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Özetçe— Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, meme 
kanseri dünyada kadınlar arasında ölüm oranı en yüksek olan 
kanser türlerinden biridir. Türkiye’ de ise her 4 kadından 
birinde meme kanseri görülmektedir. Bu nedenle meme 
kanserinin teşhisi ve tedavisi ile ilgili yapılan her çalışma 
büyük bir önem taşımaktadır. Meme kanserini teşhis etmede 
Ultrason (US), Mamografi (MG) ve Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG) en çok tercih edilen güncel 
modalitelerdir.   

Bu çalışmada, yukarıda adı geçen bu teknik kullanılarak 
elde edilen görüntülerden çıkarılan 699 adet (458 adet iyi 
huylu ve 241 adet kötü huylu) meme lezyonu 
sınıflandırılmaktadır. Ver tabanında her bir lezyon 
görüntüsüne ait 9 öznitelik bulunmaktadır.  Sınıflandırma 
adımı için k-En Yakın Komşuluk (k-EYK), Destek Vektör 
Makineleri (DVM) ve Naif Bayes (NB) denetimli öğrenme 
yöntemleri kullanılmaktadır. Sınıflandırma doğruluk 
sonuçları k-EYK, DVM ve NB için sırasıyla %99,043, 
%98,086 ve %97,607 olarak elde edilmiştir. Ayrıca, 
sınıflandırma performanslarını kıyaslamak amacıyla alıcı 
işlem karakteristik eğrileri de çizdirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — meme kanseri,  k-en yakın 
komşuluk, destek vektör makineleri, naif bayes, alıcı işlem 
karakteristikleri. 

Abstract— According to the recent researches, breast 
cancer is one of the cancer types which has the highest 
mortality rate among women in the world. As for Turkey, 
breast cancer is met in every 4 females. So, each study about 
diagnosis and treatment about breast cancer has great 
importance.  Ultrasonography (US), Mammography (MG) 
and Magnetic Resonance Imaging (MRI) are the most 
preferred modalities to diagnose the breast cancer. 

 In this study, 699 breast lesions (458 benign and 241 
malignant) imaged by using above mentioned techniques are 
classified. Database contains 9 features for each lesion images. 
For the classification step, k-Nearest Neighboring (k-NN), 
Support Vector Machines (SVM) and Naive Bayes (NB) 
supervised learning methods are used. Classification accuracy 
results for k-NN, SVM and NB are obtained as 99,043%, 

98,086% and 97,607%, respectively. Furthermore, Receiver 
Operator Characteristics (ROC) curves are also plotted to 
compare the classification performances.    

Keywords — breast cancer, support vector machines, k- 
nearest neighbor, naive bayes, receiver operator charecteristics. 

I. GİRİŞ 
Kanser Araştırmaları Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası 
Ajansı’nın elde ettiği verilere göre, meme kanseri tüm 
dünyada kadınlar arasında en yaygın olarak karşılaşılan 
kanser türlerinden biridir [1]. Türkiye’de ise T.C. Sağlık 
Bakanlığı, Türkiye Kanser İstatistikleri verisine göre meme 
kanseri her 4 kadından birinde görülmeye devam etmektedir 
ve kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık %30’unu 
oluşturmaktadır [2]. 

Meme kanseri, genel bir ifade ile meme hücrelerinin 
kontrolsüzce büyümesi olarak tanımlanabilir [3]. Meme 
kanserinin teşhisi ve tedavi yönteminin belirlenmesi için en 
yaygın olarak kullanılan modaliteler US, MG ve MRG’dir. 
Ancak, yüksek risk taşıyan bireylerde MR görüntüleme 
yönteminin meme kanseri hakkında MG ve diğer 
görüntüleme yöntemlerinden daha detaylı bilgi verdiği 
bilinmektedir [4].  

Bu çalışmada meme kanseri görüntülerinden elde edilen 
özellikler kullanılarak meme lezyonlarının iyi huylu ya da 
kötü huylu olarak sınıflandırılması amaçlanmıştır. 
Literatürde bulunan benzer çalışmalar şu şekilde 
özetlenebilir: [5] ile verilen çalışmada Riberio ve 
arkadaşları, yalancı pozitif oranını azaltan bir bilgisayar 
destekli teşhis sistemi gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada kitle 
bulunan ve bulunmayan toplam 120 adet meme mamografi 
görüntüsü kullanılmıştır. Çalışmada, denetimsiz 
sınıflandırıcı yöntemlerinden Optimal Yol Ormanı 
(Optimum-Path Forest) yöntemi tanıtılmış ve diğer 
denetimsiz sınıflandırma yöntemlerinden olan Gauss 
Karışım Modeli (Gaussian Mixture Model) ve k-Ortalama 
(k-Means) ile performans değerlendirmesi yapılmıştır [5]. 
Bir diğer çalışmada, meme MR görüntülerinden elde edilen 
uzamsal-zamansal özelliklerden yararlanılarak memede yer 
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alan iyi huylu ve kötü huylu lezyonlar sınıflandırılmıştır. 
Sınıflandırma için alıntı k-EYK (citation k-NN, ck-NN) ve 
geleneksel k-en yakın komşuluk sınıflandırıcısı ile bilinen 
yaklaşımlar kıyaslanmıştır. Silva ve ekibi tarafından yapılan 
bir çalışmada ise, US görüntülerinden yararlanılmıştır. Bu 
çalışmada morfolojik özellikler kullanılarak sinir ağının 
performansı farklı bir eğitim tamamlama kriteri ile 
değerlendirilmiştir.  Çalışmada,  özellik sayısı 22, 8, 7, 6, 5 
ve 4 şeklinde azaltılarak ağın performansı ölçülmüştür.  
Elde edilen en iyi sonuçlar, doğruluk için %96,98 ve ROC 
eğrisi altında kalan alan için 0,98’dir [7]. [8] ile verilen 
çalışmada ise, Wang ve arkadaşları 449 kötü huylu ve 532 
iyi huylu toplam 981 mamografi görüntüsü için Adaboost 
sınıflandırıcısını kullanmışlardır. Çalışmada elde edilen 
sonuçlara göre, kötü huyluluk olabilirliği ile ölçülen patoloji 
bilgisinin kullanılmasıyla Adaboost algoritmasının 
sınıflandırma doğruluğu artmaktadır.  [9]’ da 115 iyi huylu 
ve 123 kötü huylu toplam 238 meme US görüntüsünden elde 
edilen veriler ikili-kümeleme (Biclustering) yöntemi ve geri 
yayılımlı sinir ağını (back-propagation neural network, 
BPNN) ile sınıflandırılmaktadır. Yöntemlerin performansı 
DVM ve bulanık DVM gibi sınıflandırıcılarla 
karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ile %96.1 doğruluk elde 
edilmiştir. Son olarak Dhungel ve arkadaşları, meme 
mamografi görüntülerinde çok görünüşlü derin artık sinir 
ağı (multi-view deep residual neural network, mResNet) 
temel alarak tamamen otomatik bir sınıflandırıcı sistemi 
gerçekleştirmişler. Kullanılan INbreast veri tabanında 
sunulan mResNet sınıflandırıcı, meme lezyonlarını iyi 
huylu ve kötü huylu olarak ayırmada yaklaşık %80 doğruluk 
elde etmiştir [10]. 

Sunulan çalışmada Wisconsin Madison Üniversitesi, 
Klinik Bilimler Merkezi’nin göğüs kanseri veri tabanı 
kullanılmaktadır [11]. Amacımız veri tabanında bulunan 
meme lezyonlarını iyi huylu ve kötü huylu olarak 
sınıflandırmada farklı öğrenme tekniklerinin 
performanslarını kıyaslamaktır. Çalışma şu şekilde organize 
edilmiştir: Bölüm II’de veri tabanının özellikleri ve 
kullanılan öğrenme yöntemleri tanıtılmaktadır. Bölüm 
III’de çalışmada kullanılan öğrenme yöntemlerinin 
sınıflandırma performansları, doğruluk değeri ve ROC 
eğrileri ile karşılaştırılmıştır. Son olarak, Bölüm IV’de 
tartışma ve gelecek çalışmalar verilmiştir.  

II. VERİ SETİ VE KULLANILAN YÖNTEMLER 
Bu bölümde yapılan çalışmanın daha iyi anlaşılabilmesi 
için, çalışmada kullanılan veri tabanı ve sınıflandırma 
yöntemleri hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. 

A. Veri Seti 
Bu çalışmada Wisconsin Madison Üniversitesi, Klinik 

Bilimler Merkezi’nin göğüs kanseri veri tabanından alınan 
699 adet görüntü kullanılmıştır. Bu görüntüler 458 iyi huylu 
ve 241 kötü huylu lezyon içermektedir. Her bir meme 
lezyonun bulunduğu ilgili bölge için otomatik olarak 
çıkarılmış 9 adet öznitelik bulunmaktadır. Dolayısıyla 

çalışmamızda kullanılan veri seti 699x9 boyutlarındadır. 
Kullanılan öznitelikler Tablo 1’ de yer almaktadır.  

Sunulan çalışmada elde edilen sonuçların doğruluğunu 
tespit etmek amacıyla gerçek sonuçların bilinmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla yine aynı veri tabanında 
belirtilen etiketler kullanılmıştır.   

# Özellikler (Attribute) Alan (Domain) 

1. Kümes Kalınlığı  

        1-10 

2. Hücre Büyüklüğü Üniformitesi 

3. Hücre Şekli Üniformitesi 

4. Marjinal Birleşme 

5. Tek Epitele Ait Hücre Büyüklüğü 

6. Çıplak Çekirdekler 

7. Orta Şiddette Kromatin 

8. Normal Çekirdekler 

9. Mitozlar 

10. Sınıf 
İyi huylu için: 2 

Kötü huylu için: 4  

Tablo 1. Meme görüntülerinden çıkarılan özellikler [11] 

  

B. k- En Yakın Komşuluk Yöntemi 
      k-EYK yöntemi, denetimli bir sınıflandırma 
algoritmasıdır. Bu algoritmada öğrenme işlemi, eğitim 
setinde yer alan verilerin işlenmesiyle gerçekleşmektedir. 
Algoritmanın çalışma mantığı, eğitim setinde yer alan 
veriler ile yeni gelen bir örnek arasındaki mesafe 
hesaplanarak sınıflandırma işlemi gerçekleştirmektir. 
Mesafe hesaplama amacıyla Minkowski, Öklid, Manhattan, 
Chebyschev ve Dilca uzaklıklarından biri kullanılabilir [12, 
13]. Bu çalışmada Öklid uzaklığı ve 3 komşuluk değeri 
temel alınarak algoritma uygulanmıştır. Uygulanan 
yöntemin temel adımları şu şekilde özetlenebilir: 

1) Komşuluk değeri olan k belirlenir (k=3), 
2) Yeni gelen örnek verinin kümeye olan uzaklığı 

Eşitlik (1)’de verilen Öklid mesafesi ile hesaplanır, 
√∑ (Xi − Yi)2n

i=1                                 (1)  
Burada X, belirlenen kümedeki değerleri Y ise yeni gelen 
örnek değeri temsil etmektedir. 

3) Uzaklıklar sıralanır ve ilk 3 değer seçilir, 
4) En uygun komşu belirlenir, 
5) En uygun küme seçilir. 

 
k-EYK algoritmasının en önemli avantajları eğitim 
aşamasının olmaması, gerçekleştirilmesinin kolay olması 
ve gürültüye maruz kalmış verilerde bile kabul edilebilir 
sonuçlar vermesidir.  
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C. Destek Vektör Makineleri 
     DVM birçok sınıflandırma ve regresyon 
uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Başlangıçta algoritma iki sınıflı doğrusal verilerin 
ayrıştırılması için kullanılmış daha sonra çok sınıflı ve 
doğrusal olmayan verilerin sınıflandırılması amacıyla 
kullanılmak üzere genişletilmiştir.  

     İki sınıf için DVM sınıflandırma veri seti {-1, +1} 
olarak etiketlendikten sonra, test verisi ile karar fonksiyonu 
bulunması için veri setleri arasındaki sınır mesafesi en uzak 
olacak şekilde destek vektörler hesaplanır. Destek 
vektörlerinin hesaplanması bir optimizasyon problemi 
olarak düşünülebilir [14]. Bazı veri setlerinin doğrusal 
olarak ayrılması mümkün olmayabilir. Bu durumda ise 
karar sınırına yanlış düşen verilere bir ceza puanı uygulanır. 
Bu durumda iki veri seti arasında en geniş uzaklığa ve en 
az ceza puanına sahip bir sınır bulunur. 

D. Naif Bayes 
NB, sınıflandırıcı Bayes teoremine dayalı denetimli bir 

sınıflandırıcıdır [15]. NB modelini oluşturmak kolaydır ve 
özellikle çok büyük veri setleri için oldukça kullanışlıdır. Bu 
algoritma, veri setindeki özellikler arasında bir ilişkinin 
olmadığını varsayarak, bağımsız değişkenin bağımlı 
değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirip yeni durumu 
sınıflandırma şeklinde ilerlemektedir.  Bir sınıf değişkeni  y 
ve x1, x2, x3, … , xn bağımlı bir özellik vektörü verildiğinde, 
Bayes teoremi ve sınıflandırma kuralı şu şekilde 
gelişmektedir: 

1) Bayes teoremi, 

P(y\x1, … , xn) = P(y)P(x1, … , xn\y)
P(x1, … , xn)                 (2) 

eşitliği ile verilir. Burada, P(y) ve P(x1, … , xn) 
değişkenlerin olasılıklarıdır. P(y\x1, … , xn) koşullu 
olasılığı, x olayının gerçekleştiğinin bilinmesi durumunda 
y olayının meydana gelme olasılığıdır. P(x1, … , xn\y) ise, 
y olayının gerçekleşmesi koşulu altında x olayının meydana 
gelme olasılığı şeklinde ifade edilir. 

2) Naif bağımsızlık varsayımını kullanarak, 
 

P(y\x1, … , xn) = P(y) ∏ P(xi\y)n
i

P(x1, … , xn)                 (3) 

yazılabilir. Bu olasılık teorisinde yaygın olarak kullanılan 
Bayes kuralıdır. 

3) 𝑃𝑃(𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) girdisi sabit olduğu için şu 
sınıflandırma kuralı elde edilir, 

P(y\x1, … , xn) ∝ P(y) ∏ P(xi\y)
n

i
              (4) 

 

ý = arg maxy P(y) ∏ P(xi\y)
n

i
                (5) 

Bu sonuca göre yeni gelen örnek Eşitlik (5)’de elde edilen 
en büyük olasılık değerli sınıfa dâhil edilir [14,15]. 

III. SINIFLANDIRICILARIN DOĞRULUK DEĞERLERİ VE 
ROC EĞRİLERİ 

Bu çalışmanın amacı, veri setindeki meme lezyon 
görüntülerinden elde edilen özelliklerden yararlanarak k-
EYK, DVM ve NB sınıflandırıcı algoritmaları ile lezyonları 
iyi huylu ve kötü huylu olarak sınıflandırmaktır. Bu sayede 
uzmanlara destek sağlayıcı bir karar mekanizması 
oluşturmak mümkündür. Sunulan yöntemin başarılı 
sayılabilmesi için iyi huylu ve kötü huylu ayrımını yüksek 
doğrulukla yapması gerekmektedir. Bu nedenle bu 
bölümde, kullanılan sınıflandırıcıların doğruluk yüzdeleri 
Matlab programı kullanılarak hesaplanmaktadır.  

      Çalışmamızda denetimli yöntemler kullandığımızdan 
öncelikle 699 verinin %70’i eğitim %30’u ise test verisi 
olmak üzere ikiye ayırılmaktadır. k-EYK, DVM ve NB 
sınıflandırıcıların eğitim aşaması tamamlandıktan sonra test 
verileri kullanılarak bu sınıflandırıcıların kaç veriyi doğru 
etiketledikleri değerlendirilmiştir.   Test aşamasında 
sınıflandırıcılara ait doğruluk, kesinlik ve duyarlılık 
yüzdeleri Tablo 2’de verilmiştir.  

      Tablo 2’de görüldüğü gibi DVM sınıflandırıcısının 
doğruluk oranı diğer sınıflandırıcılarla karşılaştırıldığında 
az bir fark olsa da daha yüksektir. Hata oranları dikkate 
alındığında DVM sınıflandırıcının hata oranının diğer 
sınıflandırıcılara nazaran düşük olduğu, kesinlik ve 
duyarlılıkta da k-EYK ve NB’ye göre daha iyi sonuçlar 
verdiği anlaşılmaktadır.  

      Doğruluk yüzdelerinin yanı sıra, sınıflandırıcıların 
performanslarını karşılaştırmak amacıyla alıcı işlem 
karakteristik (ROC) eğrileri de çizdirilmiştir. Bu eğride 
dikey eksen doğru pozitiflik (duyarlılık), yatay eksen ise 
yanlış pozitiflik (özgüllük) oranlarını ifade eder. Eğri 
altında kalan alan ne kadar büyükse, sınıflandırıcı 
performansı o kadar yüksektir denir. Şekil 1 (a)’da memede 
bulunan iyi huylu lezyonlar için, Şekil 1 (b)’de ise kötü 
huylu lezyonlar için sınıflandırıcı performans eğrileri yer 
almaktadır. Şekilden de görüldüğü gibi kullanılan tüm 
sınıflandırıcılar lezyon ayrımında başarılı olmuştur. DVM 
sınıflandırıcısı her iki eğride de gerçek değerlere çok yakın 
sonuçlar elde etmektedir. 
 

% NB k-EYK DVM 
Doğruluk 97,607 98,086 99,043 
Hata Oranı 2,392 1,913 0,956 
Kesinlik 96,932 99,386 98,773 
Duyarlılık 100 98,181 100 

Tablo 2. Sınıflandırıcıların performans karşılaştırması. 

IV. TARTIŞMA VE GELECEK ÇALIŞMALAR 
Sunulan çalışmada Wisconsin Madison Üniversitesi, 
Klinik Bilimler Merkezi’nin göğüs kanseri veri tabanından 
alınan görüntüler kullanılarak meme lezyonlarının iyi 
huylu ve kötü huylu olarak sınıflandırılması sağlanmıştır. 
Bu amaçla üç farklı makine öğrenme tekniği kullanılmış ve 
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Şekil 1. Alıcı işlem karakteristik eğrileri.(a) İyi huylu lezyonlar, (b) Kötü huylu lezyonlar için.

tekniklerin başarımları kıyaslanmıştır. Kıyaslama amacı ile 
alıcı işlem karakteristik eğrileri ve doğruluk yüzdeleri 
kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre en yüksek 
doğruluğu DVM sınıflandırıcı %99,043 doğruluk oranı ile 
elde etmiştir. 
  
     Yazarlar tarafından bundan sonra yapılacak 
çalışmalarda alınan izin belgesi ile Sakarya Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölüm 
ü ile ortak çalışılarak meme kanseri teşhisi ile ilgili tüm 
adımları içeren uzmanlara destek sağlayıcı bir yazılım 
geliştirilmesi hedeflenmektedir.  
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