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Şekil 1 Aşama 1 Deneysel Model Mimarimiz 

1. Kullanılması planlanan güncel donanımlar ve özellikleri 

1.1. Eğitim Donanımları 

Modellerin eğitimi için kendi kişisel bilgisayarlarımız ve Google un ücretsiz olarak sunmuş 

olduğu Colaboratory ortamını kullandık. LENOVO model kişisel dizüstü bilgisayarımızın 

donanımında İntel İ7 10.nesil işlemci 16 GB DDR4 Ram ve 6GB GDDR5 RTX 2060 Ekran 

kartı mevcuttur. İşlem kapasitesini arttırmak için CPU yerine GPU kullanmaktayız. CPU yerine 

GPU kullanmamızın temel nedeni bilgi işlem kapasiteleri CPU lara göre çok yüksektir.  

1.2. Test Donanımları 

Test donanımı olarak en az i7 işlemcili ve RTX 2060 ekran kartlı bir sistem kullanmayı 

planlamaktayız. İmkanlarımız dahilin de test donanımımız değişiklik gösterebilir. GPU 

tarafında RTX 2060 kullanmayı ön görmemizin nedeni Turing mimari yapısına sahip olmasıdır. 

GPU ların bilgi işleme kapasiteleri(computecapability) incelendiğin de Turing mimarili kartlar 

için öngörülen bilgi işleme kapasiteleri(computecapability) 7.5 [1]dir. 

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari 

2.1. Aşama 1 için kullanılan yöntem ve mimari 

Yarışmanın birinci aşaması için Python dilinde kendi yazdığımız bir Convolutional Neural 

Networks (CNN) [2] modeli kullanmaya karar verdik. Evrişimli Sinir Ağları (CNN) görüntü 

sınıflandırma işlemi için çeşitli katmanlardan oluşan yapılar kullanırlar [3]. Birkaç katmandan 

oluşan bu modelimizi kullanarak yarışmanın birinci aşamasındaki sınıflandırma problemini 

çözmeyi hedefledik. Bu modeli oluşturmak için Google’ın ücretsiz ve açık kaynak olarak 

sunduğu Tensorflow [4] sistemini kullanmaya karar verdik. Tensorflow sistemi içinde 

barındırdığı birçok kütüphane ile kolay model oluşturmaya olanak sağlayan bir yapıdır. Biz 

modelimizi oluştururken güçlü bir model oluşturma kütüphanesi olan Keras [5] kütüphanesini 

kullanmayı tercih ettik. Deney ve testlerimiz için birkaç farklı model oluşturarak deneyler 

yaptık. Aşağıda oluşturduğumuz deneysel modelin mimarisi görülmektedir. 
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Deneysel modelimiz 1 adet 32 filtreli Convolutional katmanı, 3 adet sırası ile 32, 64 ve 128 

filtreli Separable Convolution [6] katmanı, 1 adet Flatten(düzleştirici) katman, 1 adet 128 yapay 

nörondan oluşan Dense katmanı ve son katman olarak 2 çıkış veren çıkış katmanından 

oluşmaktadır. Modelimiz de katmanlar arasında aktivasyon fonksiyonu olarak ReLu [7] 

aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Son çıkış katmanın da Sigmoid fonksiyonu 

uygulanmıştır. Ayrıca Convolutional katmanları arasında MaxPooling [8] işlemi uygulanmıştır. 

Flatten katmanı ile Dense katmanı arasında Dropout [9] işlemi yapılmıştır. Bu katmanlara ek 

olarak veri setini çoğaltmak için data augmentation [10] işlemi input katmanına uygulanmıştır. 

Deneysel modelimizde yaklaşık olarak 6 milyonun üzerinde parametre işlenmektedir.  

Modelimizi eğitmek için veriler modele verilmeden önce bazı işlemlerden geçirilmiştir. 

Öncelikle veriler keras kütüphanesi yardımı ile %80 eğitim ve %20 test verisi olacak şekilde 

ayrılmıştır. Daha sonra veriler eğitimin sistemlerimiz de daha hızlı çalışması için 320x320 

çözünürlükte yeniden boyutlandırılmıştır. Ayrıca veriler kullanılmadan önce 0-1 aralığına 

normalleştirilmiştir. Veri setini büyütmek için data augmentation [10] işlemi kullanılarak veri 

sayımız arttırılmıştır.  

Modelin eğitim sırasın da elde ettiği en iyi ağrılık değerlerinin saklaması için eğitim boyunca 

en iyi ağırlık değerleri kayıt edilmiştir. Ayrı eğitim tamamlandığında tüm model h5 dosyası 

formatında kayıt edilerek farklı dosyalar üzerinden kullanım imkanı sağlanmıştır. 

Model eğitimi başlatılmadan önce derleme işlemi için gerekli ayarlamalar yapılmıştır. 

Optimizasyon yöntemi olarak Adam optimizer [11] kullanılmıştır. Loss(kayıp) fonksiyonu 

olarak Categorical Cross Entropy [12] fonksiyonu kullanılmıştır. Doğruluk metriği olarak 

Accuracy [13] metriği kullanılmıştır. Bu doğruluk hesaplama yöntemin de tahminlerin 

etiketlere ne sıklıkla eşit olduğunu hesaplanır. 

Modelin eğitimi tamamlandıktan sonra yarışma sırasında verilecek olan görüntüler üzerinde 

toplu tahmin yapacak bir python dosyası yazdık. Bu dosya eğitilmiş modeli kullanarak bir 

klasörde bulunan tüm görüntüler için tahmin oluşturduktan sonra sonuçları bir tablo halinde 

yarışma isterine uygun olarak txt ve cvs dosyası olarak kayıt etmektedir. Şekil 2 de görülen 

şemada yarışmanın 1.aşaması için kullanılacak yöntem açıklanmıştır. 
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Şekil 2 Aşama 1 için kullanılan yöntem şeması 

2.2. Aşama 2 için kullanılan yöntem ve mimari 

Bu aşamada görüntü segmentasyon probleminin çözümü için U-Net [14] mimarisini temel 

alacak bir model oluşturup kullanmaya karar verdik. Bu modeli oluşturmak için Google’ın 

ücretsiz ve açık kaynak sistemi olan Tensorflow [4] ve Keras [5] kütüphanesini kullandık. U-

Net mimarisinde girişte verilen görüntüler çıkışta segmente(maske) edilmiş olarak 

alınmaktadır. U-Net ismini U harfine benzeyen mimarisinden almaktadır. Şekil 3’deki görselde 

U-Net mimarisi görülmektedir. 

 

Şekil 3 U-Net Mimarisi 
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U-Net mimarisinin çıkışında bir tamamen bağlı katman (fully connected) katmanı 

bulunmamaktadır. Sadece evrişimli (convolutional) katmanlardan oluşmaktadır. Aktivasyon 

fonksiyonu olarak katmanlar arasında ReLu [7] aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. U-Net 

mimarisinin 2 temel yapısı vardır. Birinci aşama da sınır bölgesinde bulunan pikseller 

görüntülerin çevresine eklenerek büyütülür. İkinci yarıda ters evrişim işlemi başlar ve görüntü 

çıkışta orijinal boyutuna tekrar getirilir. Yarışmanın bu aşaması için kullandığımız mimari şekil 

4’deki şemada gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4 Aşama 2 Deneysel Model Mimarimiz 

Modelimiz de evrişimli (convolutional) katmanlar arasında aktivasyon fonksiyonu olarak ReLu 

[7] aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Çıkış katmanından önce Softmax aktivasyon 

fonksiyonu uygulanmıştır. Ayrıca her evrişimli (convolutional) katmandan sonra dropout [9] 

işlemi uygulanmıştır. 

Modeli eğitmek için kullanılacak görüntüler ve onlara ait maske görüntüleri modele verilmeden 

önce bazı işlemlerden geçirilmiştir. Öncelikle veriler yeniden boyutlandırılarak (256x256) 

numpy kütüphanesi yardımı ile array (dizi) haline getirilip bir listede tutulmuştur. Veriler eğitim 

ve test verisi olarak Keras kütüphanesi yardımı ile ayrılmıştır. Daha sonra keras kütüphanesi 

kullanarak veriler eğitim için normalleştirilmiştir. Ayrıca veriler 3 sınıf olarak şekilde Keras 

kütüphanesi kullanılarak sınıflara ayrılmışlardır.  

Model eğitimi başlatılmadan önce derleme işlemi için gerekli ayarlamalar yapılmıştır. 

Optimizasyon yöntemi olarak Adam optimizer [11] kullanılmıştır. Loss(kayıp) fonksiyonu 
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olarak Categorical Cross Entropy [12] fonksiyonu kullanılmıştır. Doğruluk metriği olarak 

Accuracy [13] metriği kullanılmıştır. Eğitim tamamlandığında tüm model h5 dosya formatında 

kayıt edilmiştir. Toplu tahmin işlemi için ayrı bir python dosyası hazırlanmıştır. Tahmin 

işlemlerinden sonra tahmin maskeleri ayrı klasörde PNG görüntü formatında kayıt edilmiştir. 

Şekil 5’deki şemada yarışmanın 2.aşaması için kullanılacak yöntem açıklanmıştır. 

 

Şekil 5 Aşama 2 için kullanılan yöntem şeması 

3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri 

Model eğitimlerimiz için Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veri seti kullanılmıştır. Bu veri 

setinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan kurumsal gizlilik taahhütnamesi 

takımımız içindeki tüm üyelerimiz tarafından imzalanarak belge PDF formatında Sağlık 

Bakanlığına gönderilmiştir. Belgenin orijinal ıslak imzalı olan hali posta ile Sağlık Bakanlığına 

ulaştırılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan verilerin içerisinde İnme olmayan, İskemi ve Kanamalı 

hastaların Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntüleri paylaşılmıştır. Bu görüntüler hem DICOM 

hem de PNG formatında olup model eğitimlerinde istenilen formatta eğitim sağlanabilmektedir. 

Biz modelimiz de PNG formatında görüntü dosyalarını kullandık. Aşağıdaki tabloda Sağlık 

Bakanlığı veri setinin görüntü sayıları verilmiştir. 

SAĞLIK BAKANLIĞI VERİ SETİ 

 DICOM PNG MASK OVERLAY 

İNME YOK 4427 4427 - - 

İSKEMİ 1130 1130 1130 1130 

KANAMA 1093 1093 1093 1093 
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Tablo-1 Sağlık Bakanlığı Veri Seti Görüntü Sayıları 

Bakanlığın sağladığı veri setinde görüntüler 512x512 piksel boyutlarında ve 32 bit 

derinliğindedir. Ayrıca maske görüntülerinde inme yok, iskemi ve kanama alanlarının piksel 

değerleri sırası ile 0, 1, 2 olarak ayarlanmıştır. Geliştirmiş olduğumuz deneysel modeller için 

şu aşamada ek veri setine ihtiyaç duymadığımız için model eğitimlerimiz de farklı bir veri seti 

kullanmadık. 

4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu 

4.1. Aşama 1 için deneysel sonuçlar 

Aşama 1 için oluşturmuş olduğumuz deneysel CNN modelinin doğruluk oranı şu aşamada %90 

ve üzerindedir. Loss (kayıp) değerlerimiz ise beklentinin biraz altında ve 0.20 civarında 

çıkmaktadır. Doğruluk oranlarını yükseltmek ve loss değerlerini düşürmek için yarışma gününe 

kadar deneysel modeli geliştirmeye devam edeceğiz. Şekil 6’daki görsel de modelimizin 

doğruluk ve kayıp değerleri görülmektedir. 

 

Şekil 6 Aşama 1 için 50 epoch sonunda doğruluk ve kayıp değerleri 
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Eğitilmiş deneysel modeli test etmek için daha önce modele verilmeyen inme olmayan 10 BT 

görüntüsü kullanılmıştır. Test sonucunda modelin %90 başarılı olduğu görülmüştür. Şekil 

7’deki görsel de modelin üretmiş olduğu txt dosyası sonuçları görülmektedir. 

 

Şekil 7 Deneysel modelin ürettiği txt dosya içeriği 

4.1. Aşama 2 için deneysel sonuçlar 

Aşama 2 için oluşturmuş olduğumuz U-Net deneysel modelin %90’nın üzerinde doğruluk 

değerine sahip olduğu görülmüştür. Fakat U-Net mimarisinden dolayı görüntüler piksel piksel 

işlendiğinden %90 doğruluğa rağmen bazen modelden çok farklı tahmin sonuçları 

alınabilmektedir. Modelin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yarışma gününe kadar 

sürdürülecektir. Modelin düşük eğitim sürecinde bile başarılı sonuçlar verdiğini göstermek için 

eğitim süreci 20 epoch ile sınırlandırılmıştır. Şekil 8’de modelin 20 epoch eğitim sonucunda 

elde ettiği doğruluk ve kayıp durumu görülmektedir. 

 

Şekil 8 Aşama 2 için 20 epoch sonunda doğruluk ve kayıp değerleri 
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Eğitilmiş modeli test etmek için daha önce modele verilmemiş bazı BT görüntüleri modele 

verilmiştir. Test sonuçları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. 

 

Şekil 9 Örnek test görüntüsü 1 

 

Şekil 10 Örnek test görüntüsü 2 

 

Şekil 11 Örnek test görüntüsü 3 
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