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Rapor Özeti 

 Bu raporda MultiMinds ekibinin Kritik Tasarım ve Ön Bulgu Raporu için uyguladığı 

yöntemler aktarılmıştır.  

 1.bölümde modelimizin eğitimi aşamasında kullanılan donanım özellikleri aktarılmış 

ve test için kullanılan donanımlar belirtilmiştir. 2.bölümün ön işleme aşamalarında kullanılan 

verilerin etiketlerinin elde edilmesi ve metadata oluşturulması, oluşturulmuş metadatalar 

ışığında verilerin gruplanarak hastalara ayrlması, sınıf düzensizliğinin düzeltilmesi, 

görüntülerdeki gürültülerin temizlenmesi ve ortalanması, kafatasının eğriliğinin düzeltilmesi, 

uygulanan pencereleme yöntemlerinin açıklanması ve elde edilen pencereleme yöntemlerinin 

renk filtrelerine yerleştirilerek RGB görüntülerinin oluşturulması açıklanmıştır.Bu bölümün 

diğer kısmında kullanılan model mimarilerileri ve özellikleri açıklanmıştır. 4.bölümde 

kullanılan veri setleri açıklanmış ve nasıl kullanıldığı aktarılmıştır. 5.bölümde elde edilen deney 

sonuçları aktarılmış ve açıklanmıştır. 

1. Kullanılması planlanan donanımlar ve özellikleri 

1.1. Eğitim Donanımları  

Yapay zeka uygulaması geliştirmek için kulanılan cihazlarda araştırma kodları için cpu, model 

eğitimi için gpu kullanılmıştır. Yazılım geliştirme ortamı olarak jupyterLab, VSCode ve Pycharm 

kullanılmıştır.  Kullanılan cihazlardan biri: AMD Ryzen 73750H with Radeon Vega Mobile Gfx 

230GHz , NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design GDDR6 @6GB (192 bits) , 64 

bit işletim sistemi, x64 tabanlı işlemciye sahiptir.  Bu donanımla model eğitim süreci, DenseNet-

121 mimarisinde 20 epoch için 293 dakika sürmüştür.  

1.2.  Test Donanımları 

Eğitim donanımları ile çalıştırılmış test generator fonksiyonunda 127 adet test verisi, 25 

saniyede 10/127 hata oranıyla (accuracy=0.9213) test edilmiştir. Diğer 3 cihazda da modeller 

izlenmiş ve yaklaşık olarak aynı sonuçlar elde edilmiştir. 

Test aşamaları için; MacBook Pro, 2.6 GHz Dual-Core Intel Core i5, Memory, 8GB 1600 MHz 

DDR3 işlemci bilgisayar,  Intel(R) Core(™)  i5-9900KF CPU @ 3.60GHz, 3600 Mhz, 8 

çekirdek, x64-based PC NVIDIA GeForce GTX 1050 bilgisayar ve Intel(R) Core(TM) i5-8265U 

CPU @ 1.60GHz  1.80 GHz, 8GB RAM / NVIDIA GeForce MX110  ve  64 bit işletim sistemi, 

x64 tabanlı işlemci bilgisayar olmak üzere 3 ayrı donanımda test edilmiştir. 
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2. Çözüm İçin Kullanılan Yöntem ve Mimari 

2.1. Ön İşleme Yöntemleri 

2.1.1. Pydicom Kütüphanesini Kullanarak Verilerin Etiketlerinin Çıkarılması 

DICOM verilerinin en önemli özelliği, bazı etiketleri barındırması ve etiket değerlerinin 

değiştirilebilmesidir. Görüntüleri inceleyebilmek ve düzenleyebilmek amacıyla bu etiketlere 

erişmek için ‘pydicom’ kütüphanesi kullanılmıştır. Elde edilen etiketler “.csv” dosyası içerisine 

aktarılarak verilerin analiz edilebilmesine ve daha etkili işlenebilmesine olanak sağlanmıştır. 

Şekil 1 ve Şekil 2’de bu adımlara ilişkin kod ve çıktıları verilmiştir. (1, 2) 

 

 

Şekil 1: read_file fonksiyonu ile elde edilen etiketler 

 

 

Şekil 2: İlgili etiketlerin çıktısı 

2.1.2. Sınıf Dengesizliğinin Düzeltilmesi 

Sınıf dengesizliği, makine öğrenmesi ve derin öğrenme modellerinin karşılaştığı en büyük 

zorluklardan biridir. Yarışma kapsamında verilen görüntülerin 4429’si inme olmayan olgularken 
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2223’ü(1130/iskemik, 1093/kanamalı) inme olan görüntülerdir. Veri setindeki bu sınıf 

dengesizliğinden dolayı kurulacak olan model inme olan olguları yeterince göremeyeceğinden 

eğitim aşamasında model yetersiz kalabileceği öngörüldü. 

Bu sorunu düzeltmek için ‘sampling’ metodları kullanılarak inme olmayan verilerden, özellikle 

az bilgi içeren görüntülerden başlamak üzere ‘undersampling’ yapılarak rastgele bir şekilde 

görüntülerin bir kısmı silinmiştir. Ayrıca web üzerinden erişilen açık kaynak veri setleri (27, 28) 

analiz edilerek, bunlardan istenilen sınıfa ait olanları kullanarak az veri içeren sınıfın veri sayısını 

arttırılmıştır. Bu konu hakkındaki detaylı bilgi 4. bölümde verilmiştir. (3) 

2.1.3. Görüntüleri Hastalara Ayırma 

Teknofest tarafından sağlanan verilerin detaylıca incelenmesi sonucunda verilen verilerin farklı 

merkezlerden alınmış olmaları sebebiyle görüntüler arasında farklılıklar analiz edilmiştir. Analiz 

süresince görüntülerin File Meta Information Group Length, Media Storage SOP Instance UID, 

Slice Thickness, Pixel Spacing, Pixel Representation, Pixel Padding Value, Window Center, 

Window Width ve Rescale Intercept etiketlerinin görüntüden görüntüye değiştiği görülmektedir.  

Bu etiketlerden sadece Window Center ve Window Width değerlerine erişilebileceği ve 

diğerlerinin manipüle edilmesi  düşünülürken Media Storage SOP Instance UID değerinin çok 

sık değiştiği gözlemlenmiştir. Bu farkındalık sonucunda tüm verilerin metadataları çıkartılarak 

analiz derinleştirilmiştir. İncelemeler sonucunda, Media Storage SOP Instance UID değerinin 

belirli bir aralıkta çok az değişim gösterirken başka bir görüntüye geçtiğinde ise çok büyük 

değişimler gösterdiğini fark edilmiştir. Bu değişim aralıklarını gruplandırabilecek bir kod 

yazılarak sıralı şekilde klasörlere ayrılmıştır. Bu klasörler incelendiğinde, GIF formatına 

getirilerek görüntülendiğinde elde edilen grupların her birinin bir hastaya ait olduğu görülmüştür. 

Bu farkındalıkla birlikte modelin ön işleme aşamalarında daha iyi sonuçlar elde edilmiştir ve 

ilerleyen süreçte bu gruplandırmalar kullanılarak model eğitim aşamasında sekanslar oluşturulup 

daha yüksek doğruluk oranlarında sonuçlar elde edilmesi planlanmaktadır. Şekil 3’te 

görüntülerin gruplandırılmasına ilişkin bir örnek verilmiştir. (5,6,7,8) 

 

Şekil 3: Gruplandırılmış veri örneği 
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2.1.4. Gürültü Temizleme ve Görüntüleri Ortalama 

Modelin daha düzgün bir görüye sahip olabilmesi için görüntülerin gereksiz parametrelerden 

arındırılması ve aynı geometrik konumda bulunmaları sağlanmıştır. Bu işlemleri yaparken 

‘scipy’ kütüphanesinden ‘ndimage’ fonksiyonu ve ‘skimage’ kütüphanesinden ‘morphology’ 

fonksiyonu kullanılarak kafanın bulunduğu alanın maskesini çıkartılarak sadece maskeli alanın 

görüntü içerisinde kalması sağlanmıştır. Sadece gerekli alan görüntüde tutulup bu gerekli alan 

son bilgi içeren kısımdan kesilip ortalanmıştır. Boyutu sabit (512,512) olacak şekilde ‘pad’ 

ekleyerek bütün görüntülerin gereksiz parametrelerden arınması, ortalanması ve sabit boyuta 

getirilmesi sağlanmıştır. 

2.1.5. Pencere Aralıklarının Uygulanması 

DICOM türü görüntülerde görüntüler görülebilecek ayarlara getirilebilir. İnsan gözünün 

görebileceği bu gri ton ayarlamasına pencereleme denir. Bu çalışmada da BT görüntülerini 

inceleyebilmek için doğru pencere aralıklarının kullanılması gerekmektedir. Doğru pencere 

aralıklarının elde edilmesinde, Atatürk Üniversitesi Hastanesi Radyoloji biriminden alınan 

eğitimlerden ve yapılan pratik çalışmalardan yararlanılmıştır. Örnek olarak iskemik olguların 

pencereleme aralığını incelerken öncelikle kafa bir çizgiyle ortadan ikiye bölünmüştür. Çizilen 

bu çizginin iskemik olan bölgenin değerleri elde edildikten sonra simetrik olan bölgedeki sağlıklı 

beyin parankiminin değerleri alınarak hangi aralıkların uygun olduğuna karar verilmiştir. 

Aşağıda verilmiş olan iskemik olguda iki simetrik noktanın maksimum ve minimum değerleri 

alınıp değerlendirilerek en uygun nokta hesaplanmıştır. Şekil 4’te pencere aralığı hesaplarken 

kullanılan iskemik görüntü örneği verilmiştir. 

 

Şekil 4: Pencere aralığı hesaplanırken kullanılan iskemik görüntü örneği 
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2.1.6. Eğrilik Düzeltme (Tilt Correction) 

Çekim sırasında her hastanın baş açısı aynı olmadığından modelin görüntülerden farklılık 

algılamaması açısından tüm görüntülerin aynı açıyla modele verilmesi gerekmektedir. Bu 

eğriliğin giderilmesinde ‘OpenCV’ ve ‘numpy’ kütüphanelerinden yararlanarak görüntünün orta 

hattına bir çizgi çekildikten sonra bu çizginin x ekseniyle açısı bulunarak bu açının 90 derece 

olacak şekilde döndürülmesi amaçlanmıştır. Orta hattın bulunması sırasında ‘opencv’ ile görüntü 

bir eliptik şeklin içerisine sığdırılmış ve elipsin iki ucu arasında bir hat çizilmesi sağlanmıştır. 

Bir klasörde bulunan hastalara ait görüntülerin her biri bütün olarak alındıktan sonra hepsinin 

ortalaması alınarak aynı düzleme oturtulmuştur. Şekil 5’te Eğrilik düzeltme işlemine ilişkin bir 

örnek verilmiştir. 

 

Şekil 5: Eğrilik düzeltmesinin örnek veri uygulaması 

2.1.7. RGB Görüntülerin Oluşturulması 

Çalışma kapsamında değerlendirilmesi gereken iskemik ve hemorajik inme olguları radyolojik olarak 

farklı pencereleme aralıklarında görüntülendiğinden tek bir aralıkta iki patolojinin birden 

değerlendirilmesi mümkün değildir. Aynı görüntünün farklı pencereleme aralıklarına alınarak iki farklı 

görüntü gibi modelde değerlendirilmesi verimli olmayacağından iki pencereleme aralığının da aynı anda 

görüntülenmesi gerekmektedir. Bu sorun, RGB görüntüler oluşturularak çözülmüştür. DICOM türü 

görüntüler klasik olarak her bir pikselinde tek bir değer alan ve gri skalada görüntülenen görüntülerdir. 

Görüntülenmesi istenilen pencere aralığı bir RGB renk filtresinden geçirilip ardından hepsi birleştirilerek 

istenilen tüm parçalar aynı anda görülebilir hale gelmiştir. RGB görüntü türü, her pikselinde üç değeri 

taşıyıp iki patolojiyi ve kemik sınırlarını aynı anda görme imkanı sağladığından model açısından oldukça 

değerli olmaktadır. Şekil 6’da RGB görüntü oluşturma adımına ilişkin diyagram verilmiştir. (9, 10) 

 

Şekil 6: RGB görüntü oluşturulması örneği 
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2.2. Model Mimarisi Aşamaları 

2.2.1. Sınıflama Modeli 

Birinci aşama için gereken inme var/yok sınıflandırması için öncelikli olarak tekil kesitlerde 

sınıflandırma yapmak amacıyla InceptionV3 ve DenseNet mimarileri denenmiştir. Gerekli testler ve 

denemelerin yapılması sonucunda DenseNet mimarisinin daha etkili olduğu ve daha verimli çalıştığı 

tespit edildiğinden bu çalışmada modelin eğitilmeside DenseNet mimarilerinden DenseNet-121 Modeli 

kullanılmıştır.  

 Modeller  Accuracy(10 epoch) 

 DenseNet-121 Ön İşleme Aşamaları Sonrası  0.9045 

 DenseNet-121 Ön İşleme Aşamaları Öncesi  0.8396 

 InceptionV3 Ön İşleme Aşamaları Öncesi  0.7623 
 

2.2.1.1.  LSTM/GRU Modeli 

 

Veri analizi sürecinde, bir hastaya ait birden fazla kesitin elde edilmesi ve gruplanması 

başarılmıştır. Bu hastalara ayrılmış görüntüler sayesinde modelin kesitler arasındaki ilişkiyi 

anlaması sağlanmıştır. Bu grup verileri LSTM/GRU modelleri ile eğitilerek daha etkili sonuçlar 

elde edilmesi planlanmıştır. Veriler ‘Sequence’ olarak modelin içerisinde eğitilirken, ardışık 3 

görüntü bir grup olacak şekilde modele tanıtılmış ve üçe bölümden arta kalanlar da test setinde 

kullanılmak üzere ayrılmıştır. Ancak girdi şekli (input shape) noktasında alınan hatalar henüz 

çözümlenemediği için kritik tasarım ön bulgu raporunda yalnızca DenseNet-121 bulguları 

verilmiştir. (11, 12, 13, 14) 

2.2.1.2. DenseNet-121 Modeli 

 

Diğer mimari örneklerinden daha fazla katmana sahip olması ve daha az parametreyle daha iyi 

sonuçlar çıkarabilmesi sebebiyle bu çalışmada DenseNet mimarilerine ağırlık verilmiştir. 

Denemeler sonucunda en yüksek doğruluk oranı DenseNet-121 mimarisi ile elde edilmiştir. 

 

Veri seti Kullanımı: İlk olarak veri seti rastgele örnekleme (random sampling) kullanılarak 

train-validation-test olarak ikiye ayrılmıştır. Bu ayrım, veri setinin %70’ini training, %15’ini 

validation ve %15’inin test klasörlerine ayrılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Daha sonra cross 

validation için oluşturulan veri setinde, verilerin %15’i test seti için ayrıldıktan sonra geriye kalan 

veriler 5 parçaya bölünerek her parça için %15’lik bir validasyon (validation, doğrulama) seti 

oluşturulmuştur. 
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Veri Artırımı (Augmentation) Bölümü: Bu aşamada Kırpma, Horizontal Çevirme, Rotasyon, 

Boyut Değiştirme, featurewise center, featurewise std normalization gibi metodlar kullanılarak 

veri arttırımı yapılmıştır.  

Model Bölümü: Model oluşturulurken, literatür araştırması sonucunda benzer çalışmalardan 

parametre değerlerine ulaşılmış ve çeşitli denemeler sonucunda optimal parametre değerlerine 

ulaşılmıştır. Modelin görüntü girdi boyutu (128, 128, 3) olup oluşturulan RGB görüntülere uygun 

haldedir. Batch size değeri 8 olarak belirlenmiştir. Sahip olunan işlem gücü doğrultusunda deney 

aşamalarında epoch sayısı 20 olarak belirlenmiş olup daha yüksek işlem gücüne sahip 

olunduğunda bu epoch sayısının arttırılması planlanmaktadır. Adım başı epoch (steps per epoch) 

değeri hesaplanırken train klasöründeki görüntü sayısı batch size değerine, validation adım sayısı 

hesaplanırken validation veri sayısı batch size değerine bölünerek hesaplanmıştır. Öğrenme hızı 

(learning rate) ayarlanırken sabit bir değer kullanmak yerine adım adım artan bir değer haline 

getirilecek şekilde momentum katsayısı kullanılmıştır. Öğrenme hızını oluşturulurken optimizer 

olarak sgd optimizer (Stochastic gradient descent) kullanılmıştır ve öğrenme hızı 0.0001, 

momentum değeri 0.7 olarak belirlenmiştir. Model oluştururken 1024 nöronlu iki katman 

kullanılmış ve aşırı uyumdan (ezberleme, overfitting) olabildiğince kaçınmak için iki adet 0.5 

değerinde ‘Dropout’ fonksiyonu kullanılmıştır. Aktivasyon fonksiyonu olarak Relu ve Softmax 

fonksiyonları kullanılmıştır. (15, 16, 17, 18, 19, 20) 

2.2.2. Görüntü Segmentasyonu (Semantic Segmentation) 

Görüntü segmentasyonu, bir görüntünün piksel düzeyinde sınıflandırılmasıdır. Bir makine, bir 

görüntüyü, görüntüde bulunan piksel değerlerinin her birine atanan sınıflara göre farklı 

bölümlere ayırarak daha etkili bir şekilde analiz edebilir. Görüntüler üzerinde segmentasyon 

yapmak için bir derin öğrenme yöntemi olan U-Net mimarisi kullanılarak aynı piksel 

değerleriyle sınıflandırılan nesneler, aynı renk haritalarıyla bölümlere ayrılmıştır. Diğer bir 

deyişle, semantik segmentasyon yöntemi izlenerek orijinal görüntüler ve maske görüntülerle 

tahmini maskeler oluşturulmuştur.  

Modelimizi oluştururken sıkışma katmanı içerisinde bir Conv2D, bir adet MaxPooling katmanı; 

genişleme katmanında üç adet Conv2d katmanı kullanılmıştır. Modelimizin eğitim hızı 

‘0.0003’ olarak belirlenmiştir. Loss fonksiyonu olarak ‘binary crossentropy’, optimizer olarak 

‘Adam’ seçilmiştir. 

Eğitim, test ve validasyon olarak ayırdığımız  veri setinde  batch size değerimiz 32  ve epoch 

değerimiz 10 olarak belirlenmiştir. İşlem gücü konusundaki eksikliklerimiz giderildiğinde daha 
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yüksek epoch değerlerinde eğitim gerçekleştirilecektir. U-Net model mimarisi için iskemi ve 

kanamalı bölgeler  üzerinde  tahmini maskeler oluşturulmuş,  eğitim test ve validasyon 

sonuçları analiz edilmiştir. Şekil 7’de segmentasyon adımına ilişkin çıktılar verilmiştir.(21, 22, 23, 

24, 25) 

 

 

Şekil 7: Görüntü segmentasyon uygulama örneği 

3. Deney ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri  

 Model oluşturulurken karşılaşılan sorunlardan biri de Sınıf dengesizliğiydi. Bu sorunu 

çözebilmek amacıyla açık kaynak veri setlerinden CQ500 ve RSNA veri setlerinin seçilmiş bazı 

verileri kullanılmıştır. 

CQ500: Literatür taramalarında bu veriye ulaşılabileceği bilgisi verilmiş olup web aramalarında 

veriye erişilemezken, çalışma ekibi tarafından yetkili kişilerle iletişime geçilip veri setinin tekrar 

ulaşılabilir olması sağlanmıştır. Kanamalı olgularla ilgili veriler, CQ500 adlı açık kaynak veri 

setinden elde edilmiştir. Bu veri setinde, hemoraji, subtipleri, lokalizasyonları ve kanamayla ilgili 

bulgular paylaşılmıştır. Veri seti içerisinde kontrastlı BT görüntüleri de mevcuttur. Sınıflandırma 

ve segmentasyon aşamasında kullanmak üzere toplam 261 tekil kesit ayrıştırılmış ve  bu 

çalışmada kullanılan veri setine eklenmiştir. (26). 
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RSNA: 874.035 görüntü içeren bu veriseti çok merkezli bir çalışmadan alınan, farklı kanama 

tiplerini ve subtiplerini içeren büyük bir veri setidir. Çok büyük ve geniş veri seti olmasından 

dolayı kullanım açısından iyi bir seçenek olmuştur. Bu veri setinde farklı tiplerde kanama 

olguları mevcut olup RSNA veriseti içerisinden özellikle intraparankimal kanamalar olarak 

sınıflandırılmış görüntüler alınarak bu çalışmada kullanılmıştır.(29) 

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ: Atatürk Üniversitesi Araştırma 

Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı ile birlikte hastaların anonimize görüntülerinin alınması, 

etiketleme aşamalarında bizzat bulunulması planlanmaktadır. Elde edilecek olan verileri 

öncelikli olarak test amaçlı kullanılması planlanmaktadır. 

 

ISLES2018: Açık kaynak olarak paylaşılmış veri setleri içerisinde kontrastsız iskemik tomografi 

görüntüleri içeren veri setlerine erişilememiş olup yalnızca ISLES2018 verilerinde bu 

görüntülere ulaşılmıştır. Bu veri setinin türünün NIFTI formatlı olması, dönüştürme işlemi 

sırasında bozulmalara uğraması ve kalitesinin düşük olmasından dolayı bu çalışmada bu veri 

setinin kullanılmamasına karar verilmiştir. Bunun yerine Teknofest tarafından sunulmuş olan 

iskemik görüntülerde ‘upsampling’ kullanılarak iskemik görüntülerin arttırılması 

amaçlanmıştır.(27) 

 

***Segmentasyon aşamaları için sadece Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu veriler kullanılmış olup 

açık kaynak veri setlerinden yararlanılmamıştır. 

4. Elde edilen Deneysel Sonuçların Sunumu 

4.1. Sınıflandırma Bulguları 

DenseNet-121 mimarisiyle oluşturulan modele ait bulgular Tablo 1'de verilmiştir. Tablo 

incelendiğinde, oluşturulan modelin gerçekte inme olan olguları inme var olarak sınıflama 

olasılığı %92’dir. Modelin, gerçekte inme olmayan olguları yakalama olasılığı ise %92 olmuştur. 

Modeli tümel olarak değerlendiren doğruluk oranı 0.92 bulunmuştur. Ancak veri yapısı dengeli 

bir dağılıma sahip olmadığından kesinlik ve duyarlılık değerlerinin harmonik ortalaması olan F1 

skoru dikkate alınarak yorum yapılması gerekir. Modelin performansının değerlendirilmesinde 

F1 skoru dikkate alındığında model sınıflandırma performansının %90 olduğu görülmektedir. 
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Tablo 1: Model test sonuçları 

Ölçütler Test sonuçları 

Duyarlılık (sensitivity, recall) 0.922 

Seçicilik (specificity) 0.921 

Kesinlik (precision) 0.887 

Doğruluk (accuracy) 0.921 

F1 skor 0.904 

AUC 0.920 

Eğitim ve test aşamasına ait doğruluk değerlerinin grafiği şekil 8’de verilmiştir. 

  

 

Şekil 8: Model sınıflandırma performans grafikleri 

Cross Validation: Çapraz geçerlilik yöntemi hem aşırı uyum hem de modelin geçerliliğini 

gösteren bir yöntemdir (29). Bu model sonucunda veri k farklı parçaya ayrılıp k farklı küme ile 

model çalıştırılır ve k ayrı sonuç elde edilir. Bu k sonucun aritmetik ortalaması alınarak genel bir 

doğruluk değeri elde edilir (30). 

Kurulan modelin geçerliğinin incelenmesinde Çapraz geçerlik (cross validation, CV) yöntemi 

kullanılmıştır. Bu aşamada, k=5 seçilerek 5 katlı çapraz geçerlik yöntemi ile model 

değerlendirmiştir. Tablo 2’de her bir k değerindeki bulgular verilmiştir. 

 

Ölçütler k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 CV değeri   

Duyarlılık (sensitivity, recall) 0.804 0.882 0.745 0.824 0.863 0,824 
Seçicilik (specificity) 0.987 0.882 0.947 0.855 0.934 0,921 
Kesinlik (precision) 0.976 0.833 0.905 0.793 0.898 0,881 
Doğruluk (accuracy) 0.913 0.882 0.866 0.843 0.906 0,882 
F1 skor 0.882 0.857 0.817 0.808 0.880 0,849 
AUC 0.900 0.880 0.850 0.840 0.900 0,874 

4.2. Segmentasyon Bulguları 

Loss fonksiyonu, kullanılan algoritmanın veri kümesini ne kadar iyi modellediğini 

değerlendirmek için kullanılan bir yöntemidir. Kestirimler gerçek değerlere yakınlaştıkça, loss 

fonksiyonu daha yüksek bir değer verecektir. Kestirimler iyiyse, Loss fonksiyonu daha düşük bir 
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değer verir. Oluşturulan segmentasyon modelinde doğruluk değeri 0.979 olarak elde edilmiştir. 

Segmentasyon adımına ilişkin grafikler Şekil 9’da verilmiştir. 

 
 

 

 

Şekil 9: Görüntü segmentasyon model performans grafikleri 

Segmentasyon aşamaları sırasında elde ettiğimiz deney sonuçlarına göre, modelimiz şu an en 

üst doğrulukta çalışmamaktadır. Grafiklere göre bazı iyileştirmeler gerekmektedir. IoU değeri 

hesaplanırken tahmin edilen maske oluşumu aşamasında aldığımız hatalardan dolayı güncel IoU 

değeri henüz istediğimiz gibi değildir. Deney aşamalarımız devam etmektedir. En son aldığımız 

IoU sonuçlarına göre bulgular şu şekildedir: 

Kesişim piksel sayısı:  8278 

Birleşim piksel sayısı:  19560 

Puan:  0.4232106339468303 
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