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1. Kullanılması Planlanan Güncel Donanımlar Ve Özellikleri (10 puan) 

 1.1. Eğitim Donanımları (5 puan) 

Eğitim için kullanılan iş istasyonunun özellikleri: 24 çekirdekli 35.75M Cache ve 2.4 GHz 

hızında işlemci, 128 GB RAM ve 24GB Nvidia GEFORCE RTX 3080 GPU. 

 1.2. Test Donanımları (5 puan) 

Test için kullanılacak bilgisayarın özellikleri şöyledir: işlemci Core i7 10750H, 16GB RAM,  

Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GPU.  

2. Çözüm için Kullanılan Yöntem ve Mimari (30 Puan) 

İnme yüzyıllar boyunca ölüm oranı yüksek bir hastalık olmakta ve erken teşhisinin önemi 

gün geçtikçe artmaktadır. Sağlıkta Yapay Zekâ yarışmasında birinci görev olarak, verilen BT 

görüntüleriyle kontrast madde olmadan öncelikle bu BT görüntülerinde inme bulgusu olup 

olmadığı tespit edilecektir. İkinci görevde ise BT görüntülerinde inme bulgusu varsa bu inme 

türlerinin tıkayıcı (iskemik ) mı yoksa kanayıcı (hemorajik) mı olduğu tespit edilecek ve inme 

bulgusu olan bölgeyi modelin işaretlemesi sağlanacaktır. 

Evirişimli Sinir Ağları (Convolutional Neural Networks - CNN) özellikle ses ve görüntü 

işleme alanları başta olmak üzere doğal dil işleme (NLP), biyomedikal birçok alanda başarıyı 

yakalamıştır. Özellikle yüksek sayıda verilerin sınıflandırmasını yapabilmesi ve görüntü işleme 

alanında yüksek sayıda verilerin işlenmesinde hızlı ve hata oranının düşük olduğu görülmüştür. 

Bu sebeple her iki görev için CNN tabanlı derin öğrenme modelleri kullanılmıştır. 

Bu çalışmada Fastai [1] kütüphanesi kullanılmıştır. Fastai, standart derin öğrenme 

alanlarında kullanıcılarına üst düzey bileşenleri sağlayan ve bu bileşenlerin hızlıca, kolayca 

çalışılmasını ve sonuç almasını sağlayan katmanlı yapıya sahip bir derin öğrenme 

kütüphanesidir. PyTorch, dünyanın en hızlı büyüyen derin öğrenme kütüphanesi haline 

gelmiştir ve en iyi konferanslardaki çoğu araştırma makalesi için kullanılmaktadır. PyTorch, en 

iyi şekilde düşük seviyeli bir temel kütüphane olarak çalışır ve daha yüksek seviyeli işlevsellik 

için temel işlemleri sağlar. Fastai kütüphanesi, bu yüksek seviye işlevselliği PyTorch'un üzerine 

eklemek için en popüler kütüphanelerden biridir. 

2.1. Kullanılan Mimariler 

Bu çalışmada birinci görev için ResNet-50 [2] mimarisi kullanılmıştır. CNN ağlarında derin 

arttığında gözlemlenen bozulma (degradation) problemi için önerilmiştir. Bozulma problemi 

şöyle ortaya çıkar:  sinir ağı derinliği arttıkça paralel olarak doğruluk artar ve bir noktada 
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doygun hale gelir ve ardından bozulma hızla ortaya çıkar. ResNet modeli, derinliği büyük 

ölçüde artırırken doğruluğu da artırır, optimize edilmesi kolaydır ve daha hızlı yakınsamaya 

sahiptir. ResNet, yüzlerce hatta binlerce katmanı eğitmeyi mümkün kılar.  

Resnet mimarisinde şekil 1’de gösterilen artık bloklar (residual blocks) kullanılır. Katmanın 

x girdisine göre katmandan üretilen F(x) değerinin x ile toplamı sonraki katman girişine 

veriliyor. Öğrenmenin artık gerçekleşmediği çok fazla sayıda katmanın olduğu ağlarda bile 

çıkışlara önceki aktivasyon değerlerinin ilave edilmesi gradyen kaybolması (vanishing 

gradient) probleminin önüne geçer. 

Şekil 1. Sınıflandırma işlemlerinin karışıklık matrisleri
 

İkinci görev için U-Net [3] segmentasyon modeli kullanılmıştır. U-Net ilk olarak 2015 

yılında, Olaf Ronneberger, Phillip Fischer, ve Thomas Brox tarafından biyomedikal 

görüntülerin segmentasyon’unda daha iyi sonuçlar elde etmek için önerilmiştir. ISBI Cell 

Tracking Challenge (2015) yarışmasını çok büyük farkla kazanmıştır. 

Diğer segmentasyon mimarileri çok sayıda veriye gerek duyarken U-Net aksine az görüntü 

üzerinde daha başarılı sonuçlar vermektedir. Bu başarısı diğer mimarilerin encoder kısmında 

pooling işlemi yaparken kaybedilen öznitelikleri U-Net’in decoder kısmında ters evrişim (boyut 

arttırma) işlemi yaparak bu kaybı ortadan kaldırmasından ileri gelmektedir. Ayrıca U-Net, 

gradyen kaybolması (vanishing gradient) probleminden kaçınmak için Residual blokları 

kullanmaktadır. Bu nedenle segmentasyon için modelimizde U-Net kullanılmıştır. Şekil 2’de 

U-Net mimarisi gösterilmiştir. 
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2.2 Model Eğitimi için Öğrenme Oranının (Learning Rate) Belirlenmesi 

Derin sinir ağlarını (DSA) eğitmek için öğrenme oranı (learning rate - LR) önemli bir 

parametredir. LR, modelin probleme ne kadar çabuk adapte olduğunu kontrol eder. DSA’larda 

gerçekleştirilen her ağırlık güncellemesinde, küçük LR değerleri eğitim yakınsamasının 

(convergence) çok yavaş olmasına neden olur ve overfitting meydana gelebilir. Büyük LR 

değerleri daha hızlı bir şekilde eğitimi düzenli hale getirmeye yardımcı olur, ancak ıraksamaya 

(divergence) neden olabilir [4]. Geleneksel anlayışta, LR’ye başlangıçta belli bir değer verilir 

ve eğitim sırasında LR’nin yavaş yavaş azaltılması önerilir. Ancak yapılan araştırmalar [17, 

18], LR’yi artırmanın başlangıçta eğitimi negatif etkilese de, daha sonra eğitimin düzenli hale 

getirilmesi ve eğitimde overfitting’i önleme gibi yararları olduğunu göstermiştir [5,6]. 

 Bu nedenle optimum LR’yi belirlemeye ihtiyaç vardır. Optimum LR’yi bulmak için çeşitli 

denemeler yapılabilir, ancak bu çok zaman alıcıdır. Bu çalışmada optimum LR için 1cycle [5] 

yöntemi kullanılmıştır. 1cycle policy yöntemi, Döngüsel Öğrenme Oranı (Cyclical Learning 

Rate - CLR) yönteminin [6] genişletilmiş halidir. Dolayısıyla önce CLR yöntemi daha sonra 

1cycle yöntemi açıklanacaktır. 

CLR, global LR için en iyi değerleri ve zamanlamayı sağlayan yöntemlerden biridir. CLR 

yönteminin önerildiği makalede eğitim sırasında döngüsel olarak yükselen ve düşen LR’nin 
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genellikle daha yüksek doğrulukta sonuçlar elde ettiği gösterilmiştir. Bu nedenle CLR 

yönteminde eğitim boyunca belli bir LR’yi yavaş yavaş azaltmak yerine, sınır değerler içinde 

döngüsel olarak değişen global bir LR önerilmiştir. Şekil 3’te CLR yönteminin döngüsel 

gösterimi verilmiştir. 

Şekil 3. CLR yönteminin döngüsel gösterimi
 

Şekilde görüldüğü gibi LR, eğitim boyunca minimumdan (base_lr) maksimum değere 

(max_lr) doğrusal olarak arttığı daha sonra maksimumdan minimum değere doğrusal olarak 

azaldığı döngüler şeklinde LR uygulanır. Bir döngü uzunluğu, bir eğitim turunun (epoch) birkaç 

katına ayarlanır. Bir epoch, eğitim görüntülerinin sayısının kullanılan batch size değerine 

oranıdır, eğitim yapılırken verilerin modelden kaç kez eğitildiğini belirtir. 

Optimum minimum ve maksimum LR değerlerini tahmin etmek için CLR yönteminde LR 

aralığı testi yapılır. LR testinde, belirlenen derin öğrenme modeli, eğitim boyunca yavaş yavaş 

artan küçük bir LR ile birkaç epoch eğitilir. Bu kısa eğitim, daha yüksek doğruluk performansı 

elde etmek için hangi LR aralığının ve hangi maksimum LR sınırının makul olacağını 

anlamamıza yardımcı olur. Eğitime sırasında doğruluk değerleri gözlemlenir, doğruluğun 

artmaya başladığı nokta ile yavaşladığı veya düştüğü nokta sırasıyla minimum ve maksimum 

LR sınırları için en uygun değerler olarak alınır. Minimum LR sınırını belirlemek için 

maksimum sınır değerinin 3’te biri veya 4’te biri gibi belli bir oranı da alınabilir. 

CLR'nin biraz değiştirilmiş bir versiyonu olan 1cycle yöntemi, Smith [5] tarafından ağı çok 

hızlı eğitmek için önerilmiştir. 1cycle yönteminde, döngü uzunluğu, bir dizi döngü kullanan 

CLR yönteminin aksine, toplam epoch sayısından biraz daha az olacak şekilde ayarlanır. Kalan 

eğitim için, LR, ilk LR değerinin belli bir oranına (1/10 veya 1/100) düşürülür. Minimum LR 

sınırı, maksimum sınır değerinin 1/10'u veya 1/20'si gibi belli bir oranı olarak ayarlanır. 

Maksimum LR ise CLR yöntemi gibi LR aralığı testi ile belirlenir. 
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Şekil 4. LR aralığı testi sonucu elde edilen  learning rate  loss grafiği
 

 

Birinci görev hem inme var mı yok mu olarak ikili sınıflandırma, hem de inme yok mu, 

iskemi mi ve kanama mı şekline üçlü sınıflandırma olarak tamamlanmıştır. LR aralığı testi için 

başlangıç LR 1e-07, bitiş LR 10 ve iterasyon sayısı 100 olarak belirlenmiştir. Şekil 4’te 

görüldüğü üzere LR aralığı testinde ıraksama (divergence) olduğunda test durdurulmuştur. 

Birinci görevin hem ikili hem de üçlü sınıflandırma aşaması için uygulanan LR aralığı testi 

sonucu (şekil 4) lr_max değeri 0.0025, base_lr değeri ise lr_max/25 olarak belirlenmiştir. Hem 

ikili hem de üçlü sınıflandırma için ResNet-50 modeli 50 epoch eğitilmiştir.   

İkinci görev için LR aralığı testi sonucunda lr_max değeri 3e-3, base_lr değeri lr_max/25 

olarak belirlenmiştir. İkinci görev için U-Net modeli 10 epoch eğitilmiştir. 

2.3. Transfer Öğrenme  

Derin öğrenme yöntemleri daha yüksek performans elde etmek için eğitim ve test verilerinin 

aynı veri dağılımına sahip olmasına ihtiyaç duyar. Ayrıca birçok derin öğrenme modeli 

mimarisinde milyonlarca parametre vardır, bu çok sayıda parametreyi eğitmek, daha 

derinlerdeki örüntülerin öğrenilmesi için büyük miktarda eğitim verisi gerektirir. 

Yapılan araştırmalar, yetersiz eğitim verileri kullanıldığında veya test ve eğitim verilerinin 

dağılımı farklı olduğunda derin öğrenme modellerinin performansının önemli ölçüde düştüğünü 

göstermektedir. Ancak birçok gerçek uygulamada, uygun şekilde etiketlenmiş, yeterince büyük 

eğitim verileri mevcut değildir. Yeterli etiketli veri seti hazırlamak oldukça pahalı ve zordur. 

Transfer öğrenimi, bu zorlukların üstesinden gelmek için en popüler yaklaşımlardan biridir. 

Transfer öğrenimi, eğitim ve test verilerinin aynı dağılıma ve aynı özellik uzayına sahip olma 

gereksinimini ortadan kaldırır. Ayrıca derin ağların iyi eğitilmesi için büyük miktarda eğitim 

verisine olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltır. Transfer öğrenme ile kaynak alandaki (çoğunlukla 

büyük veri kümesindeki) kaynak problemden öğrenilmiş bilgi, hedef alana transfer edilerek 
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hedef problem üzerinde kullanılır [7]. Model, rastgele ağırlıklar yerine kaynak problemden 

öğrenilen ağırlıklarla başlatılır ve ardından sıfırdan eğitim yerine hedef problem için ince ayar 

yapılır. Kaynak görevden çıkarılan üst düzey öznitelikler hedef göreve aktarılarak eğitimin 

yakınsaması hızlandırılır ve eğitimin performansı iyileştirilir. Transfer öğrenme, öğrenmenin 

maliyetini önemli ölçüde azaltır [8]. CNN eğitimi yapılırken kenar, renk, doku vb. gibi farklı 

veri setlerinde genel özelliklerin benzer olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu çalışmada, binlerce kategoriye sahip milyonlarca görüntü içeren ImageNet veri kümesi 

üzerinde önceden eğitilmiş olan ResNet (birinci görev için) ve U-Net (ikinci görev için) 

modelleri kullanılmıştır. ResNet’nin son katmanı dışındaki katmanlar transfer edilmiştir. Bu 

katmanlar eğitim ağında dondurulmuş ve son katman belirli özellikleri öğrenmek için 

kullanılmıştır. 1000 tam bağlantılı softmax katmanının son katmanı, birinci görevin ikili ve üçlü 

sınıflandırma aşamaları için 2 ve 3 tam bağlı softmax katmanlarıyla değiştirilmiştir. Önceden 

eğitilmiş ağırlıklara sahip kalan katmanlar, kaynak görevden hedef göreve aktarılmıştır. Birinci 

görev için transfer öğrenme ilk epoch için uygulanmış, geri kalan epoch’lar için tüm 

katmanların ağırlıkları güncellenmiştir. İkinci görev için tüm epoch’lar boyunca transfer 

öğrenme kullanılmıştır.  

3. Deney ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri (30 puan) 

Medikal görüntülerin sayısal veri olarak saklanmasında bir standart olarak DICOM formatı 

geliştirilmiştir. Bu format,  National Elektrical Manufacturers Association (NEMA) tarafından 

görüntüleme sistemlerinde belli bir standardın yaygınlaşması için tasarlanmıştır. DICOM dosya 

yapısı binary formattadır, tag ve attribute çiftlerinden oluşur. Tag’lar iki tane 4 basamaklı 16’lık 

düzende sayı şeklindedir. Her tag değerine karşılık bir attribute değeri (hasta ismi, satır sütun 

bilgisi, vs) vardır.  Dosyanın veri yapısında metinsel veriler kayıt edilmiş, ikinci kısımda ise 

ikilik sayı sisteminde piksel bilgileri toplamda 16 bitlik alanlarda saklanmaktadır. 

Teknofest Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması için verilen Bilgisayarlı Tomografi (BT) 

görüntüleri de DICOM formatındadır. BT görüntü dosyalarında her pixelde Hounsfield Unit 

(HU) değeri vardır. Veri setindeki HU değerleri [-2048, +1804] aralığındadır, farklı aralıklar 

farklı dokuları göstermektedir. Örneğin, -500 civarındaki değerler akciğer dokularını, 

[+40,+80] aralığı yumuşak dokuları, +500 ve üzeri değerler kemik gibi daha sert dokuları 

gösterir. Pencereleme (windowing) işlemi BT görüntülerini Hounsfield skalasından 

faydalanılarak 0-255 aralığına taşıma işlemidir. Pencere genişliği (window width) ile ön plana 

çıkarılmak istenen aralık sınırları belirlenir. Bu çalışmada, DICOM formatına sahip 
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görüntülerin pencereleme işlemlerine tabi tutularak elde edildiği PNG dosyaları üzerinde derin 

öğrenme modelleri eğitilmiştir.  

Veri setinde toplam 6650 görüntü vardır, bu görüntülerin 4427’si INMEYOK sınıfına, 

1130’u ISKEMI sınıfına ve 1093 tanesi KANAMA sınıfına aittir. Segmentasyon görevi için 

grand truth değerlendirmesinde kullanılacak görüntüler (MASK klasöründe), radyologlar 

tarafından resim üzerinde işaretlenen iskemi ve kanama alanlarını içerir. Şekil 5’te iskemi 

bulgusu olarak işaretli bölgelerin örnekleri verilmiştir. 

Şekil 5. İskemi bulgusu olarak işaretli bölgelerin örnekleri  

Birinci görev, BT görüntülerinde hem inme var mı yok mu (ikili sınıflandırma), hem de inme 

yok mu, iskemi mi ve kanama mı (üçlü sınıflandırma) olarak tamamlanmıştır. Dolayısıyla 

birinci görevin ikili sınıflandırma aşaması için INMEYOK (4427 görüntü) INMEVAR (2223 

görüntü) olarak düzenlenen veri setleri, üçlü sınıflandırma aşaması için ise INMEYOK, 

ISKEMI (1130) ve KANAMA (1093) sınıflarının verileri kullanılmıştır.  

İkinci görev, veri setleri üzerinde ISKEMI ve KANAMA olmak üzere iki ayrı deneyle 

tamamlanmıştır. Birinci ve ikinci görev için veri setinin %20’si validation için, %80’i training 

için kullanılmıştır. 

Derin öğrenme modelleri eğitilirken modellerin yaptığı tahminler için kayıp fonksiyonu 

(loss function) olarak belirlenen bir fonksiyonla kayıp hesaplanır. Kayıp ne kadar düşükse 

model o kadar iyi tahminde bulunmuş demektir. Model eğitimi boyunca hesaplanan kayıp 

değerleri optimizer olarak isimlendirilen yöntemlerle düşürülmeye çalışılır. Bu çalışmada 

aktivasyon fonksiyonu olarak ReLu, kayıp fonksiyonu olarak Cross-Entropy Loss fonksiyonu 

ve optimizer olarak Adam Optimizer kullanılmıştır. 
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4. Elde Edilen Deneysel Sonuçların Sunumu (30 puan) 

Birinci görev için ikili ve üçlü sınıflandırmada elde edilen train/validation loss grafikleri 

şekil 6’da verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi hem ikili hem de üçlü sınıflandırma için validation 

loss eğrisi eğitimin başlangıç aşamalarında düzenli değilken eğitimin son kısımlarında düzenli 

hale gelmiş ve overfitting olmamıştır. İkili ve üçlü sınıflandırma için sırasıyla 0.980 ve 0.977 

yüksek doğruluk (accuracy) değerlerine ulaşılmıştır. Sınıflandırma işlemlerinin sonucunda elde 

edilen karışıklık matrisleri (confusion matirx) şekil 7’de verilmiştir. İkili sınıflandırmanın 

duyarlılık değeri (TP/TP+FN) 0.961, özgüllük değeri (TN/TN+FN) 0.990’dır.  

Şekil 8’de üçlü sınıflandırma sonucunda en yüksek kaybın olduğu bazı yanlış tahminler 

verilmiştir. Her BT görüntünün üzerindeki ifadelerin anlamları sırasıyla şöyledir: modelin 

tahmin ettiği sınıf, gerçek sınıf, kayıp değeri, sınıfın olasılık değeri. Modelin performansının 

iyileştirilmesi için bu kaybın en fazla olduğu yanlış tahminler uzmanlar tarafından 

değerlendirilebilir, uzmanların yapacağı geri bildirimlere göre model eğitimi tekrar 

düzenlenebilir. 

iterations iterations

lo
ss

lo
ss

(a) İkil i sınıflandırma (b) Üçlü sınıflandırma

Şekil 6. Sınıflandırma işlemlerinin train/validiton loss grafikleri
 

(a) İkil i sınıflandırma (b) Üçlü sınıflandırma

Şekil 7. Sınıflandırma işlemlerinin karışıklık matrisleri  
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Şekil 8.Üçlü sınıflandırma sonucunda en yüksek kaybın olduğu bazı yanlış tahmin örnekleri
 

Şekil 9. Kanama-inme yok veri setlerinde yapılan eğitimin sonuçları
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İkinci görevde (inme bulgusu olan bölgenin segmentasyonu) iskemi ve kanama için sırasıyla 

0.989 ve 0.996 piksel doğruluk (pixel accuracy) değerleri elde edilmiştir. Kanama veri setinden 

yapılan eğitim için her epoch’un sonucu şekil 9’da verilmiştir. Şekil 10’da iskemi veri setlerinde 

eğitilen U-Net modelin segmentasyon örnekleri verilmiştir. Sol taraf radyologlar tarafından 

işaretlenen iskemi alanlarını sağ taraf modelin tahmin ettiği iskemi alanlarını göstermektedir. 

Şekil 10. Gerçek segmantasyon (target) örnekleri ve  U-NET 
modelin tahmin ettiği segmantasyon örnekleri (prediction)

Target/Prediction
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