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1. Kullanılması Gereken GÜNCEL Donanımlar ve Özellikleri 

1.1. Eğitim Donanımları 

Yarışma kapsamında geliştirilen model ilk olarak, takımın kişisel 

bilgisayarlarından biri olan Macbook Pro 2020 13’ ile eğitilmiştir. Cihazın 

özellikleri aşağıdaki gibidir: 

o 1,4 GHz Dört Çekirdekli Intel Core i5 (Turbo Boost ile +4 Ghz) İşlemci 

o 8 GB 2133 MHz LPDDR3 Bellek 

o Intel Iris Plus Graphics 645 1536 MB Grafik Kartı 

 

Ancak takımın kişisel donanımlarının kapasitesi yetersiz olduğu gerekçesi ile ve 

daha çabuk ve daha fazla epoch sayısı ile denemeler yapmak için Google Colab 

Pro temin edilmiştir. Google Colab Pro sistem özellikleri aşağıdaki gibidir: 

o 37 Gb Ram 

o 256 Gb Disk 

o Google Compute Engine TPU 

 

1.2. Test Donanımları 

BrAIn Takımı tarafından yarışma kapsamında geliştirilen model ilk olarak ekibin 

kişisel bilgisayarlarından olan ve eğitim aşamasında da kullanılan Macbook Pro 

2020 13’ ile test edilmiştir. Cihazın özellikleri aşağıdaki gibidir: 

o 1,4 GHz Dört Çekirdekli Intel Core i5 (Turbo Boost ile +4 Ghz) İşlemci 

o 8 GB 2133 MHz LPDDR3 Bellek 

o Intel Iris Plus Graphics 645 1536 MB Grafik Kartı 

 

Sonrasında çalışmaları hızlandırmak, daha farklı parametrelerle de testleri yapıp 

bulgularını görebilmek adına BrAIn takımı tarafından temin edilen Google Colab 

Pro üzerinden testler yapılmaya devam edilmiştir. Google Colab Pro sistem 

özellikleri aşağıdaki gibidir: 

o 37 Gb Ram 

o 256 Gb Disk 

o Google Compute Engine TPU 
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2. Çözüm için Kullanılan Yöntem ve Mimari 

2.1. Özet 

BrAIn Takımı tarafından geliştirilen modelde, Freiburg Üniversitesi Bilgisayar 

Bilimleri Bölümün’de biyomedikal alandaki görüntü işleme çalışmalarında 

bölümleme (segmentasyon) yapmak için geliştirilmiş bir evrişimsel sinir ağı olan 

U-net mimarisi kullanılmıştır.  U-net mimarisi iskemi ve kanamanın 

segmentasyonu için kullanılmıştır. İskemi var, iskemi yok sınıflandırılmasında U-

net modelinden faydalanılmamıştır.  

 

İskemi var/yok sınıflandırması için Resnet18 modelinden faydalanılmıştır. 

Sınıflandırma yapılmadan önce veri setindeki kanama ve iskemi klasörlerinde 

bulunan png klasörleri iskemi var sınıfına aktarılmıştır. Bu iki klasör üzerinden 

sınıflandırma gerçekleştirilmiştir. 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından, takımlara verilen veri seti, segmentasyon modeline 

verilmeden önce belirli önişleme aşamalarından geçmiş, sonrasında eğitim ve test 

verisi olarak ayrılmıştır. Takıma verilen veri setindeki maskeleme yapısı iskemi ve 

hemorajiyi aynı anda segmente edebilecek çok sınıflı segmentasyon yapısına uyum 

sağlamadığı için iskemi verileri ve hemoraji verileri ayrı ayrı eğitilmesi gibi bir 

yöntem geliştirilmiştir. 

 

Model eğitildikten sonra yeni verilen test verileri iki modelle de eğitilmiş olan 

yapıdan geçmekte ve ortaya çıkan maskeler birleştirilerek hemoraji ve iskemi için 

şartnamede verilmiş olan piksel değerleri sorunlu bölgelere watershed ve open cv 

kullanılarak, geleneksel görüntü işleme yöntemiyle işaretlenmekte ve 

kaydedilmektedir. 
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2.2. U-Net : Biyomedikal Görüntü Segmentasyonu için Evrişimsel Ağlar 

U-Net Mimarisi, bağlamı yakalamak için bir daralan yoldan ve hassas 

yerelleştirme sağlayan simetrik bir genişleyen yoldan oluşur. Böyle bir ağın çok az 

görüntüden uçtan uca eğitilebileceğini ve elektron mikroskobik yığınlarda nöronal 

yapıların bölümlenmesi için ISBI mücadelesinde önceki en iyi yöntemi (kayan 

pencereli evrişimli ağ) geride bıraktığı görülmektedir. Bu mimari iletilen ışık 

mikroskobu görüntüleri (faz kontrastı ve DIC) üzerinde eğitilmiş aynı ağı 

kullanarak, bu kategorilerde 2015 ISBI hücre izleme yarışmasını büyük bir farkla 

kazanmıştır. Ayrıca, ağ hızlıdır. 512x512 bir görüntünün segmentasyonu, yeni bir 

GPU'da bir saniyeden az sürer[1] 

 

 

 

 

 

       U-Net Mimarisi şekil olarak yukarıdaki gibidir. Adını şeklinden almaktadır. 

Mimari, Conv2D, MaxPooling2D, UpSampling2D, Concatenate,                   

Conv2DTranspoze, BatchNormalization ve Dropout katmanlarından oluşmakta 

ve relu ve sigmoid aktivasyon fonksiyonları kullanılmaktadır. 
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2.3. Veri Setinin Hazırlanması  

Geliştirilen modelin temelinde İkili Segmentasyon (Binary Segmentasyon) vardır. 

Bu nedenle ilk olarak takımlara sunulan veri setinde bulunan rgb formattaki maske 

görüntüleri siyah beyaz görüntüye dönüştürülmüş ve orjinalleri korunarak yeni bir 

dosyaya kaydedilmiştir. Sonrasında, iskemi görüntü ve maskelerinden ilk 130 

tanesi, kanama görüntü ve maskelerin de ilk 93 tanesi eğitilmiş modelin ezber 

durumunu verimli bir şekilde test edebilmek için eğitim dosyalarından 

çıkarılmıştır.  

 

Ardından eğitim için hazır olan dosyalardan önce görüntüler sonra maskeler 

Python koduna aktarılmıştır. Bu aktarım sırasında klasördeki içeriklerin tamamı 

isme göre sıralanmıştır. Böylece maske-görüntü uyumsuzluğunun önüne geçildi. 

Bu aktarım sırasında her bir maske ve görüntü 256 * 256 boyutlarına yeniden 

boyutlandırılıp image_dataset ve mask_dataset adlarındaki listelere aktarılmıştır.   

 

Python koduna aktarılan görüntülerin piksel değerleri [0,255] aralığından [0, 1] 

aralığına indirgenmiştir. Ardından SicikitLearn Model Selection kütüphanesine ait 

train_test_split metodu kullanılarak, hazırlanmış olan 1000’er adet görüntü ve 

maske, %20’si test, %80’i eğitim verisi olmak üzere ayrıştırılmıştır. Maske-

görüntü uyumunu kontrol etmek için elimizde var olan görüntü ve maske 

kümesinden rasgele olarak aynı numaradaki görüntü ve maskeler Matplotlib 

kütüphanesi kullanılarak görselleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 1 Maske Görüntü Uyumu 

Görüntülerin yükseklik, genişlik ve kanal sayısı değerleri modele verilmek üzere 

tutulur. 
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2.4. Model 

Bu aşamada klasik U-Net mimarisinde kullanılan ve Keras kütüphanesine ait olan 

Input, Conv2D, MaxPooling2D, UpSampling2D, concatenate, Conv2DTranspose, 

BatchNormalization, Dropout katmanları kullanılmıştır. Model daralma ve 

genişleme yollarından oluşmaktadır. Girdi olarak görüntü yüksekliği, genişliği ve 

kanal sayısı referans alınmaktadır.  

 

İlk olarak girdiler 16 filtreli, (3, 3) kernel_size’a sahip, aktivasyon fonksiyonu 

olarak relu kullanılan, kernel_initializer olarak he_normal ve padding olarak da 

same tercih edilmiş olan bir Conv2D katmanına parametre olarak verilmiştir. 

Buradaki çıktı Dropout katmanına 0.1 rate ile parametre edilir. Bu çıktı da yine 

yukarıdaki parametrelere sahip Conv2D katmanına verilmiştir. Burada ortaya 

çıkan çıktı da Maxpooling2D katmanına girdi olarak verilmiştir. Bu 4 adım 

filtreler her seferinde öncekinin iki katı olacak şekilde (son adımda filtre 256) ve 

Dropout rate oranı da her seferinde 0.1 artırılarak 5 defa tekrarlanır. En son adımda 

girdiler Maxpooling2D katmanına verilmemiştir. Bu adımlar modelin daralma 

yolu olarak adlandırılan kısmıdır.  

 

Son adımdaki çıktı 128 filtreli, (2, 2) kernel_size ve stride sahibi padding’i same 

olan Conv2DTranspose katmanına girdi olarak verilmiştir. Buradaki çıktı ve 

bundan iki adım önceki çıktı concentenate katmanına girdi olarak verilmiştir. 

Bunun çıktısı da Conv2DTranspose ile aynı özelliklere sahip bir Conv2D 

katmanına verilmiştir. Sonrasında çıktı 0.2 rate aralığına sahip Droput katmanına 

aktarılmış olup buradan da Conv2D katmanına aktarılır. Yukarıda anlatılan bu 

adımlar 4 kez tekrarlanır ve her tekrarda filtre sayısı yarıya iner, Dropout 

katmanındaki rate aralığı da 0.1 azalır. 

 

Yukarıdaki katmanlardan geçen çıktılar son olarak 1 filtreli (1, 1) kernel_size’ı 

olan aktivasyon fonksiyonu sigmoid kullanan bir Conv2D katmanına verilir. Sonra 

girdiler ve son çıktılar model metoduna parametre olarak aktarılır. Ardından model 

optimizer olarak adam, loss fonksiyonu olarak binary_crossentropy ve metric 

olarak da accuracy fonksiyonlarıyla derlenir ve özetlenir. 
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2.5. Hazırlanmış Verilerin Eğitilmesi 

İlk olarak model değişkeni tanımlanmıştır. Ardından bu değişkene modelin 

yazılmış olduğu fonksiyona görüntü yüksekliği, genişliği ve kanalları parametre 

olarak verilerek modelin döndürdüğü sonuç atanır.  Burada 1.940.817 adet toplam 

parametre ve eşit sayıda eğitilebilir parametre olduğu görüntülenir. 

 

Önceden hazırlanıp ayrılmış olan eğitim verileri modele eğitim verisi olarak geri 

kalanlar ise test verisi olarak verilir. Model 100 epoch eğitilmiştir ve herhangi bir 

karıştırma uygulanmamıştır. Batch_size 16 ve verbose değeri de 1 olarak 

belirlenmiştir.  

 

 

Eğitim için ayrılan 1000 kanama görüntüsü, gerçekleştirilmiş modelle eğitilmiş ve 

ağırlık dosyası kaydedilmiştir. Aynı yöntem eğitim için ayrılmış olan 1000 iskemi 

görüntüsü için de uygulanmıştır. 

 

2.6.Eğitilmiş Modelin Testi 

Model eğitim işlemini tamamladıktan sonra ilk olarak kendine verilen görüntü 

kümesinden bir görüntü rastgele seçilmiş, maskesi ve tahmini kıyaslanmıştır. 

Sonrasında da modelin eğitim sırasında hiç görmediği bir görüntü ile test edilmiş 

ve tahmin yaptırılmıştır. 

 

Şekil 2 Eğitilmiş Modelin Tahmini 
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2.7. Maskelerin Birleştirilmesi ve Son İşleme 

Bir test görüntüsü segmentasyon için önce kanama sonra iskemi için eğitilmiş olan 

modelden geçmektedir. Kanama için eğitilmiş modelden geçen görüntünün 

sonucunda ortaya çıkan tahmin görüntüsü geleneksel görüntü işleme teknikleri 

kullanılarak (opencv kütüphanesi yardımı ile) işlenmektedir.  

 

İlk olarak maske görüntüsü çok ufak bir eroison işlemine tabi tutularak olası işaret 

birleşme problemlerinin önüne geçilmekte ve hasarlı bölgeler ayrıştırılmaktadır. 

Sonrasında bu maskedeki hasarlı bölgenin kenar çizgileri belirlenmekte ve içeride 

kalan alanın piksel değerleri şartnameye sadık kalınarak 2 ile işaretlenir.  

 

Bu işlemler iskemi için eğitilmiş modelden çıkan maske görüntüsüne de uygulanır. 

Ancak iskemi için üretilmiş olan maske görüntüsünde hasarlı olarak tahmin edilen 

noktalardaki piksel değeri 1 olarak belirlenir. 

 

Tahmini yapılan ve görüntü işleme adımları tamamlanmış olunan üretilmiş 

maskeler Python yardımı ile birleştirilir. Birleştirme işlemi de tamamlanan bu 

görüntüler 8 bit png formatında, verilen görüntü id’si ile aynı isimde kaydedilir. 

 

2.8. İskemi Var/Yok Sınıflandırması  

İnme var klasörü görüntüler Sağlık Bakanlığı tarafından takımlara verilen veri 

setinin içerisinde bulunan iskemi ve kanama klasörlerindeki png’lerin 

birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. İskemi yok klasörü hali hazırda mevcuttur.  

 

Sınıflandırma işlemi için Resnet18 ön eğitimli modelinden transfer öğrenme 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Transfer öğrenme destekli Evrişimsel Sinir Ağı (CNN) modelinin optimize 

edilmesi gereken hiperparametreleri için grid arama (grid search) algoritması 

kullanılmıştır. 

 

Test görüntüleri eğitilmiş model ile tahmin yaptırıldıktan sonra iki sütunlu bir 

excel dosyasına ilk sütunda görüntü id ve ikinci sütunda iskemi var/yok durumu (1 

ve 0 cinsinden) kaydedilmektedir. 



 

 8 

3. Deney ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri 

Deney ve eğitim aşamalarında Sağlık Bakanlığı tarafından takımlara sunulan veri seti 

dışında herhangi bir veri setine ihtiyaç duyulmamıştır. Geliştirilen modelde kullanılan 

U-Net modeli az sayıda veri setlerinde bile yüksek başarı elde edebilen bir mimariye 

sahip olduğu için takımlara sunulan veri seti yeterli görülmüştür.  

 

Sağlık Bakanlığı tarafından takımlara verilen veri seti eğitilmeden önce belirli ön 

işlemlere tabi tutulmuştur. Bu işlemlerden ilki rgb formatta verilen maske görüntüleri 

BrAIn takımı tarafından geliştirilen modele uyum sağlaması için siyah beyaz formata 

dönüştürülmüştür. Bu işlem PIL (Python Imaging Library) ve Numpy kütüphaneleri 

kullanılarak her bir pikseldeki renkli değer (iskemi için mavi, kanama için yeşil) beyaz 

renge dönüştürülmesi yöntemi ile yapılmıştır.  

 

Görüntüler dosyadan okunurken eğitimde daha stabil ve daha çabuk sonuçlar almak 

için (256, 256) boyutuna yeniden boyutlandırılmıştır. Görüntü, yeniden 

boyutlandırıldıktan sonra Numpy kütüphanesinden yararlanılarak diziye çevrilmiştir. 

Diziye dönüşüm işlemi de tamamlandıktan sonra görüntünün piksel değerlerinin 

olduğu dizi eğitimde kullanılacak olan image_dataset adındaki listeye eklenmiştir. 

 

Tomografi görüntüleri için uygulanan yeniden boyutlandırma, diziye çevirme işlemi 

maske görüntüleri içinde yapılmış ve ortaya çıkan yeni görüntü eğitimde kullanılacak 

olan mask_dataset adındaki listeye eklenmiştir. 

 

Son işlem olarak her bir görüntü ve maskenin [0, 255] aralığındaki piksel değeri [0, 1] 

aralığına indirgenmiştir. Bu işlemin yapılması Evrişimsel Sinir Ağlarında (CNN) 

tercih edilmektedir. U-Net Mimarisi de bir Evrişimsel Sinir ağı olması gerekçesiyle bu 

indirgeme işlemi yapılmıştır.  

 

Görüntü ve maskelerin ön işleme aşamaları tamamlandıktan sonra bu veriler  %20 test, 

%80 eğitim verisi olacak şekilde ayrıştırılmıştır. 

 

Şu an veri setine herhangi bir veri çoğaltma yöntemi uygulanmamıştır. Ancak 

doğruluk değerini artırmak için yarışmaya kadar belirli veri çoğaltma teknikleri ile 

model test edilebilir. 
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4. Elde Edilen Deneysel Sonuçların Sunumu 

BrAIn Takımı tarafından geliştirilen model birçok farklı parametre ile eğitilmiştir. 

Model ilk olarak 256 * 256 boyutuna yeniden boyutlandırılmış rgb formatındaki 

maske görüntüleri ve tomografi görüntüleri ile eğitilmiştir. Ancak kayda değer bir 

sonuç elde edilememiştir.  

 

Maske görüntüleri siyah beyaz formata dönüştürülmüş ve model siyah beyaz maske 

görüntüleri ve 256 * 256 boyutundaki maske ve tomografi görüntüleri ile tekrar 

eğitilmiştir. Bu eğitimin sonucunda IOU (Intersection Over Union) cinsinden %77 

doğruluk değeri elde edilmiştir. 

 

Model 50,100,150 epoch sayılarında, test verisi boyutu %10, %20, %30 olacak şekilde 

görüntü genişliği ve yükseklikleri de 256 * 256, 512 *512 boyutlarında birçok kez 

eğitilmiştir.  

 

Şu ana kadar yapılan deneylerde en iyi doğruluk değeri kanama için IOU cinsinden 

%77, iskemi için ise %72 olarak bulgulanmıştır. 

 

 

Şekil 3 Kanama Tahmin Görüntüleri 
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Ayrıca loss ve metrik fonksiyonları olarak Jacard yöntemi de test edilmiş olup şu an 

var olan veri setinde başarılı bir sonuç elde edilememiştir. IOU değeri eğitim 

tamamlandıktan sonra hesaplatılmaktadır. 

 

Eğitilen Modellerde İskemi için Accuracy cinsinden %99.45  Kanama için ise %99.65 

doğruluk değeri saptanmıştır. 

 

 
Şekil 4 İskemi Tahmin Görüntüleri 
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