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1. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Proje Sunuş Raporu’nda belirttiğimiz kullanılması planlanan algoritmalar ile yaptığımız 

çalışmalar sonucunda planlanan algoritmaya yönelik bazı kesinlikler ve değişiklikler olmuştur: 

 

I. Tespit algoritması için DAB-DETR[1] algoritma seçiminde değişikliğe gidilmiştir. 

YOLOR[2] ve Transformer içeren YOLOS[3] algoritmalarının kullanılmasına karar 

verilmiştir.  

II. Bölütleme algoritması için Swin UNETR[4] ve Lawin+[5] gibi bölütleme 

algoritmaları genel medikal görüntü setleri üzerinde denemiş fakat verim 

alınamamıştır. Literatür taraması sonucunda bulunan, çok ölçekli özellikler çıkaran, 

hiyerarşik olarak yapılandırılmış yeni bir Transformer kodlayıcı içeren SegFormer 

ile sonuç çıkarımları sağlanacaktır. 

Çalışmalarımız sonucunda, YOLOR üzerinden yapılan eğitimin ve test süreçlerinin yaklaşımı 

bir noktaya taşıdığı, ek bir yaklaşımın eklenmesinin ise daha iyi sonuçlar verdiği test edilmiştir. 

Özgünlük kısmında detaylandırılan parametrelerden; hastalığa uygun çapa boyutları, hastalığın 

aksiyel, koronal ve sagital muhtemel bölgeleri için farkındalık algoritması ve Zonguldak Bülent 

Ecevit Üniversite Hastanesi tarafından hazırlanmasını beklediğimiz segmentasyonu yapılmış 

örnek veri seti üzerinde de bölütleme kısmının modele ensemble olarak eklenmesi 

planlanmaktadır. 

 

 

2. ÖZGÜNLÜK 

2.1 Özgün Veri Seti 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinin Radyoloji Anabilim Dalı öğretim 

üyeleri tarafından BT görüntülerine sınırlayıcı kutu etiketlenmesi ve piksel tabanlı 

segmantasyona uygun maske etiketlenmesi yapılmaktadır. Her hastalık için ortalama 

50 adet ve bulgu yok etiketi için tahmini 300 adet BT görüntüsü ile yaklaşık 600 adet 

veri hazırlanması planlanmaktadır. Sınırlayıcı kutu işaretlemeleri, TÜSEB verileri ile 

birlikte kullanılacaktır.  Ayrıca maske etiketli verilerle kendi kendine denetimli 

öğrenme ve yarı denetimli öğrenme yapıları test edilecektir. Test sonucuna göre; 

yüksek oranda başarım gerçeklenmesi durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından 

yarışmacılara sağlanan verilerin de maskeli etiketlerinin üretilmesi planlanmaktadır.  

 

2.2 Medikal Görüntülere Özgün Veri Arttırma 

Veri büyütme, modern görüntü sınıflandırıcılarının doğruluğunu artırmak için etkili 

bir tekniktir. Albumentations: fast and flexible image augmentations[6]’te veri 

büyütme için hızlı ve esnek bir uygulama olarak rapor edilen albumentations 

kitaplığını kullanarak tüm veriler arttırılacaktır. Bu kitaplık hem afin dönüşümlerini 

hem de elastik dönüşümleri içerir. Afin dönüşüm ölçekleme, öteleme, yatay çevirme, 

dikey çevirme, rastgele parlaklık ve gürültü ekleme vb. içerir. Elastik dönüşüm(afin 

olmayan) önce yatay ve dikey yönler için rastgele bir yer değiştirme alanı F(R) 

oluşturulur. Sırasıyla δx ve δy burada, [δx, δy] = [-1 ≤ δx, δy ≤ +1]. Bu rastgele alanlar 

daha sonra bir ara değer σ (piksel olarak) ile kıvrılır ve alanlar yoğunluğu kontrol eden 

bir ölçeklendirme faktörü α ile çarpılır. Böylece çıkarımın küresel şeklinin 

bozulmadığı elastik olarak dönüştürülmüş görüntü elde edilir. Teknik denemeler 

yapılırken tıbbi görsel üzerindeki çalışmalardan detaylıca incelenecektir. 
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2.3. Model Farkındalık Çalışmaları 

Ensemble yapımız tespit algoritması, bölütleme algoritması ve farkındalık algorit-

ması olarak 3 bölümde çıkarım üretecektir. Tespit ve Bölütleme algoritmalarından 

gelen sonuçları aşağıdaki gibi farkındalık algoritmasına entegre edip nihai çıktılara 

ulaşmayı hedefliyoruz. 

 

Çapa boyutlarının farkındalığı; veri analizi yaparken tespit edilen sınırlayıcı kutula-

rın aynı hastalık için benzer çapa boyutlarına sahip olması dikkat çekmiştir. Literatür 

taraması yapılarak Çapa boyutlarının varsayılan değerleri analizler sonucunda çıkarı-

lan sonuçlarla yer değiştirilmiştir. 

 

(Şekil-1, Hastalık Etiketleri Isı Haritası) 

 

Hastalık bölgesinin farkındalığı; yine veri analizi sonucunda elde edilen hastalık ve 

bulunduğu varsa muhtemel organ bölgeleri, model sonuçlarını pozitif ya da negatif 

yönde etkileyen bir çarpan ile derecelendirilir. Bu çarpanların değerleri öğrenme aşa-

masında paralel şekilde eğitime dahil edilmiştir. 

  

   (Şekil-2, Abdomen Bölgesi) 
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3. SONUÇLAR VE İNCELEME 

Proje Sunuş Raporunda belirttiğimiz YOLOR algoritması üzerinde yapılan 100 epoch eğitim 

aşaması sonrası elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

(Şekil-3, YOLOR Algoritması Eğitim Sonuçları) 

 

Eğitim öncesinde bazı seriler bilgi sızması engellenmesi amacıyla ayrılarak test kümesi 

hazırlanmıştır. Yapılan tespit algoritması eğitimi sonrasında test kümesinden sonuçlar 

çıkartılmıştır. Hastalık bulunan serilerin başlangıç ve bitiş görüntülerinde düşük değerli 

çıkarımlar gözlenmiştir. Bu çıkarımların değerlerinin artırılması için Özgünlük bölümünde 

bahsedilen farkındalık algoritması inşa edilmeye başlanmıştır. Çalışmaların devamında veri 

setinin incelenmesinde son aşamaya gelinecek ve farkındalık algoritması tamamlanacaktır. 

Bölütme kısmı için gerekli veriler olgunlaştığında Google Colab üzerinden, tespit kısmı ise 

Local bir GPU üzerinden eğitime tabi tutulacaktır. 

 

Colab üzerinden yapılan test aşamaları sonucunda 100 epoch eğitilen model çıkarım 

karşılaştırmaları aşağıdaki gibidir. 

 
Ground Truth – Saf Mavi Renk (0, 0 ,255) , her hastalık için farklı renk olarak işaretlemeler yapılmıştır. 
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     (Şekil-4, Eğitim Çıkarım Karşılaştırmaları) 
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4. DENEY VE EĞİTİM AŞAMALARINDA KULLANILAN VERİ SETLERİ 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul 

Başkanlığı, yarışma kapsamında geliştirdiğimiz “Bilgisayarlı Görüyle Medikal Görüntülerden 

Hastalık Tespit Sistemi : SPATIUM-BIGTES” isimli çalışmanın Etik Kurul İlkelerine uygun 

olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. Ekibimize Etik Kurul onayınca yarışma kapsamındaki 

hastalıkları içeren yaklaşık 600 BT görüntüsü sağlanacaktır. Hastanenin Radyoloji Anabilim 

Dalı öğretim üyeleri tarafından BT görüntülerine sınırlayıcı kutu etiketlenmesi ve piksel tabanlı 

segmantasyona uygun maske etiketlenmesi yapılmaktadır. Hastaneden beklediğimiz veriseti 

parça parça elimize ulaştığından dolayı eğitim ve deney aşamalarına katılması 

düşünülmemiştir. Veriseti tamamlandıktan sonra yapılacak testlere göre; verisetinin modelin 

tespit başarımı üzerinde ne kadar değişiklik yarattığı ve neler yapılması gerektiği ile ilgili karar 

verilecektir.  

 

Deney ve eğitim aşamasında sadece Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan veriseti 

kullanılmıştır.  

 

Sağlık Bakanlığından alınan veriler üzerinde dicom üzerinden pencere ayarlama deneyleri 

yapılmış ve literatür taraması sonucunda bir aralık belirlenmiştir. Özgünlükte bahsedilen 

farkındalık algoritmaları bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. 
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