
 
 

1 
 

 

 

TEKNOFEST  

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

SAĞLIKTA YAPAY ZEKA YARIŞMASI 

KRİTİK TASARIM VE ÖN BULGU 

RAPORU 

 

CureAI 

51408 

  



 
 

2 
 

İçindekiler 

1. Kullanılması planlanan GÜNCEL donanımlar ve özellikleri (10 puan) ............................................. 3 

1.1. Eğitim Donanımları (5 puan).................................................................................................... 3 

1.2. Test Donanımları (5 puan) ....................................................................................................... 3 

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari (30 puan) ........................................................................ 3 

2.1. Binary Classification ................................................................................................................. 3 

2.1.1. Verilerin Hazırlanması .......................................................................................................... 4 

2.1.2. Veri Ön İşleme ...................................................................................................................... 4 

2.1.3. Sınıflandırma Modelleri ........................................................................................................ 5 

2.1.4. Model Parametreleri ............................................................................................................. 7 

2.2. Semantic Segmentation .......................................................................................................... 8 

2.2.1. Verilerin Hazırlanması ........................................................................................................... 8 

2.2.2. Veri Ön İşleme ....................................................................................................................... 9 

2.2.3. Segmentasyon Modeli ........................................................................................................... 9 

2.2.4. Model Parametreleri ........................................................................................................... 10 

3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri (30 puan) ................................................... 12 

4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu (30 puan) ...................................................................... 14 

5. Referanslar .................................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

1. Kullanılması planlanan GÜNCEL donanımlar ve özellikleri (10 puan) 

1.1. Eğitim Donanımları (5 puan) 

Eğitim modellerimiz öncelikle kendi kişisel bilgisayarımızda bulunan Nvidia 1050 GTX ile 

yapılmış, aşırı ısınma sonucu performans kayıpları gibi nedenlerden dolayı test aşamalarında 

kullanılması kararlaştırılmıştır. Bunun sonucunda Cloud üzerinden başarılı model eğitimleri 

yapılması üzerine araştırılmalar gerçekleştirilmiştir. Google’ın geliştiricilere sunduğu ücretsiz 

bulut servisi olan Google Colab üzerinde gerçekleştirilebilir.  Colab kullanıcılara  TeslaK80 

GPU üzerinde Keras, Tensorflow gibi kütüphaneleri kullanarak derin öğrenme uygulamaları 

geliştirme imkânı sağlamaktadır [1]. Google Colab ın sağladığı Tesla K80 yanında ücretsiz 

GPU sağlayan diğer cloud sistemleri incelenmiştir. Diğer bir çok sistemde de  Tesla K80 

kullanıldığı görülmüştür. Tesla K80 Makine öğrenimleri için geliştirimiş en yaygın kullanılan 

GPU hızlandırıcılarından bir tanesidir. Çift GPU tasarımı bulundurması ve GPU ların 

işlemlerini CPU lara göre paralel işlemleri daha hızlı gerçekleştirmesi açısından 5-10 kat daha 

hızlı performans sağlar. Tesla K80 in CUDA ve CudNN yazılımları ile kullanılabilir olması 

özellikle Bilgisayarlı görü uygulamalarında daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar. 

1.2.Test Donanımları (5 puan) 

Test donanımlarımız ise kendi kişisel bilgisayarımızın sahip olduğu Nvidia 1050 GTX  ile 

yapılması planlanmıştır. Testlerin sonucunda ise 512x512 lik bir resmi yaklaşık 0.5-2sn 

aralığında işleyip test etmiştir. Yarışma sırasında verilecek data miktarına göre verimli 

şekilde işlenebileceği ve çıktı alınabileceği düşünülmektedir. 

 

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari (30 puan) 

Yarışmanın her iki aşaması için farklı yaklaşımlar ele alınmışıtır. Bu yaklaşımlar bilgisayarlı 

görü disiplininde kullanılan sınıflandırma ve segmentasyon yöntemleridir. Yarışmanın ilk 

aşaması için Binary Classification (İkili Sınıflandırma), ikinci aşaması için Semantic 

Segmentation (Semantik Segmentasyon) ile ilgili derin öğrenme mimarileri incelenmiştir.  

2.1.Binary Classification 

Yarışmanın ilk aşamasında istenen, görüntülerde inme olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu 

nedenle, ele alınanan sorun Binary Classification yöntemiyle çözülebilmektedir. Beyin BT 

görüntülerinden inme bulgularının tespiti için farklı derin öğrenme modelleri denenmiştir. 

ResNet50 ve özelleştirdiğimiz VGG16 modeli ile deneysel sonuçlar incelenmiştir [2]. 
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2.1.1. Verilerin Hazırlanması 

Sınıflandırma modellerinde yarışmacılar ile paylaşılan Sağlık Bakanlığı verileri kullanılmıştır. 

Kullanılan verilerin %5’lik kısmı test için ayrılmıştır. Verilerin %95’lik kısmı ise model 

eğitiminde ve validasyonda kullanılmak üzere ayrılmıştır. Sınıflandırma modelleri için hazırlık 

aşamasında veriler ikiye ayrılmıştır. İskemi ve kanama inme bulguları “1” ile etiketlenerek tek 

bir çatı altında işlenmiştir. İnme bulgularının olmadığı veriler ise “0” olarak etiketlenmiştir. 

2.1.2. Veri Ön İşleme 

Veri ön işleme, ham verilerin hazırlanması ve bir derin öğrenme modeline uygun hale 

getirilmesi sürecidir. Bir derin öğrenme modeli oluştururken ilk ve en önemli adımdır. Veri ön 

işleme, verileri temizlemek ve bir makine öğrenimi modelinin doğruluğunu ve verimliliğini 

artıran bir makine öğrenimi modeline uygun hale getirmek için gerekli görevlerdir. Veri ön 

işleme için ‘TensorFlow/Keras’ kütüphaneleri içerisinde gelen ‘preprocessing’ fonksiyonu 

kullanılmışıtır. Beyin BT verileri pencerelenmiş PNG görüntüleri üzerinden model için hazır 

hale getirilmiştir. Veri ön işleme sürecinde dikkate alınan parametreler aşağıda görülmektedir 

[3]. 

  

Şekil 1. Veri Ön İşleme  

Yukarıda görüldüğü gibi test dışındaki verilerin %80’i model eğitimi için, %20’si ise 

validasyon için ayrılmıştır. Tablo XX’te BT verilerinin dağılımı ayrıntılı bir şekilde 

belirtilmiştir. Sınıflandırma modelleri için veri ön işleme sürecinin çıktısı aşağıda 

görülmektedir. Deneysel sonuçlarda açıklanmakla birlikte ‘batch size’ farklı değerlerle ele 

alınmış ve en optimum olan değer belirlenmiştir. Belirlenen ön işleme parametreleri ile BT 

verileri model için hazır hale gelmiştir. 
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Şekil 2. Veri Ön İşleme Çıktısı 

Tablo 1. Veri setlerinin kullanım alanları 

Veri Eğitim  Validasyon  Test (%5) Toplam (%100) 

     

İnme Yok 3365 841 221 4427 

Iskemi 859 215 56 1130 

Kanama 832 207 54 1093 

Toplam 5056 1263 331 6650 

 

2.1.3. Sınıflandırma Modelleri 

2.1.3.1. Özelleştirilmiş VGG16 

VGG16 (OxfordNet), adını onu geliştiren Oxford'dan Visual Geometry Group'tan alan 

evrişimli bir sinir ağı mimarisidir. VGG-16 mimarisi, evrişimsel, havuz ve tamamen bağlı 

katmanlardan oluşur. Toplam 21 ana katmandan oluşur. Bu mimari artan bir ağ yapısına 

sahiptir. Görüntü giriş çözünürlüğü 224×224 pikseldir. Evrişimsel katmanındaki filtre boyutu 

3×3 pikseldir. Bu mimaride son katmanlar özellik çıkarımı için kullanılan tam bağlantılı 

katmanlardan oluşur [4]. 

 

 

                                         Şekil 3. VGG-16 Mimarisi [5] 
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Yukarıda açıklanan özellikler VGG16 modelinin genel kullanımıdır. Ancak bu çalışmada bir 

takım özelleştirilmelere gidilmiştir. Bunun ana nedeni VGG16 modelinin giriş görüntüsü için 

belirlenen optimum boyutlardır. Belirtilen (224, 224) optimum model giriş boyutu elimizdeki 

(512, 512)’lik BT görüntülerine göre düşük çözünürlüğe sahiptir. Giriş boyunutu mimarinin ilk 

konvolüsyon katmanında (512, 512) ayarladığımızda ise model oldukça verimsiz bir hal 

almaktadır. Normal şartlarda yaklaşık 134 milyon parametreye sahip görüntü, (512, 512) girişi 

verildiğinde ise 600 milyondan fazla parametre ile işlem yapmaktadır. Bu da eğitilen modelin 

dosya boyutunu 1.5 GB seviyesinden 6.5 GB seviyelerine taşımaktadır.   

Modelin dosya boyutu ile ilgili sorunu çözmek için orjinal mimarinin başına 2 ek konvolüsyon 

katmanı daha eklenmiştir. Eklenen konvolüsyon katmanları orjinal mimaride olduğugu gibi 64 

kanallı katmanla başlamak yerine 32 kanallı katmanlarla işleme başlamıştır. Sonraki adımlarda 

ise VGG16’ın mimari yapısı aynen korunmuştur. Yapılan bu geliştirmelerle birlikte 

konvolüsyon katman sayısı 18’e çıkmıştır. Ancak yapılmak istenen model parametre sayıları 

600 milyondan 164 milyona indirilmiş ve dosya boyutu 1.8 GB ile VGG16’ya göre optimum 

hale getirilmiştir.  

(512, 512) görüntü boyutlarına göre özelleştirilmiş bir VGG16 modeli oluşturmakla birlikte 

model boyutu ve parametreler ele alındığında hala verimsiz bir model olduğu düşülmektedir. 

Bu nedenle çalışmalar ResNet50 modeli üzerinde ilerlemiştir.  

2.1.3.2. ResNet50 

ResNet (Residual Networks) , birçok bilgisayarla görme görevi için omurga olarak kullanılan 

klasik bir sinir ağıdır. Artık ağ, Microsoft tarafından 2015'te tanıtılan derin bir evrişimli sinir 

ağı modelidir. ResNet'in temel atılımı, 150'den fazla katmanla son derece derin sinir ağlarını 

başarılı bir şekilde eğitmemize izin vermesidir. ResNet, kaybolan gradyanlar sorunu çözerek 

derin sinir ağlarının yönetimini de kolaylaştırmıştır [6].  

 

ResNet50, 26M parametreli 50 katmanlı bir Residual Ağdır Artık ağda öğrenme 

özelliklerinden ziyade, katmanın girdilerinden öğrenilen özelliklerin çıkarılması olan 

artıklardan öğrenilir.  ResNet, bilgileri katmanlar arasında yaymak için atlama bağlantısını 

kullanır. ResNet, n'inci katman girişini doğrudan bazı (n+x)'inci katmanlara bağlar, bu da ek 

katmanların yığılmasını ve derin bir ağ kurulmasını sağlar. Aşağıda  ResNet50'nin mimarisi 

gösterilmektedir. 
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Şekil 4. ResNet 50 mimarisi [6] 

Sınıflandırma için kullanılan VGG16 ve ResNet50 modelleri yukarıda ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmıştır. Deneysel çalışmalar ile ilgili sonuçları ileriki başlıklarda incelenecektir. 

2.1.4. Model Parametreleri 

2.1.4.1 Optimizer 

Derin sinir ağlarında, kaybı azaltmak için ağırlıklar ve öğrenme oranları gibi parametreleri 

ayarlayarak optimizasyon yöntemleri uygulanır. Her iki model içinde Diederik Kingma 

tarafından önerilen Adaptive Moment Estimation(Adam) optimizer kullanılmıştır. Adam 

optimizerin öne çıkan özellikleri hızlı olması, yüksek varyasyona sahip olması ve kaybolan 

öğrenme oranını düzenlemesi olarak belirtilebilir. 

2.1.4.2 Learning Rate 

Öğrenme oranı, model ağırlıkları her güncellendiğinde tahmini hataya yanıt olarak modelin ne 

kadar değiştirileceğini kontrol eden bir hiperparametredir. Derin öğrenmede parametrelerin 

güncellenmesi geriyeyayılım (“backpropagation”) işlemi ile yapılmaktadır. Backpropagation 

işleminde bu güncelleme işi “chain rule” olarak adlandırılan geriye doğru türev alarak farkın 

bulunması ve bulunan fark değerinin “learning rate” parametresiyle çarpılması, çıkan sonucun 

ağırlık değerlerinden çıkarılarak yeni ağırlık değerinin hesaplanmasıyla yapılmaktadır. Bu 

işlem esnasında kullanılan “learning rate” parametresi sabit değer olarak belirlenebilir, ya da 

adım adım artan bir değer olarak da belirlenebilir [7]. 

2.1.4.3. Loss 

Kayıp fonksiyonlarının amacı, bir modelin eğitim sırasında en aza indirmeye çalışması gereken 

miktarı hesaplamaktır. 

2.1.4.4. Metric 

Metrik, modelin performansını değerlendirmek için kullanılan bir işlevdir. Metrik işlevleri, bir 

metriğin değerlendirilmesinden elde edilen sonuçların model eğitilirken kullanılmaması dışında 
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kayıp işlevlerine benzemektedir. Herhangi bir kayıp işlevini metrik olarak kullanabilmektedir 

[8]. 

2.1.4.5. Model Checkpoint 

Geri arama, bir modeli veya ağırlıkları (bir kontrol noktası dosyasında) belirli aralıklarla 

kaydetmek için  eğitim ile bağlantılı olarak kullanılır , böylece model veya ağırlıklar, 

kaydedilen durumdan eğitime devam etmek için daha sonra yüklenebilmektedir [9]. 

 

 

Şekil 5. Model parametreleri 

 

2.2. Semantic Segmentation 

Anlamsal bölümlendirme olarak da Türkçeye çevrilebilen Semantik Segmentasyon yapay zeka, 

derin öğrenme alanlarında tanımlama aşamalarından biridir. Görüntüdeki herbir pikseli anlama 

tanımlama ve nesne sınıfına sınıflandırır. Bu sayede her pixelinin hangi obje ya da alana ait 

olduğu belirlenerek birbirinden ayrıştırılması sağlanır. Ayrıştırma sonucunda objeler  tekrar 

sınıflandırılarak yapay zeka tanımlaması yapılmış olur. Çoklu sınıflandırmada piksel bazında 

sınıflandırma yapıp daha doğru sonuçlar elde etmek amacıyla en başarılı mimarilerden biri olan 

U-NET mimarisi üzerine  eğitimlerin yapılmasına karar verilmiştir. 

2.2.1. Verilerin Hazırlanması 

Segmentasyon modelleri için de yarışmacılar ile paylaşılan Sağlık Bakanlığı verileri 

kullanılmıştır. İnme bulguları olan iskemi ve kanama verilerin pencerelenmiş PNG görüntüleri 

tek bir dosyada toplanmıştır. Aynı şekilde maske görüntüleri de ayrı bir dosyada toplanmıştır. 

Segmentasyon modelleri için farklı maske renkleri sayesinde veriler, iskemi ve kanama olarak 

ikiye ayrılmıştır. İnmenin olmadığı durumlarda ise görütü model çıktısında ‘background’ 

renginde görülmektedir (İskemi sınıfındaki pikseller (0,0,255); kanama sınıfındaki pikseller 

(0,255,0); bunların dışındaki pikseller (0,0,0) RGB değerine sahiptir).  
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2.2.2. Veri Ön İşleme 

Veri ön işleme sürecinin derin öğrenme modelleri için ne kadar önemli olduğundan 

bahsetmiştirk. Segmentasyon aşaması için de bu durum geçerlidir. Segmentasyon modelinde 

ön işleme ve eğitimde  ‘TensorFlow/Keras’ kütüphanelerini baz alarak geliştirilmiş 

‘segmentation_models’ isimli paket kullanılmıştır. Bu paketin sunduğu en büyük avantaj, 

birçok farklı ‘backbone’ ların segmentasyon modelleri ile kullanılabilmesidir.  

Model başlığın altında ayrıltılı ele alacağımız ‘backbone’, model eğitiminde olduğu gibi veri 

ön işleme sürecinde de kullanılmalıdır. Çünkü işlenecek verinin yapısı modele uygun hale 

getirilmelidir. Aşağıda görüldüğü gibi ResNet50 ‘backbone’u veri ön işleme sürecinde 

‘segmentation_models’ paketi içerisinde gelen ‘get_preprocessing’ fonksiyonu ile 

kullanılmışıtır. Veri ön işleme sürecinde dikkate alınan bir durum ise BT verilerinin giriş 

görüntüsü (256, 256) olarak belirlenmiştir. Bunun sebebi (512, 512) ile model işlendiğinde 

Colab’ta RAM kullanımına bağlı çökmeler yaşanmakta ve eğitim gerçekleşmemektedir. Bu 

nedenle giriş görüntüleri yarı yarıya bir küçültme ile işlenmiştir.   

 

Şekil 6. Segmentasyon Backbone ile Veri Ön İşleme 

İşlenen BT görüntüleri sınıflandırmada olduğu gibi eğitim ve validasyon olarak ayrılmıştır. 

Aşağıda görülen ‘Scikit-Learn’ veri ayırımı fonksiyonu ile görüntüler %80’i eğitim ve %20’si 

validasyon olmak üzere ikiye ayrılmıştır.  Sonrasında, eğitim ve validasyon verileri ayrı bir 

şekilde ön işlemeden geçirişmiştir.  

 

Şekil 7. Segmentasyon Veri Hazırlama 

2.2.3. Segmentasyon Modeli 

Segmentasyon modeli için medikal görüntülemede kullanılan en popüler mimari olan U-Net 

tercih edilmiştir. U-net mimarisi iki ana bölümden oluşmaktadır. U şeklinde simetrik bir yapıya 

sahiptir ve bu ana bölümlerin biri encoder diğeri decoder olarak isimlendirilir. Encoder  yolu, 
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normal bir evrişim ağının mimarisi gibi iki tane 3x3 konvolüsyonun tekrarlanarak 

uygulamasından oluşur. Bu uygulamalardan her biri, düzeltilmiş doğrusal birimden (ReLU) ve 

alt örnekleme için 2x2 maksimum havuzlama işlemleri ile oluşur. Her alt örnekleme adımında, 

özellik kanallarının sayısı ikiye katlanır (2n). Decoder yolu ise, özellik haritasının bir üst 

örneklemesinden ve özellik kanallarının sayısını yarıya indiren bir 2x2 evrişimden ("yukarı 

evrişim") meydana gelir. Ayrıca, daralma yolundan uygun şekilde kırpılmış özellik haritasıyla 

bir birleşmeden ve iki 3x3 evrişimden oluşur.  Her bir evrişimin ardından bir ReLU işlemi 

uygulanır.  Kırpma işlemi, her evrişimde kenar piksellerinin kaybı nedeniyle gereklidir. Son 

katmanda, her 64 bileşenli özellik vektörünü istenen sayıda sınıfa eşlemek için 1x1'lik bir 

evrişim kullanılır. Bu sinir ağı toplamda 23 tane katmana sahip olur [10]. 

 

Şekil 8.  U-net mimarisi [10] 

U-Net yapısı nedeniyle medikal görüntülere oldukça uygun ve geliştirilebilir bir modeldir. İlk 

geliştirilen U-Net’ten itibaren birçok özelleştirilmiş formu bulunmaktadır. En yaygın kullanımı 

ise encoder kısmına bir ‘backbone’ eklenmesi ile oluşturulan yeni mimarilerdir. Böylelikle hem 

U-Net’in orjinal formu korunurken hem de en güncel ‘backbone’ların sunmuş olduğu özellikler 

denenmektedir. Şu anki aşamada çalışmada ResNet50 ‘backbone’ eklenmiş U-Net modeli 

kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar ile ilgili sonuçları ileriki başlıklarda incelenecektir. 

2.2.4. Model Parametreleri 

2.2.4.1 Loss 

Makineler bir kayıp fonksiyonu aracılığıyla öğrenir. Belirli bir algoritmanın verilen verileri ne 

kadar iyi modellediğini değerlendirme yöntemidir. Tahminler gerçek sonuçlardan çok fazla 
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saparsa, kayıp fonksiyonu çok fazla sayıda çıkarılır. Bazı optimizasyon fonksiyonlarının 

yardımıyla, kayıp fonksiyonu tahmindeki hatayı azaltmayı öğrenir [11]. 

2.2.4.2.Metric 

Metrik, modelin performansını değerlendirmek için kullanılan bir işlevdir. Metrik işlevleri, bir 

metriğin değerlendirilmesinden elde edilen sonuçların model eğitilirken kullanılmaması dışında 

kayıp işlevlerine benzemektedir. Herhangi bir kayıp işlevini metrik olarak kullanabilmektedir 

[8]. 

2.2.4.3 Jaccard 

Jaccard iki veri kümesinin ne kadar benzerlik göstediğinin bir ölçütüdür. IoU değerini bulurken 

kullanılır. 

2.2.4.4. IoU 

Modelin çıktısının ground truth ile birbirine ne kadar benzediğinin ölçütüdür. Bu metrik bize 

test imagelerinin maskeli ground truth piksellerinin ile tahmin edilen piksellerinin ne kadar 

oranda kesiştiğini ve modelimizin ne kadar başarı ile tahmin yaptığı hakkında bilgi verir [12]. 

 

 

Şekil 9. Model parametreleri 
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3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri (30 puan) 

Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan Sağlık Bakanlığı verilerine ek olarak  University 

College London Hastanesi'ndeki (UCLH) Hiper Akut İnme birimi (HASU) ile işbirliği içinde 

yapılan klinik araştırmanın bir parçası olarak toplanmış veriler de kullanılmıştır [AA]. Veriler 

açık kaynak olarak paylaşılmış ve bu nedenle verilerin kullanımını sağlayacak izinlere gerek 

kalmamıştır. Veriler her hasta için ayrı olarak sınıflandırılmış, mevcut tarama  tipleri, inme 

bulgularını gösteren doktor raporları her bir hasta veri seti için belirtilmiştir [13]. Bu veri 

setleri  Beyin BT ve Beyin MR olarak iki sınıfta DCIM uzantılı olarak paylaşılmıştır. Yapılan 

deney ve eğitim aşamalarında yarışmada istenen koşullar dikkate alınarak Beyin BT 

görüntüleri tercih edilmiştir.  

Tablo 2. Verilerin sınıflandırılması 

Veri 

Etiketi 
   

 

Mevcut taramalar (İnmeden itibaren 

geçen süre) 

Kategori ve Ana 

radyolojik bulgular 

P1 CT (12> saat) MRI (24. saat) İskemik İnme 

P3 CT (12>  saat) MRI (24. saat) Intraserebral kanama 

(hemorajik) 

P4A CT (2. saat) CT (26. saat) İskemik İnme 

P5 CT (2. saat) MRI (24> saat) Intraserebral kanama 

(hemorajik) 

P9 CT (2>  gün) MRI (3> gün) İskemik İnme 

 

DCIM uzantılı görüntüler RadiANT DICOM Viewer (Yazılım , farklı görüntüleme 

modalitelerinden elde edilen çalışmaları açma ve görüntüleme özelliğine sahiptir.)  Adlı 

DICOM görüntüleme uygulamasıyla görüntülenmiş ve veriler 512x512 boyutunda PNG 

olarak çekilmiştir.  
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Şekil 9. Örnek RadiANT ve PNG görüntüsü 

Oluşturulan veri seti yaklaşık 1000 görüntüden oluşmakta ve ikili sınıflandırma eğitimi için 

kullanıma hazır hale getirilmiştir. Görüntülerin maskelenme işlemi radyolojik görüntüleri 

inceleme ve analiz etme bilgisine sahip olunmadığından gerçekleştirilememiştir. Bir radyolog 

incelemesi ile görüntülerin maskeleme işleminin GIMP programı üzerinden yapılması 

kararlaştırılmıştır. 
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4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu (30 puan) 

İkili sınıflandırma modelleri oluşturulurken, kullanılan farklı mimarilerin deneysel sonuçları ve 

çıktıları değerlendirilmiş olup aşağıda verilmiştir.  ResNet ve VGG-16 mimarileri üzerinden 

eğitilen modellerin sonuçları analiz edilmiştir. İkili sınıflandırma modellerimizin eğitim 

esnasında analiz edilmesi amacıyla val_accuracy ve traning accuracy değerleri hesaplanmıştır. 

Validation accuracy değerinin traning accuray oranına çok yakın olması modelimizin herhangi 

bir şekilde overfit veya underfit olmadığını gösterir. Overfit olması durumu makine öğrenmesi 

algoritmalarında sıkça kaşılaşılan ve modelin perfomansı noktasında oldukça sorun çıkaran bir 

durumdur. Overfit ve underfitten kaçınılması için cross validation gibi farklı metotlarla modelin 

başarım oranı daha yükseklere çekilmesi hedeflenmektedir. 

 

 

Şekil 10. Exp_5 modelinin val accuracy, val loss ve model tahmin çıktıları 

 

Tablo 3. Her bir model için farklı hiperparametrele değerleri için sonuçlar 

Deneyler Model Batch 

size 

Epoch Val loss Val 

accuracy 

Süre 

Exp_1 VGG16 8 10 1.87 0.65  

Exp_2 Resnet50 8 10 0.23 0.9115  

Exp_4 Resnet50 16 20  0.1897 0.9390 137dk 

Exp_5 Resnet50 8 20 0.1625 0.94537 148 dk 
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Çoklu sınıflandırma modelimizin eğitimi esnasında kullanılan U-net, VGG-16 ve ResNet 

mimarisi ile  medikal görüntülerin semantik segmantasyon yapılması için model eğitimleri 

yapılmıştır. Bu eğitimler esnasında sırayla farklı hiperparametreler ile eğitimler yapılmış ve 

yapılan eğitimlerin sonuçları IoU baz alınarak model performansı değerlendirilmiştir.  Eğitim 

başarım oranın nasıl arttırılacağına dair literatürler taranmış yeni yöntemler denenmiş ve 

denenmeye devam etmektedir.  Şu  anki tahmin modelimizin eğitim sırasında ki validasyon 

IoU değeri ve Training IoU değeri şekildeki grafiği şekildeki  gibidir. 

 

Şekil 11. Eğitim ve validasyon IoU değer grafiği 

Kanama görüntülerinin predict maskları  yeşil (0,255,0) renk, mavi background üzerinde çıktı 

olarak verilmiştir. İskemi görüntülerinin tahmin  maskeleri kırmızı (255,0,0) renk, mavi 

background üzerinde çıktı olarak verilmiştir. 

 

 

Şekil 12. Segmentasyon model çıktıları 
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