (Do ve Vetterli, 2005). 

CoD genel olarak bir görüntü genişlemesidir. Ortaya çıkan görüntü genişlemesi, kontur 

bölümlerinden oluşan bir çerçevedir ve Contourlet olarak adlandırılır (Do ve Vetterli, 2005). 

CoD’ de görüntü, bir çift filtre banka yapısı kullanılarak ayrıştırılır. Piramidal Yönsel Filtre 

Bankası (PYFB) olarak adlandırılan çift filtre banka yapısında, ilk olarak noktasal 

süreksizlikleri yakalamak için Laplas Piramidi (LP) kullanılır ve sonrasında noktasal 

süreksizlikleri doğrusal yapılara bağlamak için Yönsel Filtre Bankası (YFB) tarafından takip 

edilir. YFB, görüntülerin yüksek frekanslı bileşenlerini yakalamak için tasarlanmıştır. Böylece 

PYFB, her ölçekte farklı yönlere izin verdiğinden görüntüler için esnek bir çoklu çözünürlük 

ve yönlü bir ayrıştırma sağlamaktadır (Do ve Vetterli, 2002). Şekil 25’ te Contourlet Piramidal 

Yönlü Filtre Bankası şeması gösterilmiştir.  
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Şekil 24. (a) ADD ve (b) CoD’ lerin görüntü yakalama performansları 

 

Şekil 25. Contourlet piramidal yönlü filtre bankası şeması 

3.6 Termal Görüntülerden Özellik Çıkartılması İçin Kullanılan İstatistiki Yöntemler 

Proje kapsamında gerçekleştirilen sınıflandırma uygulamalarının özellik çıkarma 

aşamasında çoklu çözünürlük analizi yöntemlerinin yanı sıra bazı istatistiksel yöntemler de 

kullanılmıştır. Bunlar; ortalama, ortanca, standart sapma, varyans, skewness ve kurtosis 

değerleridir. 

Bir x sayı dizisi için; n eleman sayısını göstermek üzere ortalama, eşitlik (19) ile 

formüle edilmektedir. 

                                                                         (19) 

Ortanca değer, küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri grubunun orta değerini 

gösterir.  

Standart sapma, bir veri grubunda verilerin aritmetik ortalamadan ne kadar 

uzaklaştığının ölçüsüdür ve eşitlik (20) ile formüle edilmektedir. 
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                                                                       (20) 

Varyans, verilerin aritmetik ortalamadan sapmalarının karelerinin toplamıdır. Yani 

standart sapmanın karesi varyansı verir ve eşitlik (21) ile hesaplanır. 

                                                                                              (21) 

Çarpıklık katsayısı (skewness) ve basıklık katsayısı (kurtosis), ortalama değer 

civarındaki asimetrinin istatistiksel birer ölçümüdür. Skewness değeri eşitlik (22) ve kurtosis 

değeri eşitlik (23) ile hesaplanır. Burada E(.) beklenen değeri gösterir. 

                                                                                                        (22) 

                                                                                                          (23) 

3.7 Termal Görüntülerden Özellik Çıkartılması İçin Kullanılan Yerel İkili Desen Yöntemi 

Yerel ikili desen (YİD) algoritması doku sınıflandırma uygulamalarında yüksek 

performans gösteren bir özellik çıkarma algoritmasıdır (Qian ve ark., 2011). Görüntü 3x3, 

5x5 ve 16x16 gibi deneysel olarak belirlenen hücrelere bölünerek hücre merkezindeki değer 

ile komşu değerlerin karşılaştırılması yapılır.  

3x3 hücre örneği için Eşitlik 24’teki gibi bir hücre tanımlansın: 
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                                                                               (24) 

 

Burada gm merkez değeridir ve çevresindeki elemanlar sol üst köşeden başlayarak 

Eşitlik 25’ teki gibi bir matrise yazdırılır. 

 

 8,7,6,5,4,3,2,1 gggggggg                                                                        (25) 

 

Bir sonraki aşamada Eşitlik 26’ da verildiği gibi matris içerisindeki tüm değerlerden 

merkez değeri çıkarılır. 

 

 gmggmggmggmggmggmggmggmg  8,7,6,5,4,3,2,1             (26) 
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Eşitlik 26’ dan elde edilen matris ikili hale getirilir. Bu sekiz basamaklı ikili tabandaki 

sayı onluk tabana çevrilerek kaydedilir. Şekil 26’ da 3x3 hücreye ait örneğin basit kod şekli 

verilmiştir 

 

 

Şekil 26. 3x3 hücreye ait YİD algoritması 

3.8 Hızlı Korelasyon Tabanlı Filtre İle Özellik Seçme 

Bir veriye ait ne kadar çok özellik var ise sınıflandırıcı işlem yoğunluğu da o kadar 

artmaktadır. Özellik seçme kullanarak gereksiz özelliklerin kaldırılması, özellik boyutunun 

azalması ve dolayısı ile işlem süresinin azalması sağlanmaktadır (Dash ve Liu, 1997).  
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Hızlı Korelasyon Tabanlı Filtre (HKTF) algoritması ile çıkartılan özeliklerden önemli 

olanlarının seçilmesi gerçekleştirilmektedir (Yu ve Liu, 2003). HKTF iki aşamadan meydana 

gelir:  

 Her bir özelliğin sınıfla ilgili olup olmadığı incelenir ve sınıfla ilgili olmayan 

özellikler kaldırılır. 

 Kalan özellikler kendi aralarında ele alındığında gerekli olup olmadığına karar 

verilir.  

Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için Eşitlik 27’de verilen simetrik belirsizlik (SB) 

değerinin hesaplanması gerekmektedir. Simetrik belirsizliğin hesaplanması için bilgi kazancı 

(BK) (Eşitlik 28), marjinal entropi (Eşitlik 29) ve durumsal entropi (Eşitlik 30) değerleri elde 

edilir. 

)()(
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                                                                         (27) 

)|()()|()(),( ACHCHCAHAHCABK                                              (28) 
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log),()|(                                                            (30) 

BK (A, C), A ile C arasındaki bilgi kazancını ifade etmektedir. Bilgi kazancının 

hesaplanması için Eşitlik 29’da verilen marjinal entropi (H (A)) ve Eşitlik 30’da verilen 

durumsal entropi (H (A|C)) değerleri hesaplanır. Burada p (Ai), Ai elemanının bulunduğu sınıf 

içerisindeki eleman sayısının tüm sınıflarda bulunan eleman sayısına oranını, p (Ai, Ci) ise           

A = Ai, ve C = Ci iken bulundukları sınıf içerisindeki eleman sayısının tüm sınıflarda bulunan 

eleman sayısına oranını ifade eder. 

Algoritma işleyişi şu şekildedir: 

 Eşik değeri deneysel olarak belirlenir. 

 Tüm özellikler ile sınıf arasında SB değeri hesaplanır. 

 Eşik değeri altında kalan SB değerlerine sahip özellikler kaldırılır. 

 Kalan özelliklerin kendi aralarında SB değerleri hesaplanır. 

 Elde edilen SB değerleri büyükten küçüğe doğru sıralanır. 

 İstenilen sayıda özellik seçilir. 

3.9 Makine Öğrenimi 

  Bilgisayar programı yazma, akıl yürütme, matematiksel işlemler gerçekleştirme ve 

araba sürme gibi birçok insan aktivitesi zeka kavramı ile ilişkilendirilmektedir. Bu işlemleri 

insan gücü ve düşüncesi olmaksızın bir sistem ile gerçekleştirme çalışmaları Yapay Zeka 
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olarak adlandırılmaktadır (Nilsson, 2014). Alan Turing 1950 yılında “Makineler Düşünebilir 

mi?” diyerek Turing Testini tanıtmıştır (Turing, 1950). Bu teste göre bir işleyişin arkasında bir 

makinenin olup olmadığı ayırt edilemiyorsa yapay zeka ile karşı karşıya olunduğu anlamına 

gelmektedir. Makine öğrenimi ise örnek verilere veya geçmiş deneyimlere dayanarak bir 

performans kriterini optimize etmek için bilgisayarın kullanımıdır (Alpaydin, 2009). Bu 

algoritmalar kullanılarak sınıflandırma, tahmin etme ve bölütleme gibi işlemler 

gerçekleştirilmektedir. Proje çalışmasında, makine öğrenimi algoritmalarından yapay sinir 

ağları (Cowan ve Sharp, 1988), destek vektör makineleri (Cortes ve Vapnik, 1995), karar 

ağaçları (Safavian ve Landgrebe, 1991), rastgele orman (Breiman, 1999) ve lojistik 

regresyon (Pampel, 2000) yöntemleri kullanılmıştır.  

  Proje çalışmasında özellikle son yıllarda kullanım alanı hızlı bir şekilde artan                   

derin öğrenme yaklaşımına da yer verilmiştir. Derin öğrenme, öğrenme işleminin 

gerçekleşmesi için çoklu katmanlardan meydana gelen modellerin oluşturulmasıdır 

(Krizhevsky ve ark., 2012). YSA’nın daha fazla sayıda katman ve daha fazla sayıda nöron 

içeren hali bir derin öğrenme modelidir ve çok katmanlı algılayıcı olarak tanımlanmaktadır. 

Çok katmanlı algılayıcılar, evrişimli sinir ağları, otomatik kodlayıcılar ve çekişmeli üretici ağlar 

gibi derin öğrenme modelleri bulunmaktadır. Bu yöntemler görüntü sınıflandırma, konuşma 

tanıma, görsel veri tanıma, nesne algılama ve ilaç keşfi gibi birçok alanda başarı 

performansını önemli ölçüde geliştirmiştir. Proje kapsamında, termal görüntülerin 

sınıflandırılmasında evrişimsel sinir ağları ve transfer öğrenme; termal görüntülerden yeni 

sentetik verilerin üretilebileceğinin ispatlanması içinse çekişmeli üretici ağlar kullanılmıştır. 

3.9.1 Yapay Sinir Ağları (YSA) 

İlk olarak 1943 yılında McCollach ve Pitts (McCulloch ve Pitts, 1943) tarafından 

ortaya atılan YSA biyolojik sinir sisteminden esinlenilerek oluşturulmuş bir makine öğrenimi 

algoritmasıdır. Şekil 27 ve Tablo 2’ de biyolojik sinir sistemi ile YSA’nın karşılaştırılması 

gösterilmiştir. 
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Şekil 27. Biyolojik sinir ağları ile YSA’nın karşılaştırılması 

Tablo 2. Biyolojik sinir ağları ile YSA’nın karşılaştırılması 

Biyolojik Sinir Sistemi Yapay Sinir Sistemi 

Nöron İşlemci eleman 

Dentrit Toplama fonksiyonu 

Hücre gövdesi Transfer fonksiyonu 

Aksonlar Yapay nöron çıkışı 

Sinapslar Ağırlıklar 

 

YSA giriş katmanı, gizli katman ve çıkış katmanı olmak üzere üç ana bölümden 

meydana gelir. Genel bir YSA yapısı Şekil 28’ de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 28. Genel bir YSA yapısı 
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Sınıflandırılması istenen veri öncelikle giriş katmanına verilir. Burada sınıflandırılacak 

verinin özellik sayısı ile giriş katmanında bulunan nöron sayısının eşit olması hususuna 

dikkat edilmelidir. Giriş katmanının ardından özellikler gizli katmana geçerek ağırlıklar 

oluşmaya başlar. Gizli katmandan geçen özellikler en son çıkış katmanına aktarılır. Burada 

istenilen sınıfın sayısal değeri ile elde edilen değer arasındaki fark hesaplanır ve ağırlıklar 

geri yayılım ile geriye doğru güncellenir (Ceylan, 2004). Geriye yayılım algoritması Bölüm 

3.9.5’de açıklanmıştır. Geri yayılım işlemi istenilen sonuca ulaşılana kadar devam eder. 

3.9.2 Lojistik Regresyon (LR) 

Regresyon, veri kümesi içerisindeki rastgele gibi gözüken bir ilişkiyi matematiksel bir 

model aracılığı ile tanımlamaya çalışan bir makine öğrenimi modelidir (Myers ve Myers, 

1990). Oluşturulan matematiksel ifade tek bağımsız değişkenli veya çok bağımsız değişkenli 

şekilde olabilmektedir. Tek bağımsız değişkenli regresyon basit doğrusal regresyon olarak 

adlandırılır ve aşağıdaki gibi tanımlanır: 

  XRÇ 10                                                                                    (31) 

Burada X giriş değeri, RÇ çıkış değeri, 0  X = 0 iken bulunan sabit değer, 

1 regresyon katsayısını ve  hata değerini ifade etmektedir. 

Doğrusal regresyonda bağımlı ve bağımsız değişkenler nicem değerlere sahip olmalı 

ve normal dağılım göstermelidirler. Ancak lojistik regresyonda bu durumlar aranmamaktadır 

(Kleinbaum ve ark., 2002). Lojistik regresyonda amaç veri kümesini ayırabilecek en sade 

ifadenin elde edilmesidir. Bunun gerçekleşmesi için OLASILIK (Eşitlik 32) ve LOGIT (Eşitlik 

33) değerlerinin hesaplanması gerekir. 

p

p
OLASILIK




1
                                                                                    (32) 













p

p
LOGIT

1
ln                                                                                       (33) 

Burada p değeri bir özelliğin görülme olasılığını ifade etmektedir. Yani OLASILIK 

değeri bir özelliğin görülme olasılığının görülmeme olasılığına oranı olarak ifade edilebilir. 

LOGIT değeri ise olasılık değerinin doğal logaritmasıdır ve doğrusal regresyon 

analizindeki 1  katsayısına karşılık gelmektedir. 

3.9.3 Karar Ağaçları (KA) ve Rastgele Orman (RO) 

Karar ağaçları, kural tabanlı bir sınıflandırma modeli olarak diğer modellere nazaran 

karar verme sürecinin net olarak ortaya koyulduğu bir makine öğrenimi modelidir (Dietterich, 

2000). Genel bir karar ağacı yapısı Şekil 29’da gösterilmektedir. 
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Şekil 29. Genel bir karar ağacı yapısı 

Ağacın dallanmaya başlamasında hangi özelliğin kullanılmaya başlanacağı bilgi 

kazancı hesaplanarak elde edilmektedir. Tüm özelliklerin bilgi kazançları hesaplandıktan 

sonra özellikler büyükten küçüğe doğru sıralanırlar ve en yüksek değerli özellik ile karar 

ağacının dallanması başlar. 

Rastgele orman algoritması birden fazla karar ağacı kullanılarak sınıflandırma 

performansının yükselmesini amaçlayan makine öğrenimi modelidir (Breiman, 1999). Bu 

modele göre veri seti rastgele olarak K alt parçaya bölünür ve her bir parça için ayrı bir karar 

ağacı modeli oluşturulur. İşlem sonucunda K adet sonuç toplanarak sınıflandırma 

tamamlanır. Şekil 30’ da 3 karar ağacı ile oluşturulmuş bir RO modeli gösterilmiştir. 

 

Şekil 30. 3 ağaçlı bir RO modeli 

3.9.4 Destek Vektör Makineleri (DVM) 

Destek vektör makineleri sınıflandırma işlemi için en sık kullanılan makine öğrenimi 

algoritmalarından birisidir. Şekil 31’ de görüldüğü gibi DVM bir optimum hiper düzlem 

oluşturarak sınıflar arasındaki maksimum aralığı elde etmeye çalışır (Cortes ve Vapnik, 

1995). Hata oranı düşük bir sınıflandırma gerçekleştirmek için optimum hiper düzlemin 
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şeklini belirleyen doğrusal (Eşitlik 34), polinomik (Eşitlik 35) ve radyal (Eşitlik 36) gibi 

fonksiyonlar kullanılmaktadır.  

 

 

Şekil 31. Genel bir DVM yapısı 

)(),( YXYXdo                                                                           (34) 

dCYXYXpo ))(*(),(                                                                   (35) 

dYXYXrad ||||*),(                                                                       (36) 

 

Burada )( YX   X ve Y arasındaki nokta çarpım,   fonksiyonun ayarlanabilir 

parametresi, d polinomun derecesini, C kaydırma parametresini ve |||| YX   X ile Y 

arasındaki mesafeyi ifade etmektedir. Aynı verinin doğrusal, polinomik ve radyal fonksiyonlar 

ile sınıflandırılmasına ait görüntüler Şekil 32’ de verilmiştir. 

 

 

Şekil 32. Aynı verinin farklı DVM fonksiyonları ile ayrılması temsili (a) doğrusal fonksiyon 
kullanıldığında (b) polinomik fonksiyon kullanıldığında (c) radyal fonksiyon kullanıldığında 
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3.9.5 Evrişimli Sinir Ağları (ESA) 

Görüntü sınıflandırma, giriş olarak alınan bir görüntünün hangi sınıfa ait olacağını 

olasılıksal olarak belirleme işlemidir (Deshpande, 2016). İnsan, doğduğu andan itibaren 

çevresini izleme, nesneleri öğrenme, farklı ortamlarda analizler yapma ve önceki gördükleri 

ile karşılaştırarak yorum yapma kapasitesine sahiptir. İnsanlar için anlık olarak gerçekleşen 

bu işlemler makineler tarafından uzun süren eğitim işlemleri ve yüksek güç gerektiren 

işlemciler tarafından gerçekleştirilir (Strigl ve ark., 2010).  

ESA konvolüsyon, aktivasyon fonksiyonu, havuzlama ve tam bağlı katman gibi 

katmanlardan meydana gelen bir derin öğrenme modelidir. Art arda gelen konvolüsyon 

katmanları görüntüde bulunan kenar, köşe ve eğrilik gibi düşük seviyeli özelliklerden doku 

gibi yüksek seviyeli özelliklere doğru özelliklerin elde edilmesini sağlar. Bir resme 

bakıldığında uzakta duran bir cismin iki kolu ve iki bacağı fark edilirse yüksek ihtimalle bir 

insan olduğu düşünülür. ESA’da da benzer biçimde konvolüsyon ile görüntü içerisinde belirli 

dokuların varlığı aranır ve sınıflandırma işlemi gerçekleştirilir. Genel bir ESA yapısı Şekil 33’ 

te verilmiştir. 

 

Şekil 33. Basit Bir ESA Yapısı 

 
Konvolüsyon 

Giriş görüntüsü ardından gelen ilk ESA katmanı konvolüsyon katmanıdır. 

Konvolüsyon katmanında giriş görüntüsü üzerinde çeşitli filtreler gezdirilerek özellik 

haritalarının oluşturulması sağlanır (Krizhevsky ve ark., 2012). Bu filtreler genellikle 3x3, 5x5 

ve 7x7 boyutlarında olmaktadır. Şekil 34’ te çeşitli filtreler gösterilmiştir. 

 



 

42 
 

 

Şekil 34. Çeşitli boyutlarda filtreler (a) 3x3 boyutunda filtre (b) 5x5 boyutunda filtre                         
(c) 7x7 boyutunda filtre 

Konvolüsyon işlemi matematiksel olarak aşağıdaki gibidir: 

 









1 2
)2,1()2,1(),(),(

n n
nynxxhnnfyxhyxf                                (37) 

Eşitlik 37’nin görüntülere uygulanması ise görüntünün sol üst köşesine bir filtre 

yerleştirilerek başlar ve filtrenin eleman değerleri ile görüntü üzerinde denk gelen eleman 

değerleri çarpılarak sonuçlar toplanır. Böylece elde edilen değer, özellik haritasının ilk 

elemanı olarak yerine yazılır. Şekil 35’ te 3x3’lük bir filtre için bu durum gösterilmiştir. İkinci 

aşamada Şekil 36’ da gösterildiği gibi filtre bir yan sütuna kaydırılır ve denk gelen 

elemanların çarpılarak toplama işlemi yeniden gerçekleştirilir. Bu işlem, tüm görüntü 

taranıncaya kadar devam eder. Burada en son elde edilen matris aktivasyon haritası veya 

özellik haritası olarak adlandırılır. Ayrıca filtrenin görüntü üzerinde bulunduğu alan algılayıcı 

alan olarak tanımlanır. 

 

 

Şekil 35. Konvolüsyon işleminde birinci elemanın elde edilmesi 
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Şekil 36. Konvolüsyon işleminde ikinci elemanın elde edilmesi 

Çıkış olarak elde edilen özellik haritasının boyutu Eşitlik 38’ teki gibi hesaplanır: 

 

1
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ç                                                                                    (38) 

Burada ngiriş giriş görüntüsünün boyutunu, ek resmin çevresine eklenecek sıfır 

katmanının sayısını, fi filtrenin boyutunu, k filtenin her bir seferde kaç adım ilerlediği ve nçıkış 

ise çıkış boyutunu ifade etmektedir. Kaydırma ve sıfır ekleme işlemleri alt bölümde 

açıklanmıştır. Şekil 36’ da verilen örnek için ngiriş = 7, ek = 0, f = 3 ve k = 1’dir. Buna göre 

çıkış boyutu 5 olarak elde edilir.  

Aslında her bir filtre bir özellik tanımlayıcısı olarak görev almaktadır. Örneğin bir filtre 

kenar, bir filtre eğri ve bir filtre renk arayıcısı olarak çalışabilir. Filtre katsayıları ile algılayıcı 

alan katsayıları aynı olduğu durumlarda konvolüsyon işleminin sonucu yüksek değerler 

üreterek aranılan özelliğin bulunduğunu işaret eder. 

ESA’ya eklenecek ikinci konvolüsyon katmanı artık giriş görüntüsüne değil elde 

edilen özellik haritasına uygulanacaktır. Burada konvolüsyon katmanları arasına yerleştirilmiş 

aktivasyon fonksiyonu ve havuzlama gibi katmanlar bulunmaktadır. Bu katmanlar modeli 

doğrusal olmaktan kurtararak aşırı öğrenme durumuna karşı bir önlem oluşturmaktadırlar. 

Kaydırma ve sıfır ekleme  

Kaydırma parametresi (k) konvolüsyon filtresinin her bir aşamada kaç birim 

kaydırılacağını ifade eden parametredir. Şekil 37’ de k değerinin 1 ve 2 olduğu durumlar için 

oluşan özellik matrisi temsilleri gösterilmiştir. 
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Şekil 37. k değeri 1 ve 2 iken oluşan aktivasyon haritaları temsili (a) k değeri 1 iken oluşan ilk 
eleman temsili (b) k değeri 1 iken oluşan ikinci eleman temsili (c) k değeri 2 iken oluşan ilk 
eleman temsili (d) k değeri 2 iken oluşan ikinci eleman temsili. 

Şekil 37’ den görüldüğü gibi konvolüsyon işleminin ardından oluşan özellik haritasının 

boyutu Eşitlik 38’ e göre orijinal görüntünün boyutundan daha düşük olmaktadır. Boyut 

azalmasının istenmediği durumlarda orijinal görüntünün etrafına Şekil 38’ de görüldüğü gibi 

sıfır ekleme gerçekleştirilmektedir.  

 

 

Şekil 38. Sıfır ekleme uygulandıktan sonra özellik haritasının oluşumu 

Aktivasyon fonksiyonları 

Aktivasyon fonksiyonları gelen giriş değerlerini belirli bir aralığa getiren veya giriş 

değerlerinin bir kısmının alınıp bir kısmının kesilmesini sağlayan fonksiyonlardır. Literatürde 

en sık karşılaşılan aktivasyon fonksiyonları sigmoid (Eşitlik 39), tanh (Eşitlik 40) ve ReLU 

(Eşitlik 41) aktivasyon fonksiyonlarıdır. 

ze
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),0max( zr                                                                                            (41) 

 

Burada z giriş değeri ve sırası ile s, t ve r sigmoid, tanh ve relu aktivasyon 

fonksiyonlarının çıkış değeridir.  

Şekil 39’ da görüldüğü gibi sigmoid aktivasyon fonksiyonu giriş değerlerini 0 ile 1 

arasına; tanh aktivasyon fonksiyonu ise -1 ile 1 arasına getirir. Negatif değerleri elimine 

ederek yalnızca pozitif değerlerin geçmesini sağlayan aktivasyon fonksiyonu ise ReLU 

aktivasyon fonksiyonudur. 

ReLU aktivasyon fonksiyonun bir farklı versiyonu LReLU (Eşitlik 42) aktivasyon 

fonksiyonudur (Lee, 2017). LReLU giriş değeri ile giriş değerinin bir katsayı ile çarpımlarını 

karşılaştırmakta ve büyük olan değeri geçirmektedir. Böylece pozitif değerler kendi değerleri 

ile fonksiyondan geçiş yaparken negatif değerlerin geçişine katsayı ile çarpıldıktan sonra 

karar verilir. Bu katsayı sızıntı miktarı olarak adlandırılmaktadır. 

)*,max(Re stzzLUL                         (42) 

Burada z giriş değerini ve st sızıntı miktarını ifade etmektedir. 

 

Şekil 39. Aktivasyon fonksiyonları çıkış değerleri. Şekilde LReLU için sızıntı miktarı 0.2 
seçilmiştir. 

Havuzlama katmanı 

Havuzlama katmanı aşağı örnekleme olarak da adlandırılan ve özellik haritalarının 

boyutunun azaltılmasını sağlayan ESA katmanıdır (Krizhevsky ve ark., 2012). Temel olarak 

2x2, 3x3 ve 5x5 gibi bir filtre özellik haritası üzerinde dolaştırılmakta ve her seferinde filtre ile 

denk gelen elemanların ortalama veya maksimum değeri alınmaktadır. Havuzlama boyutu 

büyüdükçe, meydana gelecek özellik haritasının boyutu küçüleceğinden havuzlama 

boyutunun dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Literatürde genellikle 2x2 havuzlama 

ile karşılaşılmaktadır. Şekil 40’ da 2x2 havuzlama işlemi gösterilmiştir. 
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Şekil 40. Maksimum ve ortalama havuzlama gösterimi (a) orijinal görüntü (b) maksimum 
havuzlama (c) ortalama havuzlama 

Düzleştirme katmanı 

Konvolüsyon ve havuzlama işlemlerinin ardından elde edilen özellik haritaları matris 

şeklindedirler. Sınıflandırma işleminin gerçekleştirilmesi için iki boyutlu olan bu matrislerin tek 

boyutlu vektöre çevrilmesi gerekmektedir (Krizhevsky ve ark., 2012). Matris formundan 

vektör formuna çevirme işlemi düzleştirme olarak adlandırılır (Şekil 41). 

 

 

Şekil 41. Düzleştirme Katmanı 

Tam bağlı katman 

Tam bağlı katmana kadar olan, konvolüsyon, aktivasyon ve havuzlama işlemleri 

görüntüden özellik çıkarma, modeli doğrusal olmayan hale getirme ve özellik azaltma 

kısımlarını oluşturmaktadır. Tam bağlı katman (Krizhevsky ve ark., 2012) elde edilen özellik 

haritalarının sınıflandırılmasını gerçekleştiren katmandır ve çalışma yapısı YSA ile aynıdır. 
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Geri yayılım algoritması 

Model eğitilmeye başlandığı anda hata değeri yüksek seviyede olmaktadır. Bunun 

nedeni modelde bulunan ağırlık değerlerinin ilk aşamada rastgele olarak atanmasıdır. Geri 

yayılım, hata değerini en aza indirmek için gerçekleştirilen ve dört aşamadan meydana gelen 

işlemdir (Deshpande, 2016). Bu işlemler ileri gidiş, hata hesaplama, geri gidiş ve ağırlık 

güncelleme işlemleridir. 

İleri gidiş modelin başından sonuna kadar bir kere tamamlanması işlemidir. Yani giriş 

görüntüsü gelir, özellikler çıkartılır, sınıflandırma gerçekleştirilir ve bir sonuç elde edilir.  

Hata hesaplamada elde edilen sonuç değeri ile hedeflenen sonuç değeri arasındaki 

hata miktarı hesaplanır. Bu hata değerini hesaplayan fonksiyonlara hata fonksiyonu denir. 

En sık kullanılan hata fonksiyonu ortalama karesel hata fonksiyonudur ve aşağıdaki şekilde 

hesaplanır.  

  2)(
1

çikişhedef
n

Hatoplam                                                                     (43) 

 

Burada Ha hata değerini ve n eleman sayısını ifade etmektedir. Hata değeri 

hesaplandıktan sonra hataya neden olan ağırlık değerlerinin güncellenmesi gerekmektedir. 

Şekil 42’ de iki ağırlık değerine sahip bir problemin üç boyutlu hata gösterimi verilmiştir. 

 

 

Şekil 42. İki ağırlık değerine sahip bir problemin üç boyutlu hata gösterimi (Deshpande, 
2016) 

Şekil 42’ de görüldüğü gibi hata değeri yüksek bir noktadan sıfır noktasına doğru 

azaltılmaya çalışılmaktadır. Bunun gerçekleştirilmesi için hatanın ağırlığa göre türevinin 

alınması gerekmektedir. Geri gidiş boyunca hataya neden olan ağırlıklar ile hata değeri 

arasında türev hesabı yapılarak ağırlık güncelleme (Eşitlik 44) işlemi gerçekleştirilmektedir. 
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dW

dHa
xi                                                                                         (44) 

 

Burada  mevcut ağırlık,  öğrenme oranı, H hata ve  yeni ağırlık değerini ifade 

etmektedir. Öğrenme oranı deneysel olarak seçilen bir parametredir ve her bir ağırlık 

güncelleme işleminde gerçekleşecek olan adım büyüklüğünü ifade eder. Öğrenme oranı 

yüksek seçildiği durumda bulunulan noktadan istenilen noktaya giderken ulaşılmama 

problemi ile karşılaşılabilir. Örneğin 0.5 noktasından 1 noktasına giderken öğrenme oranı 1 

olarak seçilir ise bir sonraki adımda 1.5 noktasına gidilecektir. Öğrenme oranı çok düşük 

seçildiği durumda istenilen noktaya varmak uzun süre alacaktır. Örneğin öğrenme oranı 

0.001 seçilirse 0.5 noktasından 1 noktasına 0.501, 0.502 … 0.999 şeklinde 500 adımda 

gidilecektir. Bu örnek için öğrenme oranı 0.1 seçildiğinde istenilen noktaya ulaşılması daha 

az zaman ve işlem yükü ile mümkün olacaktır. 

İleri gidiş, hata hesaplama, geri dönüş ve ağırlık güncelleme işlemlerinin bir kere 

tekrarlanması eğitim işleminin bir iterasyon gerçekleştirdiğini ifade etmektedir. Eğitim işlemi 

ya belirli bir hata değerinin altına düşene kadar ya da belirlenecek bir iterasyon sayısına 

kadar devam ettirilir. 

Unutturma katmanı 

Unutturma katmanı sinir ağları için kullanılan özel bir katmandır. Özellikle aşırı 

öğrenme probleminin üstesinden gelmek için kullanılmaktadır (Srivastava ve ark., 2014). 

Eğitim işlemi sırasında rastgele olarak nöronlar arasındaki ağırlık değerlerinin sıfıra 

eşitlenmesi ile gerçekleştirilir. Böylece tüm ağırlık değerleri sürekli olarak en uygun değere 

gelmeye çalışır. Unutturma işlemi Şekil 43’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 43. Unutturma işlemi (a) genel bir sinir ağı yapısı (b) unutturma işleminin ardından sinir 
ağı yapısı (Srivastava ve ark., 2014) 
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Şekil 43 (a)’da görüldüğü gibi, bir sinir ağında tüm nöronlar ağırlıklar ile birbirlerine 

bağlı halde bulunmaktadır. Unutturma işlemi, Şekil 43 (b)’de görüldüğü gibi bazı nöronlara 

ağırlık girişi ve ağırlık çıkışı yapılmayarak gerçekleştirilir. 

3.9.6 Transfer Öğrenme 

Sıfırdan etkili bir model oluşturabilmek için fazla sayıda görüntüye ve yüksek işlemci 

gücüne sahip makinelere ihtiyaç duyulmaktadır. Transfer öğrenme daha önceden 

milyonlarca resim ile eğitilmiş modellerin alınarak elde bulunan az sayıda görüntünün 

sınıflandırılması için kullanımıdır (Pan ve Yang, 2010). AlexNet, VGGNet ve GoogleNet gibi 

yüzlerce farklı sınıfa ait binlerce görüntü ile eğitilmiş hazır modeller bulunmaktadır. 

Eğitilmiş modeller incelendiği zaman ilk konvolüsyon katmanlarında kenar, köşe ve 

eğri gibi düşük seviyeli özelliklerin bulunduğu görülmektedir. Sıfırdan bir model 

oluşturulduğunda ise ilk ağırlıklar rastgele olarak atanmakta ve eğitim işlemi süresince bu 

ağırlıklar güncellenmektedir.  Sıfırdan ağırlık güncellemek yerine önceden eğitilmiş 

modellerin ilk katmanlarında bulunan ağırlıkları direkt olarak almak özellik çıkarma işleminin 

yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ardından elde bulunan veriye özgü yeni konvolüsyon ve 

sınıflandırma katmanları eklenerek eğitim işlemi gerçekleştirilmiş olur.  

Transfer öğrenme metotları skreç, ön-eğitimli ve ince-ayarlı olmak üzere üç farklı 

yöntem şeklinde uygulanabilmektedir. Skreç yönteminde herhangi bir eğitilmiş parametre 

kullanılmadan yalnızca hazır modellerin mimari kısımları alınmaktadır. Eğitim işlemi sıfırdan 

rastgele atanmış parametreler ile başlar. Şekil 44’ de skreç transfer öğrenme işlemi 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 44. Skreç transfer öğrenme 
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Ön-eğitimli yönteminde hazır modelin özellik çıkarma işlemlerinin yapıldığı 

bölümlerdeki (konvolüsyon, aktivasyon ve havuzlama) eğitilmiş parametreler alınır ve 

eğitilmiş tam bağlı katman çıkartılarak kendi problemine özgü tam bağlı katman kısmı 

eklenir. Yani özellik çıkarma işlemi hazır modele yaptırılır, yalnızca sınıflandırıcı yapı kullanıcı 

tarafından eğitilir. Şekil 45’de ön-eğitimli transfer öğrenme işlemi gösterilmiştir. 

 

Şekil 45. Ön-eğitimli transfer öğrenme 

İnce-ayarlı yönteminde ön-eğitimli yönteminde olduğu gibi özellik çıkarma bölümleri 

alınır ve eğitilmiş tam bağlı katman çıkartılarak kendi problemine özgü tam bağlı katman 

kısmı eklenir. Buradaki fark eğitim işlemi boyunca sınıflayıcı yapı ile beraber istenilen özellik 

katmanlarının da eğitim işlemine katılmasıdır. Yani eğitim işlemi tüm modele uygulanır ancak 

bazı katmanların eğitilme özellikleri durdurulur ve buralardaki parametreler değişmez, 

yalnızca eğitilebilir durumda olan özellikler ile sınıflayıcı yapı eğitilir. Şekil 46’ da ince-ayarlı 

transfer öğrenme işlemi gösterilmiştir. 

 

Şekil 46. İnce-ayarlı transfer öğrenme 
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3.9.7 Çekişmeli Üretici Ağlar (ÇÜA) 

Çekişmeli üretici ağlar 2014 yılında Goodfellow ve arkadaşları tarafından ortaya atılan 

görüntü artırma, gürültü giderme, süper çözünürlüklü görüntü elde etme ve yazıdan görüntü 

üretme gibi işlemleri yerine getiren bir derin öğrenme modelidir (Goodfellow ve ark., 2014). 

Şekil 47’ de bir ÇÜA modeli gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 47. Genel bir ÇÜA yapısı 

 
ÇÜA modeli temel olarak bir üretici ağ ve bir ayırt edici ağ olmak üzere, aynı anda 

eğitilen iki ağın birleşiminden meydana gelir. Üretici ağın görevi, elde bulunan görüntülerin 

dağılımlarını öğrenerek bu dağılımlara göre yeni görüntüler üretmek; ayırt edici ağın görevi 

ise kendisine giriş olarak gelen görüntülerin gerçek görüntüler mi yoksa üretilmiş (sahte) 

görüntüler mi olduğunun olasılıksal değerini tayin etmektir. 

Şekil 48(a)’da görüldüğü gibi, ayırt edici ağ iki sınıflı (gerçek (1) - sahte (0)) bir ESA 

modelidir. Üretici ağ ise Şekil 48(b)’de görüldüğü gibi bir ters ESA modelidir. Üretici ağın bir 

görüntü üretebilmesi için tam bağlı katmanın giriş kısmında bulunan nöron sayısı boyutunda 

giriş vektörü alması gerekmektedir. Bu giriş vektörü rastgele sayılardan meydana gelir ve 

rastgele gürültü vektörü olarak adlandırılır. Tam bağlı katmandan geçen değerler, 

konvolüsyon katmanlarında bir görüntü meydana getirir. 

 

Şekil 48. Üretici ve ayırt edici ağlara ait temel mimariler (a) ayırt edici ağ mimarisi (b) ayırt 
edici ağ mimarisi 

ÇÜA’nın çalışması: 

 Üretici ağ görüntü üretmek için rastgele gürültü vektörü alır. 
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 Üretici ağ bir görüntü üretir. 

 Veri setinden orijinal bir görüntü alınır. 

 Üretilen görüntünün sınıfı “0” orijinal görüntünün etiketi “1” olarak ayırt edici ağa 

verilir ve bu sınıf değerlerine göre geri yayılım gerçekleştirilerek ayırt edici 

ağın eğitimi yapılır. 

 Üretici ağ rastgele bir gürültü vektörü daha alır ve bir görüntü daha üretir. 

 Üretilen bu görüntünün sınıfı bu kez “1” olarak ayırt edici ağa verilir ve bu sınıf 

değerine göre geri yayılım yapılarak üretici ağın eğitimi yapılır. 

Yukarıdaki işlemler ayırt edici ağın üretilen görüntüleri 1’e çok yakın sınıflandırdığı 

durumda yani üretilen görüntüleri gerçek olarak algılamaya başladığında sona erer. 

3.10 Termal Görüntüler İçin Veri Artırımı 

Derin öğrenme görüntü sınıflandırmada iyi sonuçlar üretmesine karşın eğitim işlemi 

için fazla sayıda görüntüye ihtiyaç duymaktadır. Medikal alanda gerek hastane şartları gerek 

görüntülenen durumu her zaman elverişli olmadığından binlerce farklı özellik içeren veri 

setleri elde edilememektedir. Elde bulunan verilerin makineler vasıtasıyla artırılması veri 

artımı olarak adlandırılır (Mikołajczyk ve Grochowski, 2018). 

Veri artırma yöntemleri geleneksel (Rotasyon değiştirme, aynalama, yakınlaştırma, 

3B döndürme, histogram eşitleme, keskinleştirme, bulanıklaştırma, aydınlık ve karşıtlık 

değiştirme) ve gelişmiş (doku ve stil transferi yapma) yöntemler olmak üzere iki gruba 

ayrılabilmektedir. Geleneksel yöntemler kolay uygulanabilir, işlem ve zaman maliyetleri 

düşük yöntemlerken; doku ve stil transferi yapma gibi gelişmiş yöntemler işlem ve zaman 

maliyetleri yüksek yöntemlerdir. 

3.11 Performans Değerlendirme Yöntemleri 

Proje çalışmasında elde edilen sonuçların değerlendirilmesi için tepe sinyal gürültü 

oranı, yapısal benzerlik indeksi, özgüllük, doğruluk, hassasiyet, karmaşıklık matrisi, alıcı 

işlem karakteristiği ve eğri altında kalan alan değerleri kullanılmıştır (Zhu ve ark., 2010). 

3.11.1 Tepe Sinyal Gürültü Oranı (TSGO) 

TSGO iki görüntü arasından meydana gelen bilgi bozulmalarının desibel cinsinden 

ölçüldüğü değerlendirme kriteridir (Huynh-Thu ve Ghanbari, 2008) ve aşağıdaki gibi 

hesaplanır: 











OKH

ax
TSGO

2Im
10log10                                                                            (45) 
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Burada Imax görüntü içerisinde bulunan en yüksek değerikli piksel seviyesini ifade 

etmektedir ve genellikle 255 olarak kullanılmaktadır. OKH, ortalama karesel hata değerini 

ifade eder. Tek boyutta OKH değeri Eşitlik 46’daki gibi hesaplanırken görüntüler için yani iki 

boyutta OKH değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

 
M N

jSijYi
MN

OKH
1 1

2),,(
1

                                                                 (46) 

Burada M ve N görüntülerin satır ve sütun sayılarını ifade ederken Y ve S 

karşılaştırılan görüntüleri ifade etmektedir. 

3.11.2 Yapısal Benzerlik İndeksi (YBİ) 

Yapısal benzerlik indeksi iki görüntü arasındaki kalite değerlendirme kriteri olarak 

parlaklık (pa), kontrast (ko) ve yapısal (ya) değerlerin hesaplanmasına dayanmaktadır 

(Wang ve ark., 2003). Bu üç değer çarpılarak YBİ (47) elde edilir. 
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Burada x  ve y  ortalama x  ve y standart sapma ve xy  görüntüler arasındaki 

çapraz kovaryans değerlerini ifade etmektedir. 

3.11.3 Doğruluk, Özgüllük, Hassasiyet, Karmaşıklık Matrisi, Alıcı İşlem Karakteristiği 

(AİK) ve Eğri Altında Kalan Alan (EAA)                                            

Medikal verilerin sınıflandırma sonuçları değerlendirilirken genellikle aşağıda verilen 

istatistiki ölçümler kullanılmaktadır (Yaşar, 2015).  

Doğru Pozitif (DP): Gerçekte hasta olarak etiketlenen bir verinin sınıflandırıcı 

tarafından hasta olarak belirlenmesidir. 



 

54 
 

Doğru Negatif (DN): Gerçekte sağlıklı olarak etiketlenen bir verinin sınıflandırıcı 

tarafından sağlıklı olarak belirlenmesidir. 

Yanlış Pozitif (YP): Gerçekte sağlıklı olarak etiketlenen bir verinin sınıflandırıcı 

tarafından hasta olarak belirlenmesidir. 

Yanlış Negatif (YN): Gerçekte hasta olarak etiketlenen bir verinin sınıflandırıcı 

tarafından sağlıklı olarak belirlenmesidir. 

Bu dört gruba ait (DP, DN, YP, YN) verilerin sayısı hesaplanarak Şekil 49’ da 

görüldüğü gibi karmaşıklık matrisi oluşturulmaktadır. 

 

Şekil 49. Karmaşıklık matrisi gösterimi 

Karmaşıklık matrisi incelenerek sınıflandırma performansı hakkında yorum yapmak 

mümkün hale gelmektedir. Asal köşegen üzerinde bulunan DP ve DN değerleri doğru olarak 

sınıflandırılan verileri gösterirken diğer YP ve YN değerleri yanlış olarak sınıflandırılan 

verilerin sayısını göstermektedir. Doğruluk, özgüllük ve hassasiyet değerleri bu ifadeler 

kullanılarak hesaplanmaktadır (Zhu ve ark., 2010).  

Doğru olarak sınıflandırılan verilerin tüm verilere oranı doğruluk (Eşitlik 54) olarak 

tanımlanır. 

DNYPYNDP

DNDP
Dogruluk




                                                               (54) 

Sağlıklı olarak sınıflandırılan verilerin tüm sağlıklı verilere oranı özgüllük (Eşitlik 55) ve 

hasta olarak sınıflandırılan verilerin tüm hasta verilere oranı ise hassasiyet (Eşitlik 56) olarak 

tanımlanır. 

DNYP

DN
Ozgulluk
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DPYN

DP
Hassasiyet


                                                                           (56) 

Doğruluk, özgüllük ve hassasiyet değerleri ile birlikte alıcı işlem karakteristiği eğrisinin 

kullanılması da bir performans değerlendirme kriteridir (Yaşar, 2015). Bu eğri farklı 

değerlendirme kriterlerinin birbirlerine göre değişimlerini yansıtmaktadır. Alıcı işlem 

karakteristiği eğrisi altında kalan alan değerine bakılarak farklı sınıflandırmalar arasında 

karşılaştırma yapılabilmektedir. Eğri altında kalan alan değeri 1’e yaklaştıkça 
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sınıflandırmanın hatasız olduğu 0’a yaklaştıkça ise hata değerinin arttığı söylenmektedir. 

Örnek bir alıcı işlem karakteristiği eğrisi Şekil 50’ de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 50. 3 farklı sınıflama içeren örnek bir alıcı işlem karakteristiği eğrisi (DeLong ve ark., 
1988) 

3.11.4 K-Kat Çapraz Doğrulama Yöntemi 

Çapraz geçerlilik yöntemi, verileri iki bölüme ayırarak öğrenme algoritmalarını 

karşılaştırmak ve değerlendirmek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Bölümleme 

sonucu veri parçalarından biri modeli öğrenmek ve eğitmek için kullanılırken, diğeri de 

modeli doğrulamak için kullanılmaktadır (Refaeilzadeh ve ark., 2008). 

Çapraz geçerliliğin temel biçimi k kat çapraz geçerliliktir. K kat çapraz geçerlilik 

yönteminde A ile temsil edilen veri seti, yaklaşık olarak her birinde aynı sayıda veri bulunan 

ve  şeklinde k adet parçalara ayrılır. Her işlemde, k adet parçaya 

bölünmüş veri setlerinin bir tanesi test verisi olarak ayrılır, geriye kalan k-1 parça eğitim verisi 

olarak kullanılır.  Yöntem k kez tekrarlandıktan sonra her bir aşamada elde edilen değerlerin 

ortalaması alınarak genel sınıflandırma sonucu elde edilir (Refaeilzadeh ve ark., 2008; 

Kohavi, 1995). 

Tablo 3’ te 10 kat çapraz geçerlilik işlemi görsel olarak ifade edilmiştir. Bu işleme 

göre tüm veri seti 10 eşit veri setine ayrılmakta ve ağın eğitim işlemi için bu 10 setten 9’ u 

kullanılırken, geriye kalan 1 set ile ağ test edilmektedir. Test işlemi bittiğinde bu kez testte 

kullanılan set eğitim kümesine dahil edilirken eğitim kümesinden bir set de test kümesine 

alınmaktadır. Bu işlem 10 kez tekrarlandığında veri setinde bulunan tüm veriler ile ağın hem 

eğitilmesi hem de test edilmesi sağlanmaktadır. Projede kullanılan sınıflayıcıların 
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genelleştirme kabiliyetlerini ortaya koyabilmek için 10 kat çapraz geçerlilik yöntemi 

kullanılmıştır.  

 

Tablo 3. 10-kat çapraz geçerlilik işlemi 

Veri 1.kat 2.kat 3.kat 4.kat 5.kat 6.kat 7.kat 8.kat 9.kat 10.kat 

1.parça Test Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim 

2.parça Eğitim Test Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim 

3.parça Eğitim Eğitim Test Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim 

4.parça Eğitim Eğitim Eğitim Test Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim 

5.parça Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Test Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim 

6.parça Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Test Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim 

7.parça Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Test Eğitim Eğitim Eğitim 

8.parça Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Test Eğitim Eğitim 

9.parça Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Test Eğitim 

10.parça Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Test 
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4. BULGULAR 

4.1 Termogramların Değerlendirilmesinde Doğru Yaklaşımların Belirlenmesi 

Bu bölümde yeni doğan bebeklere ait termogramlar, hem sıcaklık haritalarına hem de 

RGB görüntülere dönüştürülerek karşılaştırmaları yapılmıştır. Bu çalışma için gerçekleştirilen 

işlemlerin blok diyagramı Şekil 51’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 51. Termogramların değerlendirilmesi için kullanılan yöntemin blok diyagramı 

Çalışmada kullanılan beş hasta bebeğe ait RGB görüntüler ve sıcaklık haritaları Şekil 

52’de, beş sağlıklı bebeğe ait RGB görüntüler ve sıcaklık haritaları Şekil 53’ te gösterilmiştir. 

 

Şekil 52. Hasta bebeklere ait RGB görüntüler ve sıcaklık haritaları 
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Şekil 53. Sağlıklı bebeklere ait RGB görüntüler ve sıcaklık haritaları 

Ayrık dalgacık dönüşümü, görüntüleri yaklaşım ve detay olmak üzere alt frekans 

bileşenlerine ayırarak gürültü giderme, çözünürlük değiştirme, boyut azaltma ve özellik 

çıkarma gibi işlemlerde kullanılmaktadır (Yaşar, 2015). Haar, daubechies ve morlet gibi 

dalgacık dönüşümü aileleri bulunmaktadır. Bu çalışmada deneysel olarak daubechies2 ailesi 

seçilmiştir. 362x482 boyutunda olan tüm RGB görüntülere ve sıcaklık haritalarına bir kere 

ADD uygulanarak 181x241 boyutunda yaklaşım ve detay katsayıları elde edilmiştir. Elde 

edilen bu yaklaşım ve detay katsayıları ters ADD ile geri çatılarak görüntülerin yeniden 

oluşturulması sağlanmıştır. Böylece, gürültü giderme gibi bir özel işlem yapılmadığında bile 

ne kadar bilgi kaybının yaşandığı ölçülmüştür. Orijinal görüntüler ile yeniden oluşturulan 

görüntüler TSGO ve YBİ kriterleri kullanılarak değerlendirilmiştir ve sonuçlar Şekil 54’te 

gösterilmiştir.  
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Şekil 54. Termogram yaklaşımlarının değerlendirilmesi (a) TSGO değerleri (b) YBİ değerleri 

Şekil 54 (a)’da gösterilen TSGO değeri sıcaklık haritalarında 36.625 dB; RGB 

görüntülerde 27.695 dB ve Şekil 54 (b)’de gösterilen YBİ değeri sıcaklık haritalarında 0.954; 

RGB görüntülerde 0.887 olarak elde edilmiştir. Her iki kritere göre de sıcaklık haritalarının 

değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Elde edilen sonuçlar termogramlar üzerinde ADD ile işlem yapılacağı zaman sıcaklık 

haritalarının kullanımının daha uygun olacağını göstermektedir. Özellikle medikal alanda 

termal görüntüler analiz edilirken direkt sıcaklık haritalarının kullanılması herhangi bir sıcaklık 

bilgisi kaybı olmadan işlem yapabilmeyi sağlayacaktır. 

4.2 Termal Görüntülerin Çoklu Çözünürlük Analizi ile Özelliklerinin Çıkartılması ve 

Sınıflandırılması 

Segmente edilmiş termal görüntülerin çoklu çözünürlük analizi yöntemleri ve istatistiki 

özellikler kullanılarak sağlıklı-hasta olarak sınıflandırılması için önerilen sistemler Şekil 55(a) 

ve (b)’ de verilmiştir. Şekil 55(b)’ de farklı olarak, çoklu çözünürlük analizi yöntemlerinden 

elde edilen yaklaşım katsayıları üzerinden ortalama değer, ortanca değer, standart sapma, 

skewness ve kurtosis değerleri hesaplanmıştır. Segmente edilmiş 479 × 640 boyutuna sahip 
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termal görüntüler, çoklu çözünürlük analizi yöntemlerinde kullanılmak üzere 512 × 512 

boyutuna sabitlenmiştir. 

 

Şekil 55. Termal görüntülerin sağlıklı-hasta olarak sınıflandırılması için önerilen sistem 

İkinci olarak termal görüntülerden özellik çıkarımı için çoklu çözünürlük analiz 

yöntemleri (Ayrık Dalgacık, Ayrık Ridgelet, Hızlı Ayrık Curvelet ve Contourlet Dönüşümü) 

kullanılmıştır. Termal görüntüler, çoklu çözünürlük analiz yöntemleri uygulanarak yaklaşım ve 

detay katsayılarına ayrılmıştır. Termal görüntülerde özellik çıkarımı, yaklaşım katsayı matrisi 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Böylece termal görüntülere ADD, ARiD, CuD ve CoD 

uygulanarak özellik matrisleri oluşturulmuştur. Deneysel olarak, optimum ayrıştırma seviyesi 

ADD, CoD ve CuD için 3, ARiD için 5 olarak belirlenmiştir. Bu işlemlerde elde edilen özellik 

matrislerinin boyutları ADD için 64 × 64, ARiD için 33 ×1024, CuD için 85 × 85 ve CoD için 

64 × 64’ tür. Elde edilen yaklaşım katsayısı matrisleri sütun vektörü haline getirilerek özellik 

vektörleri oluşturulmuş ve bu özellik vektörleri [0, 1] aralığında normalize edilmiştir. Şekil 

55(b)’ de segmente edilmiş termal görüntülere ADD, ARiD, CuD ve CoD uygulanarak elde 

edilen özellik matrisleri üzerinden ortalama değer, ortanca değer, standart sapma, skewness 

ve kurtosis değerleri hesaplanarak özellik vektörleri oluşturulmuştur. 

Üçüncü olarak, elde edilen özellik vektörlerin sınıflandırılması için YSA kullanılmıştır. 

Sınıflandırma esnasında 190 adet özellik vektörü YSA eğitiminde kullanılmıştır. YSA’ nın 
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eğitim işlemi için sınıflandırma sonucunda ulaşılması hedeflenen değerler de verilmiştir.  

YSA' da sağlıklı etiketli görüntülerin hedefi “0”, hasta etiketli görüntülerin hedefi ise “1” olarak 

belirlenmiştir. Çalışmada, sınıflandırma için eşik değeri 0.5 olarak tanımlanmıştır. 

Sınıflandırma sonucunda; YSA çıkışında 0.5 ve üzerinde elde edilen değerler hasta etiketli, 

0.5’ ten küçük elde edilen değerler ise sağlıklı etiketli olarak kabul edilmiştir. Sınıflandırma 

sonuçları 10 kat çapraz geçerlilik yöntemi ile test edilmiştir.  

Çalışmada kullanılan YSA modeli ileri beslemeli ve geri yayılımlıdır. Gizli katman 

aktivasyon fonksiyonu olarak logaritmik sigmoid fonksiyonu kullanılmıştır. YSA modelinde, 

momentum ile gradyen azalan eğitim algoritması (traingdx) seçilmiştir. Geri yayılım ağlarında 

traingdx, uyarlanabilir öğrenme oranı ve momentum ile gradyen azalmaya göre ağırlık 

değerlerini ve eğim yönünü güncelleyen bir ağ eğitim işlevidir. Öğrenme oranının ve 

momentumun birlikte kullanımı sayesinde ağırlıklar çok daha hızlı istenilen optimum 

değerlere ulaşmaktadır. Böylece daha az zamanda yerel minimuma yakınsamasından dolayı 

traingdx eğitim algoritması tercih edilmiştir. 

Sınıflandırma aşamasında, kullanılan çoklu çözünürlük analizi yöntemleri ile 

ulaşılabilecek maksimum doğruların kıyaslanabilmesi adına, deneysel olarak optimum YSA 

parametreleri (gizli katman sayısı, gizli düğüm sayısı ve öğrenme oranı) belirlenmiştir.  

Şekil 55(a)’ da önerilen sistem için YSA modelinin katman sayısına göre sınıflandırma 

sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5’ te verilmiştir. Sınıflandırma performanslarını karşılaştırmak için 

doğruluk, hassasiyet, özgüllük ve işlem süreleri hesaplanmıştır. Dört katmanlı YSA modeli 

gizli düğüm sayıları 50 ve 10, öğrenme oranı ise 0.01 iken en yüksek sınıflandırma 

başarısına ulaşılmıştır. Üç katmanlı YSA modeli ile en yüksek sınıflandırma başarısı ise gizli 

düğüm sayısı 50, öğrenme oranı 0.7 için elde edilmiştir. Bu işlemlerde hata değeri 1e-20, 

maksimum iterasyon sayısı 1000 ve momentum sabiti 0.2 olarak alınmıştır.  

Tablo 4. Termal görüntülerin çoklu çözünürlük analiz yöntemleri ve dört katmanlı YSA modeli 
ile sınıflandırma sonuçları  

Yöntem Gizli 
Düğüm 
Sayısı 

Doğruluk 
(%) 

Hassasiyet 
(%) 

Özgüllük 
(%) 

Süre 
(Saniye) 

ADD [50 10] 100 100 100 9.3241 

ARiD [50 10] 98.95 100 97.90 149.9259 

CuD [50 10] 98.42 100 96.84 26.8880 

CoD [50 10] 93.16 97.50 88.42 11.3747 
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Tablo 5. Termal görüntülerin çoklu çözünürlük analiz yöntemleri ve üç katmanlı YSA modeli 
ile sınıflandırma sonuçları  

Yöntem 
Gizli Düğüm 

Sayısı 

Doğruluk 
(%) 

Hassasiyet 
(%) 

Özgüllük 
(%) 

Süre 
(Saniye) 

ADD 50 98.42 98.95 97.90 6.9004 

ARiD 50 97.90 95.79 100 83.1666 

CuD 50 93.68 90.53 96.84 11.6461 
CoD 50 97.90 97.90 97.90 8.6501 

 

Tablolar karşılaştırıldığında, dört katmanlı YSA modeli ile yapılan sınıflandırma 

sonuçlarının doğruluk, hassasiyet ve özgüllük değerlerinin üç katmanlı YSA modeli 

kullanılarak yapılan sınıflandırma sonuçlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Dolayısıyla önerilen sistem için en uygun yapının dört katmanlı YSA olduğu görülmüştür. 

Tablo 4’ ten de görüleceği gibi termal görüntüler; ADD ile %100, ARiD ile %98.95, CuD ile 

%98.42, CoD ile %93.16 doğrulukla sınıflandırılmıştır. Kullanılan çoklu çözünürlük yöntemleri 

ile elde edilen sonuçlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde, en yüksek başarı %100 ile ADD 

kullanılarak elde edilmiştir. En yüksek hassasiyet oranı %100 ile ADD, CuD ve ARiD, en 

yüksek özgüllük oranı ise %100 ile ADD kullanılarak sağlanmıştır. 

 

Tablo 6’ da ADD, ARiD, CuD ve CoD yöntemlerinin dört katmanlı YSA kullanılarak 

sınıflandırılması ile elde edilen karmaşıklık matrisi yer almaktadır. Bu tablolarda, sağlıklı ve 

hasta olduğu bilinen veriler ile sınıflandırma sonucu bu etiketli verileri hangi sınıflara ayırdığı 

detaylı olarak görülebilmektedir. Tabloda yer alan karmaşıklık matrisleri incelendiğinde üç 

yöntem için (ADD, CuD ve ARiD) hasta etiketli görüntülerin doğru sınıflandırıldığı 

görülmektedir. Sağlıklı etiketli görüntülerin ise sadece ADD yöntemi ile doğru sınıflandırıldığı 

görülmektedir. Yöntemler arasından hasta ve sağlıklı görüntüleri sınıflandırmada en iyi 

sonuç, ADD ve YSA yapısı ile elde edilmiştir. 
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Tablo 6. Çoklu çözünürlük analizi yöntemlerin dört katmanlı YSA ile sınıflandırılması sonucu 
elde edilen karmaşık matrisi 

         a-) ADD + YSA için sınıflandırma sonucu                    b-) ARiD + YSA için sınıflandırma sonucu 

 
           
 
 
 
 
 
 

c-) CuD + YSA için sınıflandırma sonucu                      d-) CoD + YSA için sınıflandırma sonucu 
 

 

 

 

 

 

Şekil 55(b)’ de önerilen sistem için YSA modelinin katman sayısına göre sınıflandırma 

sonuçları Tablo 7 ve Tablo 8’ de verilmiştir. Dört katmanlı YSA modeli gizli düğüm sayıları 50 

ve 10 iken en yüksek sınıflandırma başarısına ulaşılmıştır. Her bir yöntem için optimum 

öğrenme oranı ADD için 0.6, ARiD için 0.7, CuD ve CoD için 0.8 olarak elde edilmiştir. Üç 

katmanlı YSA modeli ile en yüksek sınıflandırma başarısı ise gizli düğüm sayısı ADD için 50, 

CoD, CuD ve ARiD için 30 iken ulaşılmıştır. Her bir yöntem için optimum öğrenme oranı ADD 

için 0.02, ARiD için 1, CuD için 0.5 ve CoD için 1 olarak elde edilmiştir. Bütün işlemler için 

hata değeri 0.001, maksimum iterasyon sayısı 300 ve momentum sabiti 0.2 olarak alınmıştır. 

Tablo 7. Termal görüntülerin istatistiki özelliklerinin dört katmanlı YSA modeli ile 
sınıflandırma sonuçları 

Yöntem Gizli 
Düğüm 
Sayısı 

Öğrenme 
Oranı 

Doğruluk 
(%) 

Hassasiyet 
(%) 

Özgüllük 
(%) 

Süre 
(Saniye) 

ADD [50 10] 0.6 69.47 56.84 82.10 0.6434 

ARiD [50 10] 0.7 73.68 72.63 74.74 0.7193 

CuD [50 10] 0.8 66.32 70.53 62.10 0.6530 
CoD [50 10] 0.8 70 69.47 70.53 0.6567 

 

 
 
 
 

Tahmin Edilen 
Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta 95 0 

Sağlıklı 0 95 

Tahmin Edilen Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta 95 0 

Sağlıklı 2 93 

Tahmin Edilen Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta 95 0 

Sağlıklı 3 92 

Tahmin Edilen Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta 93 2 

Sağlıklı 11 84 
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Tablo 8. Termal görüntülerin istatistiki özelliklerinin üç katmanlı YSA modeli ile sınıflandırma 
sonuçları 

Yöntem 
Gizli 

Düğüm 
Sayısı 

Öğrenme 
Oranı 

Doğruluk 
(%) 

Hassasiyet 
(%) 

Özgüllük 
(%) 

Süre 
(Saniye) 

ADD 50 0.02 74.74 63.16 86.32 0.6990 

ARiD 30 1 72.11 81.05 63.16 0.6794 

CuD 30 0.5 68.42 70.53 66.32 0.5764 
CoD 30 1 71.58 68.42 74.74 0.5965 

 

Tablolar karşılaştırıldığında, en uygun yapının üç katmanlı YSA modeli ile elde edildiği 

görülmüştür. Tablo 8’ den de görüleceği gibi termal görüntüler; ADD ile %74.74, ARiD ile 

%72.11, CuD ile %68.42, CoD ile %71.58 doğrulukla sınıflandırılmıştır. Kullanılan çoklu 

çözünürlük yöntemleri ile elde edilen sonuçlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde, en yüksek 

başarıyı %74.74 ile ADD göstermiştir. En yüksek hassasiyet oranı %81.05 ile ARiD, en 

yüksek özgüllük oranı ise %86.32 ile ADD kullanılarak elde edilmiştir. 

Tablo 9’ da ADD, ARiD, CuD ve CoD yöntemlerinin üç katmanlı YSA modeli 

kullanılarak sınıflandırılması ile elde edilen karmaşıklık matrisi yer almaktadır. ARiD yöntemi 

ile YSA kullanılarak sınıflandırma işleminde hasta olarak etiketlenmiş 95 görüntünün 77’ sinin 

hasta olarak sınıflandırıldığı görülmektedir. ADD yöntemi ile YSA kullanılarak sınıflandırma 

işleminde sağlıklı olarak etiketlenmiş 95 görüntünün 82’ sinin sağlıklı olarak sınıflandırıldığı 

görülmektedir. ADD yönteminin sağlıklı görüntüleri sınıflandırmada, ARiD yönteminin ise 

hasta görüntüleri sınıflandırma iyi olduğu görülmüştür. 

Tablo 9. Termal görüntülerin istatistiki özelliklerinin üç katmanlı YSA sınıflandırılması sonucu 
elde edilen karmaşıklık matrisi 

           a-) ADD + YSA için sınıflandırma sonucu                    b-) ARiD + YSA için sınıflandırma sonucu 
 

            
 
 
 
 
 

c-) CuD + YSA için sınıflandırma sonucu                   d-) CoD + YSA için sınıflandırma sonucu 
 

 

 

 

 

Tahmin Edilen Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta 60 35 

Sağlıklı 13 82 

Tahmin Edilen Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta 77 18  

Sağlıklı 35 60 

Tahmin Edilen Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta  65 30 

Sağlıklı 24 71 

Tahmin Edilen Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta 67 28 

Sağlıklı 32 63 
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4.3 Kalp Hastalığına Sahip Yenidoğanların Belirlenmesi 

    Bu çalışmada, kalp hastalığı teşhisi konmuş yenidoğan prematüre bebeklere ait 

termal görüntülerin çoklu çözünürlük analizi yöntemleri uygulanarak özellikleri çıkarılmış ve 

farklı YSA modelleri ile sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir.  

Çalışma kapsamında yenidoğan bakım ünitesinde kalp hastalığı (AORT Koarkrasyon, 

Pulmoner atreti) teşhisi konulmuş 14 hasta incelenmiştir. Buna ek olarak, sağlıklı 29 PRM 

bebek kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada toplam 43 görüntü incelenmiştir. 

Bu çalışmada kullanılan görüntülere ait detaylı bilgiler Tablo 10 ve Tablo 11’ de verilmiştir. 

Şekil 56’ da sağlıklı ve hasta yenidoğanlara ait termal görüntüler gösterilmiştir. 

Tablo 10. Sağlıklı bebeklerde kullanılan veriler ve fiziksel özellikler 

Veri 
Doğum Ağırlığı 

(gr) 
Doğum Hafta + Gün 

Sağlıklı_1 955 27 

Sağlıklı_2 1375 28+2 

Sağlıklı_3 1175 28+4 

Sağlıklı_4 955 27 

Sağlıklı_5 1375 28+2 

Sağlıklı_6 955 27 

Sağlıklı_7 970 27 

Sağlıklı_8 950 28+5 

Sağlıklı_9 1435 29 

Sağlıklı_10 1690 30+5 

Sağlıklı_11 535 23+5 

Sağlıklı_12 1605 33+6 

Sağlıklı_13 1600 28 

Sağlıklı_14 2200 32 

Sağlıklı_15 1765 29+4 

Sağlıklı_16 1735 35+3 

Sağlıklı_17 950 26+4 

Sağlıklı_18 750 26+1 

Sağlıklı_19 800 28 

Sağlıklı_20 590 28+1 

Sağlıklı_21 1760 35+3 

Sağlıklı_22 830 28+1 

Sağlıklı_23 1780 33+3 

Sağlıklı_24 1515 31+1 

Sağlıklı_25 1900 31+5 

Sağlıklı_26 1465 29 

Sağlıklı_27 1825 34 

Sağlıklı_28 3200 32 

Sağlıklı_29 2800 35+ 4 
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Tablo 11. Hasta yenidoğan bebeklerde kullanılan veriler ve fiziksel özellikler 

Veri 
Doğum Ağırlığı 

(gr) 
Doğum Hafta + Gün Patoloji Bulgusu 

Hasta_1 1120 33+5 Aort Koarktasyonu 

Hasta_2 1850 31 
(Konjenital Kalp Hastalığı 
(KKH) + Pulmoner arter 

bantlama 

Hasta_3 1850 31 
KKH + Patent Duktus 
Arteriyozus (PDA) + 

Pulmoner Byling 

Hasta_4 3200 37 

Ventriküler Septal Defekt 
(VSD) + Atriyal Septal Defekt 

(ASD) + Pulmoner 
Hipertansiyon 

Hasta_5 3600 36 Aort Koarktasyonu 

Hasta_6 3460 - KKH + Post Op 9.gün 

Hasta_7 2280 37+6 
Hipoplastik sol kalp 

sendromu 

Hasta_8 3170 39 Pulmoner Atrezi + KKH 

Hasta_9 2300 38 PDA +Aort Koarktasyonu 

Hasta_10 3170 - 
Pulmoner Hipertansiyon + 
KKH + Dicort Sendromu 

Hasta_11 3735 42 Kalp Yetmezliği 

Hasta_12 3200 40 Konjenital Kalp Yetmezliği 

Hasta_13 1850 31 
KKH + PDA + Pulmoner 

Byling + Prematüre 
retinopatisi (ROP) 

Hasta_14 2130 32 
KKH + Pulmoner arter 

bantlama 

 

 

Şekil 56. (a) Sağlıklı yenidoğana ait termal görüntü (b) Kalp hastalığı teşhisi konulmuş 
yenidoğana ait termal görüntü 

362 × 482 boyutuna sahip segmente edilmiş termal görüntüler, çoklu çözünürlük 

analiz yöntemlerinde kullanılmak üzere 256 × 256 boyutuna sabitlenmiştir. Termal 

görüntülerden özellik çıkarımı için çoklu çözünürlük analiz yöntemleri kullanılmıştır. Deneysel 

olarak, optimum ayrıştırma seviyesi ADD, CoD, CuD için 3 ve ARiD için 2 olarak 
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belirlenmiştir. Çoklu çözünürlük analizi yöntemleri ile elde edilen yaklaşım katsayısı 

matrislerinin boyutları ADD ve CoD için 32 × 32, CuD için 85 × 85 ve ARiD için 129 × 512’ 

dir. Elde edilen yaklaşım katsayısı matrisleri sütun vektörü haline getirilerek özellik vektörleri 

oluşturulmuş ve bu özellik vektörleri [0, 1] aralığında normalize edilmiştir. Elde edilen 43 adet 

özellik vektörü YSA’ ya giriş olarak verilmiş ve sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir.  

Kullanılan 3 katmanlı ve 4 katmanlı YSA modellerinin sınıflandırma sonuçları Tablo 

12 ve Tablo 13’ de verilmiştir. Sınıflandırma performanslarını karşılaştırmak için doğruluk, 

hassasiyet, özgüllük değerleri ve işlem süreleri hesaplanmıştır. Dört katmanlı YSA modeli ile 

sınıflandırma işleminde en yüksek sınıflandırma başarısına, gizli düğüm sayıları 50 ve 10 

iken ulaşılmıştır. Her bir yöntem için optimum öğrenme oranı ADD için 0.03, ARiD için 0.2, 

CuD için 0.01 ve CoD için 0.04 olarak elde edilmiştir. Üç katmanlı YSA modeli ile 

sınıflandırma işleminde en yüksek sınıflandırma başarısına, gizli düğüm sayısı 50 iken 

ulaşılmıştır. Her bir yöntem için optimum öğrenme oranı ADD için 0.05, ARiD için 0.8, CuD 

için 0.05 ve CoD için 0.7 olarak elde edilmiştir. Bütün işlemler için durdurma kriteri 1e-20, 

maksimum iterasyon sayısı 300 ve momentum sabiti 0.2 olarak belirlenmiştir.  

Tablo 12. 43 termal görüntünün dört katmanlı YSA modeli ile sınıflandırma sonuçları 

Yöntem 
Gizli 

Düğüm 
Sayısı 

Öğrenme 
Oranı 

Doğruluk 
(%) 

Hassasiyet 
(%) 

Özgüllük 
(%) 

Süre 
(Saniye) 

ADD [50 10] 0.03 81.40 42.86 100 0.8955 

ARiD [50 10] 0.2 74.42 42.86 89.66 21.8935 

CuD [50 10] 0.01 72.09 57.14 79.31 3.1575 

CoD [50 10] 0.04 74.42 42.86 89.66 0.7739 
 

Tablo 13. 43 termal görüntünün üç katmanlı YSA modeli ile sınıflandırma sonuçları 

Yöntem 
Gizli 

Düğüm 
Sayısı 

Öğrenme 
Oranı 

Doğruluk 
(%) 

Hassasiyet 
(%) 

Özgüllük 
(%) 

Süre 
(Saniye) 

ADD 50 0.05 69.77 42.86 82.76 0.7850 

ARiD 50 0.8 57.44 50 75.86 29.7737 

CuD 50 0.05 69.77 28.57 89.66 0.8042 

CoD 50 0.7 65.11 42.86 75.86 0.8749 
 

Tablolar karşılaştırıldığında, dört katmanlı YSA modeli ile sınıflandırma sonuçlarının 

doğruluk, hassasiyet ve özgüllük değerlerinin üç katmanlı YSA modeli ile sınıflandırma 

sonuçlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, en uygun yapı için dört 

katmanlı YSA modeli seçilmiştir. Tablo 12’ den de görüleceği gibi termal görüntüler; ADD ile 

%81.40, ARiD ile %74.42, CuD ile %72.09, CoD ile %74.42 doğrulukla sınıflandırılmıştır. 

Kullanılan çoklu çözünürlük yöntemleri ile elde edilen sonuçlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde, 
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en yüksek başarı %81.40 ile ADD kullanılarak sağlanmıştır. En yüksek hassasiyet oranını 

%57.14 ile CuD, en yüksek özgüllük oranını ise %100 ile ADD göstermiştir. 

Tablo 14’ te ADD, ARiD, CuD ve CoD yöntemlerinin dört katmanlı YSA modeli 

kullanılarak sınıflandırılması ile elde edilen karmaşıklık matrisi yer almaktadır. Bu tablolarda, 

sağlıklı ve hasta olduğu bilinen veriler ile sınıflayıcının bu etiketli verileri hangi sınıflara 

ayırdığı detaylı olarak görülebilmektedir. Tabloda yer alan karmaşıklık matrisleri 

incelendiğinde bütün yapılar için pozitif etiketli görüntülerde sınıflama hatalarının olduğu ve 

bunun sonucu olarak da pozitif tahmin testlerinin düşük olduğu görülmektedir. Ancak negatif 

verileri sınıflandırmada %79 ile %100 arasında değişen bir orana ulaşılmıştır. ADD yöntemi 

ile YSA kullanılarak sınıflandırma işleminde sağlıklı olarak etiketlenmiş 29 görüntünün 

tamamının sağlıklı olarak sınıflandığı görülmektedir. 

Tablo 14. 43 termal görüntünün dört katmanlı YSA modeli ile sınıflandırılması sonucu elde 
edilen karmaşıklık matrisi 

         a-) ADD + YSA için sınıflandırma sonucu                       b-) ARiD + YSA için sınıflandırma     
                   sonucu 

 

           
 
 
 
 
 

c-) CuD + YSA için sınıflandırma sonucu                        d-) CoD + YSA için sınıflandırma sonucu 

 

 

 

 

 

Sınıflandırma sonucunda elde edilen doğruluk ve hassasiyet oranları yeterli 

görülmemiştir. Bu durumun sebebi olarak kullanılan termal görüntülerin sayısının yetersizliği 

düşünülmüş; bu amaçla da ikinci bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamada, veri 

sayısını sentetik olarak artırmak amacıyla veri artırma yöntemi (data augmentation method) 

kullanılmıştır. Bu yöntem ile girdi görüntüsünden rastgele olarak görüntüyü kırpma, çevirme, 

yeniden boyutlandırma ve döndürme gibi sentetik veri üretme teknikleri kullanılarak 

görüntünün farklı varyasyonları oluşturulmuş ve böylece veri sayısında artış sağlanmıştır. 

Bu başlık altında gerçekleştirilen ikinci uygulamada, kalp hastalığı teşhisi konmuş 

yenidoğanların segmente edilmiş 43 tane termal görüntüsüne veri artırma yöntemi 

uygulanarak her bir görüntüden farklı varyasyonda 5 görüntü daha oluşturulmuştur. Şekil 57’ 

de veri artırma yöntemi ile elde edilen görüntüler gösterilmiştir. Şekilde görülen bu 

görüntüler, orijinal görüntüye [-20 20] derece aralığından seçilen rasgele açılarla rotasyon 

Tahmin Edilen Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta 6 8 

Sağlıklı 0 29 

Tahmin Edilen Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta 6 8 

Sağlıklı 3 26 

Tahmin Edilen Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta 8 6 

Sağlıklı 6 23 

Tahmin Edilen Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta 6 8 

Sağlıklı 3 26 



 

69 
 

işlemi ve [-5 5] aralığından rasgele seçilen mesafede yatay ve dikey yönde çevirme işlemleri 

uygulanarak elde edilmiştir. Sonuç olarak, bu uygulamada orijinal görüntü ve veri artırma ile 

elde edilen 5 farklı görüntü olmak üzere toplamda 258 termal görüntü incelenmiştir. 

 

 

Şekil 57. Veri artırma yöntemi ile elde edilen görüntüler 

362 × 482 boyutuna sahip termal görüntüler, çoklu çözünürlük analizi yöntemlerinde 

kullanılmak üzere 256 × 256 boyutuna sabitlenmiştir. Çoklu çözünürlük analizi yöntemleri 

(Ayrık Dalgacık, Ayrık Ridgelet, Hızlı Ayrık Curvelet ve Contourlet Dönüşümü) uygulanarak 

görüntülerin yaklaşım katsayılarından özellikler çıkarılmış ve YSA modeli ile sınıflandırma 

işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Kullanılan 3 katmanlı ve 4 katmanlı YSA modellerinin sınıflandırma sonuçları Tablo 

15 ve Tablo 16’ da verilmiştir. Sınıflandırma performanslarını karşılaştırmak için doğruluk, 

hassasiyet ve özgüllük değerleri ile işlem süreleri hesaplanmıştır. Dört katmanlı YSA modeli 

ile sınıflandırma işleminde en yüksek sınıflandırma başarısına, gizli düğüm sayıları 50 ve 10 

iken ulaşılmıştır. Her bir yöntem için optimum öğrenme oranı ADD için 0.9, ARiD için 0.7, 

CuD için 0.8 ve CoD için 0.05 olarak elde edilmiştir. Üç katmanlı YSA modeli ile sınıflandırma 

işleminde en yüksek sınıflandırma başarısına, gizli düğüm sayısı 50 iken ulaşılmıştır. Her bir 

yöntem için optimum öğrenme oranı ADD için 0.6, ARiD için 0.02, CuD için 0.6 ve CoD için 1 

olarak elde edilmiştir. 

 

Tablo 15. 258 termal görüntünün dört katmanlı YSA modeli ile sınıflandırma sonuçları 

Yöntem 
Gizli 

Düğüm 
Sayısı 

Öğrenme 
Oranı 

Doğruluk 
(%) 

Hassasiyet 
(%) 

Özgüllük 
(%) 

Süre 
(Saniye) 

ADD [50 10] 0.9 88.37 75 94.83 2.1019 

ARiD [50 10] 0.7 90.7 83.33 94.25 2.1758 
CuD [50 10] 0.8 89.54 72.62 97.70 2.1909 

CoD [50 10] 0.05 92.25 85.71 85.40 1.7026 
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Tablo 16. 258 termal görüntünün üç katmanlı YSA modeli ile sınıflandırma sonuçları 

Yöntem 
Gizli 

Düğüm 
Sayısı 

Öğrenme 
Oranı 

Doğruluk 
(%) 

Hassasiyet 
(%) 

Özgüllük 
(%) 

Süre 
(Saniye) 

ADD 50 0.6 90.7 86.91 92.53 2.0786 

ARiD 50 0.02 90.7 84.52 93.68 111.5660 

CuD 50 0.6 91.09 84.52 94.25 3.1900 

CoD 50 1 91.09 85.71 93.68 2.0397 

 

Tablolar karşılaştırıldığında, üç katmanlı YSA modeli ile yapılan sınıflandırma 

sonuçlarının hassasiyet oranının, dört katmanlı YSA modeli kullanılarak yapılan sınıflandırma 

sonuçlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuçlardan yola çıkarak en uygun 

yapının üç katmanlı YSA modeli ile elde edildiği görülmüştür. Tablo 16’ dan de görüleceği 

üzere termal görüntüler; ADD ile %90.7, ARiD ile %90.7, CuD ile %91.09, CoD ile %91.09 

doğrulukla sınıflandırılmıştır. Kullanılan çoklu çözünürlük yöntemleri ile elde edilen sonuçlar 

ayrı ayrı değerlendirildiğinde, en yüksek başarı %91.09 doğrulukla CoD ve CuD kullanılarak 

sağlanmıştır. En yüksek hassasiyet oranını %86.91 ile ADD, en yüksek özgüllük oranını ise 

%94.25 ile CuD göstermiştir. 

Tablo 17’ de ADD, ARiD, CuD ve CoD yöntemlerinin üç katmanlı YSA modeli 

kullanılarak sınıflandırılması ile elde edilen karmaşıklık matrisi yer almaktadır. Tabloda yer 

alan karmaşıklık matrisleri incelendiğinde, CoD yöntemi ile YSA kullanılarak sınıflandırma 

işleminde hasta olarak etiketlenmiş 84 görüntünün 73’ ünün hasta olarak sınıflandığı 

görülmektedir. CuD yöntemi ile YSA kullanılarak sınıflandırma işleminde sağlıklı olarak 

etiketlenmiş 174 görüntünün 164’ ünün sağlıklı olarak sınıflandığı görülmektedir. 
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Tablo 17. 258 termal görüntünün üç katmanlı YSA modeli ile sınıflandırılması sonucu elde 
edilen karmaşıklık matrisi 

  a-) ADD + YSA için sınıflandırma sonucu                       b-) ARiD + YSA için sınıflandırma sonucu 

 

     
      
 
 

 
 
c-) CuD + YSA için sınıflandırma sonucu                          d-) CoD + YSA için sınıflandırma sonucu 

 

 

 

 

 

Veri artırma yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen sınıflandırma sonuçlarının daha 

yüksek doğruluk, hassasiyet ve özgüllük oranlarına ulaşılabildiği görülmüştür. 

4.4 Farklı Özellik Çıkarma, Özellik Seçme ve Makine Öğrenimi Yöntemleri İle Sağlıklı ve 

Hasta Yenidoğanların Belirlenmesi 

Bu bölümde yirmi sağlıklı ve yirmi hastalık teşhisi konmuş yeni doğan bebeğe ait kırk 

termogram kullanılarak hasta - sağlıklı sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem için 

önerilen sistemin blok gösterimi Şekil 58’ de verilmiştir. 

 

 

Şekil 58.Makine öğrenimi ile sınıflama gerçekleştirmek için önerilen sistemin blok diyagramı 

Tahmin Edilen Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta 71 13 

Sağlıklı 11 163 

Tahmin Edilen Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta 73 11 

Sağlıklı 13 161 

Tahmin Edilen Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta 71 13 

Sağlıklı 10 164 

Tahmin Edilen Sınıf 

Hasta Sağlıklı 

Gerçek 
Sınıf 

Hasta 72 12 

Sağlıklı 11 163 
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Termogramlar öncelikle RGB görüntülere ve sıcaklık haritalarına çevrilmiştir ve Bölüm 

3.4’te açıklanan bölütleme algoritmasına göre: 

 Otsu eşikleme yöntemi kullanılarak arka plan çıkarma, 

 Türev alıp, 0’dan küçük değerler 0’a, 0’dan büyük değerler ise 1’e eşitlenerek 

ikili hale getirme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Termogramlara ait RGB ve bölütlenmiş görüntüler Şekil 59’ da, sıcaklık haritaları ve 

bölütlenmiş görüntüler Şekil 60’ ta gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 59.Görüntü veri tabanında yer alan bazı termogramlara ait RGB görüntüler, arka plan 
çıkarma ve ikili hale getirme ile bölütlenmiş halleri 

 

 

Şekil 60. Görüntü veri tabanında yer alan bazı termogramlara ait RGB sıcaklık haritaları, 
arka plan çıkarma ve ikili hale getirme ile bölütlenmiş halleri 
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362 x 482 boyutundaki görüntülere yerel ikili desen özellik çıkarma algoritması 

uygulanarak, 757 x 1 boyutunda görüntüyü temsil eden özellik vektörleri elde edilmiştir. Bu 

özellik vektörlerinden, 1 numaralı hasta bebeğe ait özellik vektörü histogramı Şekil 61(a)’da 

ve 1 numaralı sağlıklı bebeğe ait özellik vektörü histogramı Şekil 61(b)’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 61. İki bebeğe ait özellik vektörlerinin histogramları (a) bir numaralı hasta bebeğe ait 
özellik vektörü histogramı (b) bir numaralı sağlıklı bebeğe ait özellik vektörü histogramı 

757 x 1 boyutundaki özellik vektörlerine hızlı korelasyon tabanlı filtre özellik seçme 

algoritması uygulanarak vektör boyutları 12 x 1 hale getirilmiştir. Böylece aynı görüntüyü 

temsil eden önemli özellikler ortaya çıkarılmıştır. 1 numaralı hasta ve 1 numaralı sağlıklı 

bebeğe ait özellik 12 x 1 vektör histogramları sırasıyla Şekil 62(a) ve Şekil 62(b)’de 

verilmiştir. 
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Şekil 62. Özellik seçimi uygulandıktan sonra elde edilen vektörlerin histogramları (a) bir 
numaralı hasta bebeğe ait 12 x 1 özellik vektörü histogramı (b) bir numaralı sağlıklı bebeğe 
ait 12 x 1 özellik vektörü histogramı 

Özellik seçme işleminin ardından elde edilen özellikler yapay sinir ağları, lojistik 

regresyon, karar ağaçları ve rastgele orman algoritmaları ile sınıflandırılmıştır. Görüntüleri 

temsil eden 12 x 1 boyutlu özellik vektörlerinin sınıflanması için oluşturulan YSA modeli Şekil 

63’ te gösterilmiştir. 
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Şekil 63. Sınıflandırma için oluşturulmuş 2 gizli katmanlı ve 2 çıkış katmanı bir YSA modeli. 
Giriş katmanında bulunan 12 özellik HKTF kullanılarak elde edilmiştir. 

Burada model parametreleri deneysel olarak aşağıdaki şekilde seçilmiştir. 

 Maksimum hata: 1e-20 

 İlk gizli katman: 5 nöron 

 İkinci gizli katman: 8 nöron 

 Öğrenme oranı: 0.3 

 Maksimum iterasyon: 500 

 

Özellik seçimi yapılmadan 757 x 1 boyutlu vektörler ile gerçekleştirilen sınıflama için 

yalnızca YSA’nın giriş katmanında bulunan nöronların sayısı değişmektedir (12’den 757’ye 

yükseliyor). Karar ağaçları, rastgele orman ve lojistik regresyon ile gerçekleştirilen 

sınıflandırmalarda WEKA programının varsayılan parametreleri kullanılmıştır (WEKA, 2019b; 

2019c; 2019a). 10 – katlamalı çapraz doğrulama kullanılarak elde edilen sonuçlar Tablo 

18’de gösterilmiştir. 
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Tablo 18.Makine öğrenimi ile gerçekleştirilen sınıflamaların sonuçları 

 

Termogram 

Yaklaşımları 

 

Görüntü Tipleri 

 

Örnek 
Görüntüler 

Sınıflandırma Algoritmaları 

(% doğruluk) 

Özellik seçimi yapmadan 
 

Özellik seçimi yaparak 
 

Ham 

Bölütlenmiş 

YSA LR KA RO Arka 

plan 

çıkarma 

İkili 

hale 

getirme 

1 RGB ☑   

 

55.00, 

72.50 

55.00, 

67.50 

42.50, 

55.00 

52.50, 

72.50 

2 
Sıcaklık 

Haritaları 
☑   

 

47.50, 

62.50 

40.00, 

72.50 

47.50, 

62.50 

50.00, 

67.50 

3 RGB  ☑  

 

50.00, 

62.50 

52.50, 

60.00 

37.50, 

55.00 

52.50, 

77.50 

4 
Sıcaklık 

Haritaları 
 ☑  

 

47.50, 

65.00 

47.50, 

75.00 

40.00, 

70.00 

52.50, 

70.00 

5 RGB  ☑ ☑ 

 

60.00, 

67.50 

50.00, 

72.50 

40.00, 

72.50 

57.50, 

80.00 

6 
Sıcaklık 

Haritaları 
 ☑ ☑ 

 

62.50, 

92.50 

52.50, 

87.50 

45.00, 

82.50 

65.00, 

90.00 

 

Tablo 18’de bölütleme ve özellik seçiminin etkisi görülmektedir. Bölütleme ve özellik 

seçimi uygulanmadan RGB görüntülerin sınıflanması en düşük % 42.5 (RGB+özellik 

çıkarma+KA) ve en yüksek % 55 (RGB+özellik çıkarma+LR) doğruluk ile gerçekleşmiştir. 

Yine bölütleme ve özellik seçimi uygulanmadan sıcaklık haritalarının sınıflanması en düşük 

% 40 (sıcaklık haritası+özellik çıkarma+LR) en yüksek % 50 (sıcaklık haritası+özellik 

çıkarma+RO) doğruluk ile gerçekleşmiştir. Buradan görüldüğü gibi görüntüler orijinal 

halleriyle özellik çıkarma yapılarak sınıflandırıldığında en yüksek % 55 (RGB+özellik 

çıkarma+LR) doğruluk elde edilmektedir. 
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Orijinal görüntülere özellik çıkarma uygulandıktan sonra özellik seçme uygulandığında 

ise doğruluk değeri RGB görüntülerde % 12.5 ile % 20; sıcaklık haritalarında % 15 ile % 32.5 

arasında artış göstermiştir. Böylece orijinal görüntülerin sınıflandırılmasında en iyi doğruluk 

değeri % 72.5 (RGB+özellik çıkarma+özellik seçme+RO) olarak elde edilmiştir.  

Orijinal görüntülere, OTSU eşikleme metodu ile arka plan çıkarma işlemi 

uygulandığında ve özellik seçimi yapılmadığında RGB görüntülerde ve sıcaklık haritalarında 

en yüksek % 52.5 (RGB+arka plan çıkarma+özellik çıkarma+LR, sıcaklık haritaları+arka plan 

çıkarma+özellik çıkarma+RO) doğruluk elde edilmiştir. Özellik seçimi de uygulandığında ise 

en yüksek doğruluk değeri % 77.5 (RGB+arka plan çıkarma+özellik çıkarma+özellik 

seçme+RO) olarak elde edilmiştir. 

Arka planı çıkarılmış görüntüler ikili hale getirildikten sonra, özellik seçimi 

uygulanmadan sınıflandıklarında RGB görüntülerde en yüksek % 60 (RGB+arka plan 

çıkarma+ikili hale getirme+özellik çıkarma+YSA); sıcaklık haritalarında en yüksek % 65 

(sıcaklık haritası+arka plan çıkarma+ikili hale getirme+özellik çıkarma+RO) doğruluk değeri 

ile elde edildiği görülmektedir. Özellik seçimi uygulandığında ise RGB görüntülerde en 

yüksek % 80 (RGB+arka plan çıkarma+ikili hale getirme+özellik çıkarma+özellik 

seçme+RO); sıcaklık haritalarında en yüksek % 92.5 (sıcaklık haritası+arka plan 

çıkarma+ikili hale getirme+özellik çıkarma+özellik seçme+YSA) doğruluk değeri elde 

edilmiştir. Buradan; sıcaklık haritaları, arka plan çıkarma, ikili hale getirme, özellik çıkarma ve 

özellik seçme bir arada kullanıldığında elde edilen sınıflandırma sonuçlarının diğer tüm 

sonuçlardan yüksek olduğu görülmektedir. 

4.5 Evrişimli Sinir Ağları Kullanılarak Sağlıklı ve Hasta Yenidoğanların Belirlenmesi 

Bu bölümde yeni doğan bebeklerin sağlık durumlarının belirlenmesi için ESA ve veri 

artırımı yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma toplamda dört kısımdan meydana gelmektedir ve 

önerilen sisteme ait blok diyagram Şekil 64’ te verilmiştir. 
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Şekil 64. Evrişimli sinir ağları ile sınıflama gerçekleştirmek için önerilen sistemin blok 
diyagramı 

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde görüntü alınırken bir bebekten bir dakika 

içerisinde yüz görüntü elde edilmektedir. Tablo 19’dan görüldüğü gibi, çalışmanın birinci 

kısmında bu yüz görüntü içerisinden ilk on görüntü seçilerek 19 hasta ve 19 sağlıklı bebeğe 

ait 380 görüntü ile sınıflandırma gerçekleşmiştir. İkinci kısımda ise bebeklere ait tüm 

görüntüler kullanılmış ve 3800 görüntü ile sınıflandırma gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 19. Dört kısım boyunca kullanılan görüntü sayıları 

Kısım 

Bir bebeğe 
ait original 

görüntü 
sayısı 

Bir bebeğe 
ait seçilen 

orijinal 
görüntü 
sayısı 

Bir bebeğe 
ait artırılmış 

görüntü 
sayısı 

Toplam 
bebek 
sayısı 

Toplam 
görüntü 
sayısı 

I 100 10 - 38 380 
II 100 100 - 38 3800 
III 100 100 300 38 15200 
IV 100

 
100 700 38 30400

 

 

Üçüncü ve dördüncü kısımda veri artırımının sınıflama performansına etkisini 

gözlemlemek amacı ile orijinal verilere ek olarak artırılmış görüntüler de kullanılmıştır. 

Üçüncü kısımda 100’er görüntüye parlaklık artırma, kontrast değiştirme ve tuz – biber 

gürültüsü ekleme yöntemleri uygulanarak 400’er görüntü (100 orijinal, 300 artırılmış) elde 

edilmiştir ve böylece 15200 görüntü ile sınıflandırma gerçekleştirilmiştir. Dördüncü kısımda 

ise çözünürlük değiştirme, renk dönüştürme ve iki farklı yoğunlukta tuz – biber gürültüsü 
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ekleme yöntemleri de dahil edilerek her bir bebekten 800’er görüntü (100 orijinal, 700 

artırılmış) elde edilmesi sağlanmıştır ve böylece 30400 görüntü ile sınıflandırma 

gerçekleştirilmiştir. 

Artırılmış görüntüler Şekil 65’ de gösterilirken sınıflandırma için oluşturulan ESA 

modeli Şekil 66’ da verilmiştir.  

 

 

Şekil 65. Artırma ile oluşturulan termal görüntüler (a) orijinal (b) parlaklık arttırma (c) kontrast 
değiştirme (d) çözünürlük değiştirme (e) renk dönüşümü (f-h) sırasıyla 0.01, 0.02 ve 0.08 tuz 
ve biber gürültüsü ekleme. 

Şekil 65 (a)’da görülen orijinal görüntünün piksel değerleri 0 ile 1 arasında 

değişmektedir. Görüntünün parlaklığını arttırmak için tüm değerlere 0.3 eklenmiştir. Bu işlem 

sonucunda 1’den büyük olan değerler 1’e eşitlenerek yeni piksel değerleri 0.3 ile 1 arasına 

getirilmiştir. Elde edilen görüntü Şekil 65 (b)’de görülmektedir. Görüntünün kontrastını 

değiştirmek için tüm piksel değerleri 0.5 ile çarpılmıştır. Böylece Şekil 65 (c)’de görüldüğü 

gibi daha karanlık bir görüntü elde edilmiştir. Renk dönüştürme işlemi için RGB görüntüler 

kırmızı, yeşil ve mavi uzaylarına ayrılmıştır ve ardından kırmızı ve yeşil uzaylar ile RGG 

olarak yeniden birleştirilmiştir. Böylece görüntüdeki mavi bant silinerek Şekil 65 (e)’deki gibi 

bir sonuç elde edilmiştir. Oluşturulan sistemin görüntü alma esnasında yaşanabilecek 

sıcaklık kaymalarına karşı güçlü olması gerekmektedir. Bu durumu modellemek için 

görüntülere 0.01, 0.02 ve 0.08 yoğunlukta olmak üzere tuz – biber gürültüsü eklenmiştir. 

Elde edilen görüntüler Şekil 65 (f-h) arasında sırası ile görülmektedir. 
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Şekil 66. Kısım 1-2-3-4’teki görüntüleri sınıflandırmak için oluşturulmuş ESA modeli 

Şekil 66’dan görüldüğü gibi oluşturulan ESA modeli 2 konvolüsyon, 2 havuzlama, 1 

düzleştirme ve 5 nöron katmanına sahiptir. İlk konvolüsyon katmanı 3x3 boyutunda 32 farklı 

filtreden (aktivasyon = ReLU) ikinci konvolüsyon katmanı ise 3x3 boyutunda 16 farklı 

filtreden (aktivasyon = ReLU) meydana gelir. Eklenen iki havuzlama işleminde de 2x2 

boyutunda filtre kullanılmış ve maksimum havuzlama gerçekleştirilmiştir. Konvolüsyon ve 

havuzlama işlemleri tamamlandıktan sonra 16x16 boyutunda 16 adet özellik haritası elde 

edilmiştir. Bu özellik haritaları düzleştirme katmanı ile 4096 x 1 (16x16x16) olarak vektörel 

hale getirilmiştir. Nöron katmanının ilk dört katmanı sırası ile 512, 256, 64 ve 16 nöron 

içerirken (aktivasyon = ReLU) çıkış katmanı olan beşinci katman 1 nöron (aktivasyon = 

sigmoid) içermektedir. Sigmoid fonksiyonu 0 ile 1 değerleri arasında çıkış üretmektedir. 

Burada eğer çıkış değeri 0.5’ten büyük ise hasta, 0.5’e eşit veya daha düşük ise sağlıklı 

olarak sınıflandırma gerçekleşmektedir. 

Dört uygulama için de 10 – kat çapraz doğrulama yöntemi kullanılmıştır. Buna göre 

eğitim ve test için kullanılan veri sayıları Tablo 20’de verilmiştir. 

 

Tablo 20.10 – kat çapraz doğrulama yöntemine göre eğitim ve test için kullanılan veri sayıları 

Kısım Toplam Eğitim Test 

I 380 342 38 
II 3800 3420 380

 

III 15200 13680 1520 
IV 30400

 
27360 3040 
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Elde edilen sonuçlar hassasiyet, özgüllük, doğruluk, alıcı işlem karakteristiği ve eğri 

altında kalan alan (EAA) kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Birinci kısımda Tablo 21’den görüldüğü gibi 190 hasta sınıfına ait görüntünün 156’sı 

hasta ve 190 sağlıklı sınıfına ait görüntünün 147’si sağlıklı olarak sınıflandırılmıştır. Buna 

göre % 82.10 hassasiyet, % 77.36 özgüllük, % 79.73 doğruluk ve EAA değeri 0.797 olarak 

elde edilmiştir.  

 

Tablo 21.Kısım 1 Sonuçları 

Karmaşıklık Matrisi Hassasiyet Özgüllük Doğruluk EAA 

156 34

43 147
 

% 82.10 % 77.36 % 79.73 0.797 

 

 Kısım 2’de 3800 görüntü ile sınıflandırma yapıldığında Tablo 22’den görüldüğü gibi 

sınıflandırma performansı düşmüştür. Örneğin doğruluk değeri % 79.73’ten % 73.55’e 

düşmüştür.  

Tablo 22. Kısım 2 Sonuçları 

Karmaşıklık Matrisi Hassasiyet Özgüllük Doğruluk EAA 

1451 449

556 1344
 

% 76.36 % 70.73 % 73.55 0.736 

 

 Kısım 3’te parlaklık artırma, kontrast değiştirme ve tuz – biber gürültüsü ekleme ile 

artırılmış 15200 (3800 orijinal, 11400 artırılmış) görüntü sınıflandırıldığında Tablo 23’den 

görüleceği gibi hassasiyet, özgüllük ve doğruluk değerleri % 99’un üzerine çıkmıştır ve EAA 

değeri 1’e çok yaklaşarak 0.991 olmuştur.  

Tablo 23. Kısım 3 Sonuçları 

Karmaşıklık Matrisi Hassaslık Özgüllük Doğruluk EAA 

7529 71

70 7530
 

% 99.06 % 99.07 % 99.07 0.991 

 

Dördüncü kısımda ESA’nın eğitilmesi ve test edilmesi için 30400 (3800 orijinal, 26600 

artırılmış) görüntü kullanılmıştır ve en iyi sonuçlar burada elde edilmiştir. Tablo 24’ten 

görüleceği gibi 15200 hasta sınıfına ait görüntünün 15159’u hasta ve 15200 sağlıklı sınıfına 

ait görüntünün 15114’ü sağlıklı olarak sınıflandırılmıştır. Böylece % 99.58 doğruluk, % 99.73 
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özgüllük, % 99.43 hassasiyet ve 0,996 EAA değeri elde edilmiştir. Ayrıca 4 kısımdan elde 

edilen AİK eğrisi Şekil 67’de gösterilmiştir. 

Tablo 24.Kısım 4 Sonuçları 

Karmaşıklık Matrisi Hassaslık Özgüllük Doğruluk EAA 

15159 41

86 15114
 

% 99.73 % 99.43 % 99.58 0.996 

 

 

Şekil 67. Kısım 1-2-3-4’e ait sınıflama sonuçlarının alıcı işlem karakteristiği eğrileri ve EAA 
değerleri. 

4.6 Veri Artırma Yöntemlerinin Sınıflama Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 

Bölüm 4.5’te, veri artırımının sınıflama performansını artırdığı gözlenmiştir. Bölüm 

4.6’da farklı veri artırma teknikleri (rotasyon değiştirme, aynalama, yakınlaştırma, 3B 

döndürme, histogram eşitleme, keskinleştirme, bulanıklaştırma, renk değiştirme, aydınlık 

artırma ve kontrast değiştirme) üçerli olarak bir araya getirilmiş ve sınıflama performansına 

olan etkileri incelenmiştir. Bölüm 4.6 için kullanılan veri artırımı yöntemleri aşağıda 

açıklanmıştır: 

 

 Rotasyon değiştirme: Görüntünün rotasyonunun değiştirilmesi için merkez nokta etrafında 

saat yönünün tersi yönde 45
0 

çevirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Görüntünün 

boyutlarında değişim olmaması için 640 x 480 çerçeve dışında kalan kısım Şekil 68 

(b)’da gösterildiği gibi kırpılmıştır. 

 Aynalama: Görüntüdeki her bir piksel değerinin y eksenine göre simetriği alınarak 

aynalama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işleme göre pikselin mevcut konumu (x, y) iken 

(640-x, y) haline getirilmiştir. Elde edilen görüntüler Şekil 68 (c)’de gösterilmiştir. 

 Yakınlaştırma: Görüntüyü yakınlaştırmak için öncelikle 640 x 480 boyutlu görüntünün 140. 

sütundan 570. sütuna kadar ve 140. satırdan 400. satıra kadar olan kısmı kesilmiştir. 

Böylece görüntü merkezi etrafında bir alan meydana getirilmiştir. Şekil 68 (d)’de 
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görüldüğü gibi kesilen kısım yeniden boyutlandırma ile 640 x 480 hale getirilerek 

yakınlaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 3 boyutlu döndürme: Rotasyonu değiştirilen görüntüler, Şekil 68 (e)’de görüldüğü gibi z 

ekseni boyunca da çevrilerek üç boyutlu döndürme gerçekleştirilmiştir.  

 Histogram eşitleme: Gri seviyeli görüntülerde siyah – beyaz dengesi oluşturmak için 

kullanılan yönteme histogram eşitleme denir. Histogram eşitlemeyi görüntülere 

uygulamak için öncelikle görüntüler kırmızı, yeşil ve mavi bantlarına ayrılmıştır ve 

ardından her bir banda histogram eşitleme uygulanarak görüntü yeniden birleştirilmiştir. 

Elde edilen görüntüler Şekil 68 (f)’de gösterilmiştir.  

 Renk değiştirme: Görüntünün rengini değiştirmek için görüntü yeniden kırmızı, yeşil ve 

mavi bantlara bölünmüştür. Görüntü yeniden birleştirilirken mavi bant elimine edilerek 

kırmızı, yeşil ve yeniden yeşil bant kullanılmıştır. Böylece Şekil 68 (g)’de görüldüğü gibi 

farklı renklerde görüntüler elde edilmiştir. 

 Karşıtlık ve aydınlık değiştirme: Tüm piksel değerleri 0,75 değeri ile çarpılarak görüntülerin 

karşıtlığı ve tüm piksel değerlerine 0,2 değeri eklenerek görüntülerin aydınlığı 

değiştirilmiştir. Oluşan görüntüler Şekil 68 (h, i)’da gösterilmiştir. 

 Bulanıklaştırma ve keskinleştirme: Görüntülerin bulanıklaştırılması için standart sapması 2 

olan iki boyutlu alçak geçiren gauss filtresi kullanılmıştır. Görüntülerin keskinleştirilmesi 

için ise görüntülerden bulanık hallerinin çıkartılması gerçekleştirilir. Burada görüntülerin 

bulanıklaştırılması için standart sapması 1,5 olan gauss filtresi kullanılmıştır. Elde edilen 

görüntüler Şekil 68 (j, k)’da gösterilmiştir. 
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Şekil 68. Orijinal termal görüntü ve artırılmış termal görüntüler (a) orijinal (b) rotasyon (c) 
aynalama (d) yakınlaştırma (e) 3B döndürme (f) histogram eşitleme (g) renk değiştirme (h) 
kontrast değiştirme (i) aydınlık değiştirme (j) bulanıklaştırma (k) keskinleştirme 

Toplamda on farklı karşılaştırma içeren bu çalışmada her bir karşılaştırmada üç farklı 

veri artırım metodu uygulanmıştır. Böylece 15200 (3800 orijinal, 11400 artırılmış) görüntü 

kullanılarak hasta/ sağlıklı sınıflandırılması gerçekleştirilmiştir. Sınıflandırıcı olarak kullanılan 

ESA modeli bir önceki çalışmada (Bölüm 4.5) açıklanmıştır. 10 – kat çapraz doğrulama ile 

elde edilen sonuçlar özgüllük, hassasiyet ve doğruluk kriterleri ile değerlendirilmiştir. 

Gerçekleştirilen tüm karşılaştırmalar Tablo 25’de ve Tablo 26’da görülmektedir. Karmaşıklık 

matrisleri ise Şekil 69 ve 70’de gösterilmiştir. 

Tablo 25. Veri artırımı için bir araya getirilen yöntemler 

Karşılaştırma Kullanılan Metotlar 
A Rotasyon Değiştirme Aynalama Yakınlaştırma 
B Histogram Eşitleme Renk Değiştirme Rotasyon Değiştirme 
C Karşıtlık Değiştirme Aydınlık Arttırma Keskinleştirme 
D Karşıtlık Değiştirme Keskinleştirme Bulanıklaştırma 
E 3B Döndürme Bulanıklaştırma Aynalama 
F Yakınlaştırma Renk Değiştirme Aydınlık Arttırma 
G Rotasyon Değiştirme 3B Döndürme Yakınlaştırma 
H Keskinleştirme 3B Döndürme Renk Değiştirme 
I Rotasyon Değiştirme Bulanıklaştırma Aydınlık Arttırma 
J Histogram Eşitleme Yakınlaştırma Aydınlık Arttırma 
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Şekil 69. Karşılaştırma A-B-C-D-E’ye ait 10 – kat çapraz doğrulama kullanılarak elde edilen 
matrisleri 

 

Şekil 70. Karşılaştırma F-G-H-I-J’ye ait 10 – kat çapraz doğrulama kullanılarak elde edilen 
matrisleri 
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10 – kat çapraz doğrulama tekniğine göre elde edilen hassasiyet, özgüllük ve doğruluk 

değerleri Tablo 26’da verilmiştir. 

Tablo 26.Veri artırımı için kullanılan yöntemlerin sınıflama sonuçları 

Karşılaştırma Kullanılan Metotlar 
Hassasiyet 

(%) 
Özgüllük 

(%) 
Doğruluk 

(%) 

 Veri Artırımı Olmadan 76,36 70,73 73,55 

A 
Rotasyon 

Değiştirme 
Aynalama Yakınlaştırma 69,77 58,76 64,26 

B 
Histogram 
Eşitleme 

Renk 
Değiştirme 

Rotasyon 
Değiştirme 

93,63 95,28 94,46 

C 
Karşıtlık 

Değiştirme 
Aydınlık 
Arttırma 

Keskinleştirme 92,14 94,65 93,40 

D 
Karşıtlık 

Değiştirme 
Keskinleştirme Bulanıklaştırma 99,85 99,82 99,84 

E 3B Döndürme Bulanıklaştırma Aynalama 81,72 75,80 78,76 

F Yakınlaştırma 
Renk 

Değiştirme 
Aydınlık Arttırma 92,52 91,53 92,03 

G 
Rotasyon 

Değiştirme 
3B Döndürme Yakınlaştırma 65,73 76,03 70,88 

H Keskinleştirme 3B Döndürme Renk Değiştirme 85,17 88,76 86,96 

I 
Rotasyon 

Değiştirme 
Bulanıklaştırma Aydınlık Arttırma 86,52 85,21 85,86 

J 
Histogram 
Eşitleme 

Yakınlaştırma Aydınlık Arttırma 92,35 78,38 85,36 

 

Tablo 26’dan görüldüğü gibi hiçbir veri artırımı tekniği uygulanmadan 3800 görüntü ile 

sınıflama gerçekleştirildiğinde % 76,36 hassasiyet, % 70,73 özgüllük ve % 73,55 doğruluk 

değeri elde edilmektedir. Karşılaştırma A’daki gibi (rotasyon değiştirme, aynalama, 

yakınlaştırma) yöntemler bir araya getirildiğinde değerlendirme kriterleri % 69.77 hassasiyet, 

% 58.76 özgüllük ve % 64.26 doğruluk değerlerine düşerken; karşılaştırma B (histogram 

eşitleme, renk değiştirme, rotasyon değiştirme), karşılaştırma C (karşıtlık değiştirme, aydınlık 

artırma, keskinleştirme), karşılaştırma D (karşıtlık değiştirme, keskinleştirme, 

bulanıklaştırma) ve karşılaştırma F’deki (yakınlaştırma, renk değiştirme, aydınlık artırma) 

yöntemler bir araya getirildiğinde tüm sınıflama değerleri % 90’ın üzerinde elde edilmiştir. 

Burada en iyi sınıflandırma, karşılaştırma D’de karşıtlık değiştirme, keskinleştirme ve 

bulanıklaştırma yöntemlerinin bir araya getirilmesi ile % 99,85 hassasiyet, % 99,82 özgüllük 

ve % 99,84 doğruluk ile gerçekleşmiştir. 

Bu problem için, karşılaştırma C ve D’den görüldüğü gibi karşıtlık değiştirme ve 

keskinleştirme yöntemlerinin bir arada kullanılması sınıflama doğruluğunun sırası ile % 93.40 

ve % 99.84 değerlerine yükselmesini sağlamıştır. 

Karşılaştırma A’daki gibi aynalama + yakınlaştırma; E’deki gibi 3B döndürme + 

aynalama; G’deki gibi 3B döndürme + yakınlaştırma yöntemleri bir arada kullanıldığında ise 
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sırası ile % 64.26, %78.76 ve % 70.88 doğruluk değerleri elde edilmiştir. Buradan aynalama, 

3B döndürme ve yakınlaştırma yöntemlerinin bir arada kullanılmasının sınıflama 

performansını doğruluk olarak A’da % 9.29; G’de % 2.67 düşürdüğü ve E’de yalnızca % 5.21 

artırdığı görülmektedir. Termal görüntülerin sınıflandırılmasında bu üç yöntemin bir arada 

kullanılması yerine karşıtlık değiştirme ve keskinleştirme yöntemleri ile bir arada 

kullanılmaları daha uygun olacaktır. 

4.7 Transfer Öğrenme İle Sağlıklı ve Hasta Yenidoğanların Belirlenmesi 

Proje çalışmasının bu bölümünde 19 hasta ve 19 sağlıklı bebeğe ait 3800 görüntü ön-

eğitimli transfer öğrenme yöntemi kullanılarak sınıflandırılmıştır. Kolay ulaşılabilir ve yaygın 

kullanımlarından dolayı, eğitilmiş modellerden AlexNet, VGG16 ve VGG19 modelleri 

seçilmiştir. Bu modellerin mimarileri sırası ile Tablo 27, 28 ve 29’da verilmiştir. 

 

Tablo 27. AlexNet mimarisi 

1 Giriş Katmanı 

2 Konvolüsyon 

3 ReLU 

4 Normalizasyon 

5 Max Havuzlama 

6 Konvolüsyon 

7 ReLU 

8 Normalizasyon 

9 Max Havuzlama 

10 Konvolüsyon 

11 ReLU 

12 Konvolüsyon 

13 ReLU 

14 Konvolüsyon 

15 ReLU 

16 Maksimum havuzlama 

17 Tam bağlı katman 

18 ReLu 

19 Unutturma 

20 Tam bağlı katman 
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21 ReLu 

22 Unutturma 

23 Tam bağlı katman 

24 Olasılık katmanı 

25 Çıkış katmanı 

 

Tablo 28.VGG16 mimarisi 

1 Giriş Katmanı 22 ReLU 

2 Konvolüsyon 23 Konvolüsyon 

3 ReLU 24 ReLU 

4 Konvolüsyon 25 Max havuzlama 

5 ReLU 26 Konvolüsyon 

6 Max havuzlama 27 ReLU 

7 Konvolüsyon 28 Konvolüsyon 

8 ReLU 29 ReLU 

9 Konvolüsyon 30 Konvolüsyon 

10 ReLU 31 ReLU 

11 Max havuzlama 32 Max havuzlama 

12 Konvolüsyon 33 Tam bağlı katman 

13 ReLU 34 ReLu 

14 Konvolüsyon 35 Unutturma 

15 ReLU 36 Tam bağlı katman 

16 Konvolüsyon 37 ReLu 

17 ReLU 38 Unutturma 

18 Max havuzlama 39 Tam bağlı katman 

19 Konvolüsyon 40 Olasılık katmanı 

20 ReLU 41 Çıkış katmanı 

21 Konvolüsyon 
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Tablo 29. VGG19 mimarisi 

1 Giriş Katmanı 25 Konvolüsyon 

2 Konvolüsyon 26 ReLU 

3 ReLU 27 Konvolüsyon 

4 Konvolüsyon 28 ReLU 

5 ReLU 29 Max havuzlama 

6 Max havuzlama 30 Konvolüsyon 

7 Konvolüsyon 31 ReLU 

8 ReLU 32 Konvolüsyon 

9 Konvolüsyon 33 ReLU 

10 ReLU 34 Konvolüsyon 

11 Max havuzlama 35 ReLU 

12 Konvolüsyon 36 Konvolüsyon 

13 ReLU 37 ReLU 

14 Konvolüsyon 38 Max havuzlama 

15 ReLU 39 Tam bağlı katman 

16 Konvolüsyon 40 ReLu 

17 ReLU 41 Unutturma 

18 Konvolüsyon 42 Tam bağlı katman 

19 ReLU 43 ReLu 

20 Max havuzlama 44 Unutturma 

21 Konvolüsyon 45 Tam bağlı katman 

22 ReLU 46 Olasılık katmanı 

23 Konvolüsyon 47 Çıkış katmanı 

24 ReLU 

 

Bölüm 3.9.6’ da açıklandığı gibi ön-eğitimli transfer öğrenme yönteminde özellik 

çıkarma işlemi önceden eğitilmiş modelin özellik çıkarma bölümlerindeki (konvolüsyon, 

aktivasyon, havuzlama) parametrelerin alınması ile yapılmakta ve bu özelliklerin 
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sınıflandırılması için probleme özgü sınıflandırıcı yapı oluşturulmaktadır. Bu çalışmada 

sınıflandırıcı yapı olarak hem tam bağlı katman hem de DVM kullanılmıştır. 

Kullanılan tam bağlı katmanın ilk katmanında 4096 nöron (aktivasyon = ReLU, 

unutturma = %50), ikinci katmanında hasta - sağlıklı sınıflandırılması için 2 nöron 

kullanılmıştır. Burada veri birinci nöronun çıkış değeri daha yüksek ise hasta sınıfına, ikinci 

nöronun çıkış değeri daha yüksekse sağlıklı sınıfına atanmıştır. DVM’de sınıflandırıcı kernel 

olarak doğrusal kernel kullanılmıştır. 

10 – kat çapraz doğrulama kullanılarak elde edilen karmaşıklık matrisleri hassasiyet, 

özgüllük ve doğruluk kriterleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen karmaşıklık 

matrisleri Şekil 71’de ve değerlendirme sonuçları Tablo 30’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 71. Ön-eğitimli transfer öğrenme tekniği kullanılarak gerçekleştirilen sınıflamalardan 
elde edilen karmaşıklık matrisleri (a) AlexNet + tam bağlı katman (b) AlexNet + DVM (c) 
VGG16 + tam bağlı karman (d) VGG16 + DVM (e) VGG19 + tam bağlı katman (e) VGG19 + 
DVM  

Tablo 30. Transfer öğrenme kullanılarak elde edilen sonuçlar 

Modeller 

Sınıflandırıcılar 

Tam Bağlı Katman DVM 

Hassasiyet 

(%) 

Özgüllük 

(%) 

Doğruluk 

(%) 

Hassasiyet 

(%) 

Özgüllük 

(%) 

Doğruluk 

(%) 

Alexnet 69.68 54.79 62.24 89.32 84.11 86.71 

VGG16 49.26 45.16 47.21 80.58 80.89 80.74 

VGG19 60.00 40.00 50.00 76.16 73.00 74.58 
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Elde edilen sonuçlar sınıflandırıcı yapı olarak DVM’nin tam bağlı katmandan daha iyi 

sınıflandırdığını göstermektedir. Tablo 30’dan görüldüğü gibi en iyi sınıflandırma % 89.32 

hassasiyet, % 84.11 özgüllük ve % 86.71 doğruluk ile AlexNet + DVM kullanılarak elde 

edilmiştir.  

4.8 Çekişmeli Üretici Ağlar İle Yeni Termografi Görüntülerinin Üretilmesi 

Derin öğrenme görüntü sınıflandırmada iyi sonuçlar üretmesine karşın eğitim işlemi 

için fazla sayıda görüntüye ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada yeni doğan bebeklere ait 95 

termal görüntü kullanılarak çekişmeli üretici ağlar (ÇÜA) ile yeni termal görüntülerin 

üretilmesi gerçekleştirilmiştir. Veri seti içerisinden rastgele seçilen altı görüntü Şekil 72’ de 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 72. Eğitim verisi içerisinden rastgele seçilmiş 6 görüntü 

ÇÜA modelinin eğitim işleminde karşılaşılan en sık problem aşırı öğrenmedir. ÇÜA 

eğitim algoritmasında öncelikle ayırt edici ağın kendini bir kere eğittiği ve ardından üretici 

ağın kendini bir kere eğittiği Bölüm 3.9.7’ de açıklanmıştı. Ancak uygulama esnasında birer 

kere eğitim gerçekleştirmek, ayırt edici ağın başlangıçta gerçek görüntüler ile sahte 

görüntüleri birbirinden ayırt etmesinin önüne geçmektedir. Bu nedenle ayırt edici ağın kendini 

üretici ağdan daha fazla eğitmesi gerekmektedir. Ancak ayırt edici ağ kendini üretici ağa 

göre çok fazla eğitirse bu kez de üretici ağ tarafından oluşturulan görüntüler direkt sahte 

olarak sınıflanmaya başlar ve bu kez de üretici ağın eğitileceği geri yayılım gerçekleşmez. 

Öyle bir denge yakalanmalıdır ki hem ayırt edici ağ kendini eğitirken üretici ağ devre dışı 

kalmamalı hem de üretici ağ ayırt edici ağı yanıltabilecek nitelikte görüntüler üretebilmelidir.  
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 Ağların kendilerini eğitme sayılarının yanı sıra ağları oluşturan modellerin mimarileri de 

önemli rol oynamaktadır. Örneğin ESA mimarisi ile ağlar oluşturulacağında konvolüsyon 

boyutu, aktivasyon tipi, havuzlama sayısı, filtre sayısı ve nöron sayısı gibi pek çok 

parametrenin seçimi de gerekmektedir. Bu çalışma için kullanılan ayırt edici ağ mimarisi 

Şekil 73’ te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 73. Ayırt edici ağ mimarisi 

ReLU aktivasyon fonksiyonu giriş değerlerinin yalnızca 0’dan büyük olanlarını 

geçirmektedir (relu = max(0,giriş)). LReLU ise giriş değeri ile giriş değerinin bir sızıntı miktarı 

ile çarpımlarını karşılaştırmakta ve büyük olan değeri geçirmektedir (lrelu = max(giriş, giriş * 

sızıntı)). Burada sızıntı miktarı deneysel olarak 0.2’dir. Kullanılan üretici mimarisi Şekil 74’ te 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 74. Üretici ağ mimarisi 

Ayırt edici ağın kendini beş kere üretici ağın ise kendini bir kere eğittiği durumda 

başlangıçtan itibaren oluşan görüntüler aşağıda gösterilmiştir. Şekil 75’ te ilk on iterasyon 
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boyunca oluşan görüntüler gösterilmiştir. Görüldüğü gibi ilk on iterasyonda yalnızca rastgele 

gürültülerden meydana gelen görüntüler oluşmuştur. 

 

 

Şekil 75. İlk 10 iterasyon boyunca üretilen 128 görüntü (her kare 8x8 boyutunda 64 görüntü 
içermektedir) 

 İlk yüz iterasyona gelindiğinde rastgele gürültüler yerine Şekil 76’ da görüldüğü gibi sarı ve 

yeşil tonların baskın olduğu fakat bir örüntü ifade etmeyen görüntüler meydana gelmiştir. 

 

 

Şekil 76. 100 iterasyon boyunca üretilen 128 görüntü (her kare 8x8 boyutunda 64 görüntü 
içermektedir) 

1000 iterasyona gelindiğinde ise ÇÜA artık termal görüntülerin renklerini öğrenmeye 

başlamış durumdadır. Şekil 77’ den görüldüğü gibi mavi, sarı ve yeşil tonları oluşmuştur. 
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Şekil 77. 1000 iterasyon boyunca üretilen 128 görüntü (her kare 8x8 boyutunda 64 görüntü 
içermektedir) 

10000 iterasyona gelindiğinde artık renkler iyice öğrenilmiş ve örüntüler oluşmaya başlamış 

durumdadır. Şekil 78’ de kuvözde yatan yeni doğan bir bebeğe oldukça benzeyen bir 

görüntü işaretlenmiştir. 

 

 

Şekil 78. 10000 iterasyon boyunca üretilen 128 görüntü (her kare 8x8 boyutunda 64 görüntü 
içermektedir) 

ÇÜA mimarisi sabit tutularak ağların kendi eğitim sayıları değiştirildiğinde Şekil 79 ve 80’deki 

gibi görüntüler meydana gelmiştir. 
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Şekil 79. Ayırt edici ağın 7, üretici ağın 2 kere eğitilmesi durumunda 2200 iterasyon boyunca 
üretilen görüntüler (her kare 8x8 boyutunda 64 görüntü içermektedir) 

 

Şekil 80. Ayırt edici ağın 9, üretici ağın 3 kere eğitilmesi durumunda 4700 iterasyon boyunca 
üretilen görüntüler (her kare 8x8 boyutunda 64 görüntü içermektedir) 

   Şekil 79 ve Şekil 80’ den görüldüğü gibi ayırt edici ağ ve üretici ağın eğitim sayıları 

değiştirildiği durumlarda aşırı öğrenme meydana gelmiştir. Şekillerde işaretlenen yerlere 

bakıldığında hep aynı örüntünün üretilmeye çalışıldığı görülecektir. 

   Bu çalışma ile beraber, ÇÜA kullanılarak yeni doğan bebeklere ait termogramları 

üretilebileceği gösterilmiştir. Üretilen görüntüler kullanılarak, görüntülerin sınıflama 

performansı ve hastalık tespiti üzerine etkisi araştırmaya açık konulardır. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan bebeklerin yaşamsal parametrelerinin 

(solunum hızı, vücut sıcaklığı vs.) sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Özellikle erken 

doğan ve çok düşük doğum ağırlığına sahip olan yenidoğanların vücut sıcaklığının sabit 

tutulması oldukça önemlidir. Dolayısıyla sıcaklık değişimlerinin hızlı bir şekilde 

değerlendirilmesi; acil müdahale ihtiyacı, yeni tedavi planlaması veya stabil durumun 

korunması gibi hayati kararların verilmesini sağlamaktadır. Yenidoğan bebeklerin farklı 

çevresel etkiler altında vücut sıcaklıklarının takip edilebilmesi ve sıcaklık profillerinin 

çıkartılabilmesi için kızılötesi termal görüntülemenin oldukça kullanışlı ve kolay uygulanabilen 

bir yöntem olduğu ortaya çıkmıştır. Termal görüntülemenin temassız, iyonize olmayan, non-

invazif ve zararsız bir yöntem olması yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bulunan 

bebeklerin sürekli takibi için önemini artırmıştır.  

Proje çalışması ile yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan bebeklerin termal 

görüntüleri alınmış ve bu termal görüntülerdeki farklılıklar analiz edilerek bir ön tanı sistemi 

oluşturulmuştur. İlk kez bu proje çalışmasında yenidoğan bebeklerin termal görüntülerinin 

çoklu çözünürlük analiz yöntemleri ile sınıflandırma performansı değerlendirilmiştir. Elde 

edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çoklu çözünürlük analiz yöntemleri, 

segmente edilmiş görüntülerden özellik çıkarılması aşamasında görüntünün çeşitli seviyelere 

ayrıştırılmasında ve istatistiki özelliklerinin çıkarılmasında kullanılmıştır. Derin öğrenme 

yöntemlerinin yenidoğan termal görüntülere uygulanması da ilk kez bu proje kapsamında 

gerçekleştirilmiştir. Termal görüntülerin sınıflandırılmasında evrişimsel sinir ağları ve transfer 

öğrenme; termal görüntülerden yeni sentetik verilerin üretilmesi için çekişmeli üretici ağlar 

kullanılmıştır. Sırasıyla bu çalışmaların sonuçları aşağıdaki gibi tartışılmıştır. 

 

Sıcaklık haritası çıkarılmış termal görüntüler kullanılarak çoklu çözünürlük analizi 

yöntemleri sonrasında sınıflandırma işlemi ve çoklu çözünürlük analizi yöntemleri, 

istatistiki özellik çıkarımı sonrasında sınıflandırma işlemi kullanılarak gerçekleştirilen 

uygulamaların sonuçlarına dair karşılaştırmalar Şekil 81, Şekil 82 ve Şekil 83’ te 

gösterilmiştir. Bu uygulamalarda, %68.42 ile %100 arasında değişen doğruluk oranlarına 

ulaşılmıştır. Şekil 81’ de çoklu çözünürlük analizi yöntemleri kullanılarak en yüksek doğruluk 

oranı %100 olarak elde edilirken, çoklu çözünürlük analizi yöntemleri ve istatistiki özellikler 

kullanılarak elde edilen bu başarı %74.74’ tür. Çoklu çözünürlük analizi yöntemlerinin yanı 

sıra istatistiki özelliklerin kullanılması özellik vektörlerinin boyutunun azaltılmasına neden 

olmuştur. Bu vektörlerin boyutunun azaltılması, sınıflandırmada kullanılan YSA’ nın işlem 

süresini kısaltsa da görüntü içerisinde hastalığı tanımlayan özellikleri azaltmaya neden 

olduğu için sınıflandırma başarısını düşürmüştür. En yüksek doğruluk oranlarına ADD, ARiD 
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ve CuD dönüşümü ile ulaşıldığı ve birbirine yakın değerler olduğu görülmüştür. CoD’ nin 

çoklu ölçeklemede daha esnek yönler kullanması ve çizgisellikleri daha az katsayı ile toplu 

bir şekilde ifade etmesi diğer dönüşümlerden daha düşük doğruluk oranı (%93.16) elde 

edilmesini sağlamıştır. 

Şekil 82’ de çoklu çözünürlük analizi yöntemleri kullanılarak en yüksek hassasiyet 

oranına %100 ile ulaşılırken, çoklu çözünürlük analizi yöntemleri ve istatistiki özellikler 

kullanılarak elde edilen hassasiyet oranı %81.05’e düşmüştür. ADD, ARiD ve CuD 

yöntemlerinin %100 hassasiyet oranına ulaşması, bu yöntemlerin yenidoğan hasta bebeklere 

hastalık teşhisini koymadaki başarısını göstermektedir. İstatistiki özellikler çıkartılmadan 

çoklu çözünürlük analizi yöntemlerinden ADD, ARiD ve CuD ile 95 hasta bebeğin tamamının 

hasta olarak sınıflandırıldığı görülmektedir. 

Şekil 83’ te çoklu çözünürlük analizi yöntemleri kullanılarak en yüksek özgüllük 

oranına %100 olarak elde edilirken, çoklu çözünürlük analizi yöntemleri ve istatistiki özellikler 

kullanılarak elde edilen bu başarı %86.32’ dir. ADD yönteminin %100 özgüllük oranı 

göstermesi yenidoğan bebeklerin sağlıklı teşhisini koymadaki başarısını göstermektedir. 

Çoklu çözünürlük analizi yöntemlerinden ADD ile 95 sağlıklı bebeğin tamamının sağlıklı 

olarak sınıflandırıldığı görülmektedir. 

 

 

Şekil 81. Termal görüntülerin sağlıklı-hasta sınıflandırılmasında doğruluk değerlerinin 
karşılaştırılması 
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Şekil 82. Termal görüntülerin sağlıklı-hasta sınıflandırılmasında hassasiyet değerlerinin 
karşılaştırılması 

 

Şekil 83. Termal görüntülerin sağlıklı-hasta sınıflandırılmasında özgüllük değerlerinin 
karşılaştırılması 
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Kalp hastalığı olan bebeklerin termal görüntülerinin sınıflandırılması için 

gerçekleştirilen uygulamalarda elde edilen sonuçlar Şekil 84, Şekil 85 ve Şekil 86’ da 

verilmiştir. Bu çalışmada % 72.09 ile % 91.09 arasında değişen doğruluk oranlarına 

ulaşılmıştır. Şekil 84’ te 43 termal görüntü kullanılarak gerçekleştirilen sınıflandırmada en 

yüksek doğruluk oranı %81.4 iken, veri artırma yöntemi ile elde edilen 258 termal görüntü 

kullanılarak gerçekleştirilen sınıflandırmada ise doğruluk oranı % 91.09’ e çıkmıştır. Veri 

sayısının artırılması ile sınıflandırma başarısının arttığı gözlemlenmiştir. Bu uygulamada, en 

yüksek doğruluk oranına CuD ve CoD yöntemleri ile ulaşılmasına rağmen ADD, ARiD, CuD 

ve CoD yöntemlerinin doğruluk oranları arasındaki farkın oldukça düşük (%0.39) olduğu 

görülmüştür. 

 

 

Şekil 84. Kalp hastalığı olan bebeklerin sağlıklı-hasta sınıflandırma işleminde doğruluk 
değerlerinin karşılaştırılması 

    Şekil 85’ te de görüldüğü gibi 43 termal görüntü kullanılarak gerçekleştirilen 

sınıflandırmada en yüksek hassasiyet oranı %57.14 olarak elde edilirken, veri artırma 

yöntemi uygulanmasıyla birlikte toplamda sahip olunan 258 termal görüntü kullanılarak 

gerçekleştirilen sınıflandırmada bu başarı %86.91 olmuştur. Hassasiyet oranları 

karşılaştırıldığında aradaki farkın oldukça fazla (%29.77) olduğu görülmektedir. 43 termal 

görüntü kullanılarak ulaşılan hassasiyet oranının oldukça düşük olması, bebeklere hastalık 

teşhisi koyma başarısını düşürmüştür. 258 termal görüntünün sınıflandırılmasında çoklu 

çözünürlük analizi yöntemlerin tamamı için %84’ ün üstünde bir hassasiyet oranı elde 

edilmiştir. Sonuç olarak, kalp hastalığının belirlenmesinde çıkan sınıflandırma sonuçlarının 
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%90 oranında doğruluk değerlerine ulaşması termal görüntüleme ile kalp hastalığının 

teşhisinin yapılabileceğini göstermiştir. 

Şekil 86’ da 43 termal görüntü kullanıldığında en yüksek özgüllük oranı %100 iken, 

258 termal görüntü kullanıldığında bu başarı %94.25’ dir. 43 termal görüntünün 

sınıflandırılmasında en yüksek özgüllük oranı ADD yöntemi ile elde edilirken, 258 termal 

görüntünün sınıflandırılmasında en yüksek özgüllük oranı CuD yöntemi ile elde edilmiştir. 43 

termal görüntünün sınıflandırılmasında özgüllük oranının %100 olması sağlıklı bebeklerinin 

tamamını sağlıklı olarak sınıflandırabileceğini göstermektedir. 258 termal görüntünün 

sınıflandırılmasında çoklu çözünürlük analizi yöntemlerin tamamı için %92’ nin üstünde bir 

özgüllük oranına ulaşılmıştır. Bu iki uygulamanın en yüksek özgüllük oranları 

karşılaştırıldığında aradaki farkın % 5.75 olduğu görülmektedir. 

 

 

Şekil 85. Kalp hastalığı olan bebeklerin sağlıklı-hasta sınıflandırma işleminde hassasiyet 
değerlerinin karşılaştırılması 
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Şekil 86. Kalp hastalığı olan bebeklerin sağlıklı-hasta sınıflandırma işleminde özgüllük 
değerlerinin karşılaştırılması 

    Yukarıda verilen şekillerden de anlaşılacağı üzere 43 termal görüntü kullanılarak 

gerçekleştirilen sınıflandırma sonuçlarında görüntü sayısının az olmasından dolayı düşük 

doğruluk ve hassasiyet oranları elde edilmiştir. Bu oranları artırmak amacıyla veri artırma 

yöntemi kullanılmış ve görüntü sayısı sentetik olarak artırılmıştır. Bu veri artırma yönteminde 

girdi görüntüye rasgele olarak seçilen oranlarda döndürme ve çevirme dönüşümleri 

uygulanarak görüntünün farklı varyasyonları oluşturulmuştur. Bu dönüşümler ile orijinal 

görüntülerden elde edilen farklı varyasyondaki görüntüler sınıflandırmada kullanılmış, 

böylece doğruluk ve hassasiyet oranlarında artış sağlanmıştır. 

 

Sıcaklık haritaları ve RGB görüntüler kullanılarak makine öğrenimi algoritmaları 

(yapay sinir ağları, lojistik regresyon, karar ağaçları ve rastgele orman) ile sınıflama 

gerçekleştirilmeden önce geliştirilen bölütleme algoritması ile görüntülerdeki termal 

farklılıklarının baskın hale getirilmesi, yerel ikili desen ile görüntülerden özellik çıkarılması ve 

hızlı korelasyon tabanlı filtre ile özellik seçimi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar bölütleme ve özellik seçiminin sınıflama üzerindeki önemini göstermiştir. Bölütleme 

ve özellik seçimi kullanmadan doğruluk değeri maksimum % 55 (RGB+yapay sinir ağı, 

RGB+lojistik regresyon) elde edilirken, bölütleme uygulamadan özellik seçimi kullandığında 

doğruluk değeri % 72.5’e (RGB+yapay sinir ağı, RGB+rastgele orman, Sıcaklık 

Haritaları+lojistik regresyon) yükselmiştir. En iyi sınıflama sıcaklık haritaları, bölütleme, 

özellik seçimi ve yapay sinir ağı kullanılarak % 92.5 doğruluk değeri ile elde edilmiştir.  



 

102 
 

 Derin öğrenme ile sınıflama gerçekleştirileceği zaman çok sayıda görüntüye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu nedenle elde bulunan görüntülere parlaklık artırma, kontrast değiştirme, 

çözünürlük değiştirme, renk dönüştürme ve üç farklı yoğunlukta tuz – biber gürültüsü ekleme 

gibi veri artırımı yöntemleri uygulanarak toplamda 3800 görüntüden 15200 ve 30400 görüntü 

elde edilmiştir. 3800 görüntü kullanarak ESA ile sınıflama gerçekleştirildiğinde % 70.73 

doğruluk elde edilmiştir. Parlaklık artırma, kontrast değiştirme ve tuz – biber gürültüsü 

ekleme ile görüntü sayısı 15200’e çıkarıldığında hassaslık, özgüllük ve doğruluk kriterlerinin 

% 99’un üzerine çıktığı görülmüştür (hassaslık=% 99.06, özgüllük % 99.01 ve doğruluk % 

99.07). Çözünürlük değiştirme ve iki farklı yoğunlukta tuz – biber gürültüsü ekleme 

yöntemleri de eklenerek 30400 görüntü ESA ile sınıflandırıldığında 15200 sağlıklı sınıfına ait 

görüntünün 15114’u sağlıklı ve 15200 hasta sınıfına ait görüntünün 15159’ü hasta olarak 

sınıflandırılmıştır. Böylece %99.58 doğruluk, %99.73 özgüllük ve %99.43 hassasiyet elde 

edilmiştir. Sonuç olarak, gerekli veri sayısına erişildiğinde derin öğrenme yöntemlerinin 

yenidoğan bebeklerin termal görüntülerinden hasta/sağlıklı olma durumlarının 

belirlenmesinde oldukça başarılı bir yöntem olduğu ortaya konulmuştur. Üstelik bu sınıflama 

işleminin 60-120 saniye arasında gerçekleşiyor olması projede geliştirilen yazılımın 

yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kullanılabileceği konusundaki öngörümüzü haklı 

çıkartmıştır.  

 

Geleneksel veri artırma yöntemlerinin ESA ile sınıflama üzerine etkilerinin 

incelenmesi için renk değiştirme, aynalama, rotasyon değiştirme, 3B döndürme, 

yakınlaştırma, histogram eşitleme, keskinleştirme, aydınlık artırma, bulanıklaştırma ve 

kontrast değiştirme gibi geleneksel veri artırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu on yöntem üçerli 

halde birleştirilerek on farklı 15200 görüntü seti elde edilmiş ve tüm veriler ESA ile 

sınıflandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar; aynalama, 3B döndürme ve yakınlaştırma 

tekniklerinin bir arada kullanımının sınıflama performansını azalttığını; karşıtlık değiştirme ve 

keskinleştirme tekniklerinin bir arada kullanımının ise sınıflandırma performansını yükselttiği 

göstermiştir. Örneğin rotasyon değiştirme, yakınlaştırma ve aynalama kullanıldığında % 

69.77 hassasiyet, % 58.76 özgüllük ve % 64.26 doğruluk değerleri elde edilirken; 

bulanıklaştırma, keskinleştirme ve karşıtlık değiştirme kullanılarak % 99,85 hassasiyet, % 

99,82 özgüllük ve % 99,84 doğruluk elde edilmiştir. 

 

Veri artırımı kullanmadan da derin öğrenme ile sınıflama gerçekleştirmek için ön-

eğitimli transfer öğrenme yöntemi kullanılmıştır.  Böylece Alexnet, VGG16 ve VGG19 gibi 

hazır modellerin eğitilmiş konvolüsyonel ağırlıkları alınarak özellik çıkarma işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Çıkartılan özelliklerin sınıflandırılmasında hem tam-bağlı katman hem de 

DVM kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar DVM’nin tam bağlı katmandan daha iyi 
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sınıflandırdığını göstermektedir. En iyi sınıflandırma % 86.71 doğruluk değeri ile AlexNet + 

DVM kullanılarak elde edilmiştir. 

 

Proje kapsamında, makine öğrenimi ve derin öğrenme yöntemler kullanılarak yeni 

doğan bebeklere ait termal görüntülerin sınıflandırılması ve derin öğrenme yöntemlerinden 

çekişmeli üretici ağlar kullanılarak termal görüntülerin artırılması gerçekleştirilmiştir. Tüm bu 

çalışmalar, yenidoğan bebeklerde meydana gelebilecek hastalıkların erken teşhis edilmesi 

ve sağlık durumlarının takip edilmesi üzerine oluşturulacak gerçek zamanlı ve kararlı bir 

sistem için büyük önem arz etmektedir. 

 Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ışığında aşağıda belirtilen önemli 

hususların ve önerilerin dikkate alınmasının gelecekteki çalışmalara yön vereceği 

düşünülmektedir.  

 

1- Görüntü alma işlemi boyunca kullanılan termal kamera bir dakika içerisinde yüz 

görüntü elde etmektedir. Sınıflandırma aşamasında, görüntü sayısını artırmak ve 

görüntü çeşitliliğini sağlamak için, sabit bir düzenek ile 20-30 görüntü aldıktan 

sonra bebek serbest bırakılarak ve kamera hareket ettirilerek farklı açılardan ve 

farklı mesafelerden görüntü alınmalıdır. Böylece hem mevcut makine öğrenimi ve 

derin öğrenme yöntemleri ile analiz hem de ileride geliştirilecek yeni yöntemler ile 

analiz için daha kapsamlı veri setleri oluşturulabilecektir. 

2- Özellik seçiminin, hem sınıflama karmaşıklığını azaltması hem de sınıflama 

performansını yükseltmesi bakımından önemli olduğu ortadadır. Hızlı korelasyon 

tabanlı filtre yerine, gömülü ve sarmal özellik seçme yöntemlerinin etkileri de 

incelenmelidir. 

3- Derin öğrenme yöntemlerinden evrişimli sinir ağları ile sınıflama 

gerçekleştirileceğinde, konvolüsyon, aktivasyon fonksiyonu, havuzlama ve tam 

bağlı katman seçimine dikkat edilmelidir. Konvolüsyon ve havuzlama 

katmanlarından her biri eklenmeden önce, oluşacak özellik haritasının boyutu 

hesaplanmalıdır. Aksi taktirde, sınıflanacak görüntüye ait tüm bilgiler tam bağlı 

katmana gelene kadar kaybolabilmektedir. Konvolüsyon ve havuzlama 

hesaplandıktan sonra tam bağlı katman için nöronlar yerleştirilmelidir. Nöronlar 

arasına unutturma katmanı eklemek aşırı öğrenmenin önüne geçmek için iyi bir 

çözümdür. Tüm bunlar yapıldıktan sonra sigmoid, tanh ve relu gibi aktivasyon 

fonksiyonları katmanlar arasına yerleştirilerek iyi bir sonuç elde edilene kadar 

program çalıştırılmalıdır.  
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Proje başarı ile sonuçlandırılmış ve sonuçlar ulusal/uluslararası platformlarda sunulmuştur.  

 

Proje kapsamında 1 SCI indeksli dergi makalesi yayın için kabul almış, 1 Uluslarası kitap 

bölümü, 1 Uluslararası konferans bildirisi, 3 Ulusal konferans bildirisi ve 2 Yüksek Lisans 

Tezi yayınlanmıştır.  

 

2 SCI indeksli dergi makalesi değerlendirme aşamasındadır.  

 

Proje çalışması sırasında oluşturulan termal görüntü veritabanında yer alan bazı hastalık 

sınıflarında bulunan az sayıdaki veri ile öğrenme işleminin gerçekleştirilmesi için yeni 

öğrenme modellerinin geliştirilmesini konu alan 1 Doktora Tezinin (Proje Bursiyeri Saim 

ERVURAL’ ın) çalışmaları devam etmektedir. 

 

Proje kapsamında yayınlanan çalışmalar aşağıda verilmiştir: 

 

A.H. Örnek, M. Ceylan, S. Ervural, “Health Status Detection of Neonates using 

Infrared Thermography and Deep Convolutional Neural Networks”, Infrared Physics 

and Technology, 2019, (ACCEPTED) 

 

D. Savasçı, A. H. Örnek, S. Ervural, M. Ceylan, M. Konak, H. Soylu, “Classification 

Of Unhealthy And Healthy Neonates In Neonatal Intensive Care Units Using Medical 

Thermography Processing And Artifıcial Neural Network”, Volume Editor: Nilanjan 

Dey, Classification Techniques for Medical Image Analysis and Computer Aided 

Diagnosis, Academic Press, Elsevier, 2019, ISBN: 978-0-12-818004-4 

 

A. H. Örnek, M. Ceylan, “Comparison of Traditional Transformations for Data 

Augmentation in Deep Learning of Medical Thermography”, TSP 2019, International 

Conference on Telecommunications and Signal Processing, 1 – 3 Temmuz 2019, 

Budapeşte, Macaristan. 

 

D. Savaşcı, M. Ceylan, “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Termal Görüntüleme 

Analizi (İlk Değerlendirme Sonuçları)”, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları 

Kurultayı, SİU, 2018, İzmir. 
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A. H. Örnek, S. Ervural, M. Ceylan, H. Soylu, D. Savascı, “Termogramların 

Değerlendirilmesinde Doğru Yaklaşımların Belirlenmesi”, URSI-TÜRKİYE’2018 IX. 

Bilimsel Kongresi, Konya. 

 

A. H. Örnek, M. Ceylan, “Termal Görüntülerin Evrişimli Sinir Ağları ile 

Sınıflandırılmasında Data Artırımının Etkileri”, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları 

Kurultayı, SİU, 2019, Sivas 

 

D. Savaşcı, Yenidoğan yoğun bakım üniteleri için termal görüntü analizi, Konya 

Teknik Üniversitesi, LEE, Yüksek Lisans Tezi, 2019. 

 

A. H. Örnek, Yeni doğan bebeklerin termal görüntülerinin derin öğrenme yöntemleri 

ile sınıflandırılması, LEE, Yüksek Lisans Tezi, 2019. 
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