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1. Kullanılması Planlanan Güncel Donanımlar ve Özellikleri  

1.1 Eğitim Donanımları 

GPU aynı anda birden fazla hesaplamayı CPU’ya göre daha hızlı işleyebildiği için derin 

öğrenme ve yapay zeka (YZ) modellerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok çekirdeği ile 

birden fazla hesaplamayı eş zamanlı ve hızlı bir şekilde yapabilmektedir.  

    Modelin eğitimi sırasında GPU olarak öncelikle Nvidia K80 veya Nvidia T4 ekran kartı 

kullanılmış, daha sonra Tesla P100 PCI, 16GB GPU ile eğitim yapılmıştır. Nvidia K80 sistem 

özellikleri olarak Nvidia K80, 12GB RAM, 0.82 GHz bellek hızı, 4.1 TFLOPS performans 

değerine sahiptir. Nvidia T4 ise 16 GB RAM, 1.59GHz bellek hızı, 8.1 TFLOPS performans 

değerine sahiptir. 

1.2 Test Donanımları 

Test donanımı olarak ağır bir sistem gereksinimine ihtiyaç duyulmamıştır. Bundan dolayı 

herhangi bir ortalama işlem gücüne sahip bilgisayar dahi işlem yükünü kolaylıkla 

kaldırabilecektir. Modelin testi sırasında AMD Radeon 530 2GB VRAM ekran kartı ve Intel 

Core i5-7200U 2.5GHz işlemciye sahip bir bilgisayar kullanılmıştır. Yapılan testlerin üzerine 

hız testi açısından GPU’lu makineler üzerinde de test edilmiş ve GPU’lu makinelerde daha hızlı 

işlem yapıldığı görülmüştür, örneğin 1680 adet 512x512 .jpg formatında bilgisayarlı tomografi 

görüntüsü yaklaşık olarak 2 saatte test edilebilmiş, CPU’lu bir makine de ise bu sürenin uzadığı 

görülmüştür. 

2. Çözüm için Kullanılan Yöntem ve Mimari  

2.1 Sınıflandırma Problemi 

    Yarışmanın ilk aşaması için kullanılan mimari, eğitim - validasyon ve test veri seti üzerinde 

en iyi sonucu üreten EfficientNet-B7’dir. Öncelikle veri seti titizlikle incelenmiş ve pre-

processing işleminin yapılmasına karar verilmiştir. Bu işlem ile asıl resme ait olmayan çizgiler 

(Şekil-1) giderilmiş ve başarının da arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca 512x512 çerçevesinin farklı 

bölgelerinde konumlandığı gözlemlenen görüntüler üzerinde yazılımsal olarak merkeze 

sabitleme ve daha sonra model eğitme uygulaması yapılmıştır.  
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    Medikal görüntüler üzerine başarısını kanıtlamış birçok mimari denenmiş ve en başarılı 

sonuç üreten EfficientNet-b7 mimarisi ile fine-tuning aşamasına geçilmiştir. EfficientNet 

mimarisi b0-b1-b2-b3-b4-b5-b6-b7 şeklinde versiyonları bulunan versiyon sayısı ile birlikte 

öğrenilmesi gereken ağırlık sayısı da doğru orantılı olarak artan bir mimaridir. 

 

Şekil 3 EfficientNet-b0 Mimarisi (1) 

Şekil 1 Orijinal BT Görüntüsü Şekil 1 Orijinal BT Görüntüsü Şekil 2 Ön İşleme Yapılmış BT Görüntüsü 
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Şekil 4 Parametre Sayısı ve Modellerin Başarıları (Blog,2019) 

 

Şekil-4’te de görüleceği üzere diğer modeller arasında en az parametre sayısıyla en yüksek 

doğruluğa ulaşan EfficientNet ailesi diğer modeller arasında başarısını imagenet yarışmasında 

da kanıtlamıştır.  

Ayrıca sınıflandırma probleminin çözümü için EfficientNet mimarisine kendi eklemelerimiz ile 

oluşturduğumuz bir mimari üzerinde çalışmalarımız da devam etmektedir. 

2.2 Segmentasyon Problemi 

    Yarışmanın ikinci aşaması olan segmentasyon işleminde ise UNet mimarisi kullanılmış ve 

yüksek doğruluk oranlarına ulaşılmıştır. Unet mimarisinde encoder olarak EfficientNet-b7 

kullanılmıştır. Verilerin ön hazırlık aşamasında da yine sınıflandırma probleminde uygulanan 

işlemler aynen geçerlidir. 

Kodlayıcı (encoder) da denilen büzülme yolu, görüntüdeki içeriği kapsayan ve her bir 

konvolüsyon işlemini (3x3 filtre) takiben, ReLU ve maksimum havuzlama (2x2 max pooling) 

işlemlerinin uygulandığı tekrarlı bir konvolüsyon işlemidir. En alttaki katman, büzülme 

katmanı ve genişleme katmanı arasında aracılık etmektedir ve iki adet 3x3’lük CNN katmanı 

ve ardından 2x2’lik üst konvolüsyon katmanından oluşmaktadır (3). 
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                                                                                Şekil 5 UNET Mimarisi (2)  

     Büzülme sırasında, konumsal bilgiler azaltılırken öznitelik bilgisi arttırılmakta ve bu sayede 

mimari, karmaşık yapıları daha etkili bir şekilde öğrenebilmektedir. Kod çözücü (decoder) 

olarak da adlandırılan genişleme yolu, transpoze konvolüsyonların kullanımıyla hassas 

lokalizasyonun sağlandığı simetrik bir yoldur. Dolayısıyla uçtan uca tamamen konvolüsyonel 

bir ağdır, yani herhangi bir yoğun katman (dense layer) içermeyip sadece konvolüsyonel 

katmanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle de herhangi bir boyuttaki görüntüye 

uygulanabilmektedir. Genişleme katmanında her bir blok, girdiyi 2 adet 3x3’lük CNN 

katmanına ve sonrasında onu takip eden 2x2’lik bir üst-örnekleme (upsampling) katmanına 

iletir. Ayrıca, her bir bloktan sonra, konvolüsyonel katman tarafından kullanılan öznitelik 

haritalarının sayısı simetriyi korumak amacıyla yarıya düşürülür. Bununla birlikte, her 

seferinde girdiye, mevcut genişleme katmanına karşılık gelen büzülme katmanının öznitelik 

haritası eklenir (depth concatenation). Bu eylem, görüntüyü küçültürken öğrenilen 

özniteliklerin onu yeniden yapılandırmak için kullanılmasını sağlayacaktır. Genişleme 

bloklarının sayısı, büzülme bloklarının sayısı ile aynıdır. Bu bloklar geçildikten sonra oluşan 

sonuç haritalama, ulaşılmak istenen küme sayısına eşit sayıda öznitelik haritasına sahip 3x3’lük 

bir CNN katmanından geçer (3). 
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    Elde edilen sonuç öznitelik haritasına önce piksel bazlı bir softmax aktivasyon fonksiyonu, 

sonrasında ise çapraz entropi kayıp fonksiyonu uygulanır. Bu sayede görüntüdeki her bir 

pikselin bir sınıfa ait olacak şekilde sınıflandırılması sağlanmakta, başka bir deyişle 

segmentasyon problemi çözülürken aynı zamanda çok sınıflı sınıflandırma işlemi yapılmaktadır 

(3). 

3. Deney ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri 

    Ön tasarım raporunda belirttiğimiz gibi makine öğrenme algoritmalarının en iyi şekilde 

çalışması için büyük veri kümeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, bu veri kümelerindeki 

görüntü kaliteleri, görüntü boyutları ve diğer birçok faktör yapay zekanın doğru eğitilmesi için 

önem taşımaktadır. Fakat, yüksek kaliteli büyük ölçekli verilere ulaşımda zorluklar 

yaşanmaktadır (4). Biz çalışmamızda yazılımın daha iyi ve güvenilir çalışması için 

ulaşabildiğimiz bütün veri setlerinden kaliteli görüntüleri veri kümemize ilave etmeye çalıştık. 

Veri setimizde farklı kaynaklardan görüntülerin olması algoritmanın başarı yüzdesini 

artıracaktır. Bu yüzden, hem Sağlık Bakanlığının sunduğu veriyi, hem de internette kendi 

çabamızla bulduğumuz verileri birleştirerek modelimizi eğitmeye devam etmekteyiz. 

   Takımımızdaki yazılımcı arkadaşlarımızın tasarladıkları yapay zekayı geliştirmek için 

oluşturduğumuz veri setinin büyük bir kısmını Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği görüntüler 

oluşturmaktadır. Kısaca bu veri setinden bahsedersek, 512x512 boyutlarında 6.6k beyin BT 

görüntüsü içermektedir. Bunların 4427’si normal, 1130’u iskemik ve 1093’ü hemorajik inme 

görüntüleridir. Hastalıklı görüntülerde lezyonlu kısımlar işaretlenmiştir. Bu veri setindeki 

görüntülerin tamamı yapay zekanın eğitilmesi için kullanılmıştır. 

       Sağlık Bakanlığının sunduğu veri setine ilave olarak, internetten beyin BT görüntüleri 

içeren açık veri setleri bulmaya çalıştık ve sıklıkla, ‘’Kaggle’’ ve ‘’Radiopaedia’’ web 

sitelerinden yararlandık. Buralardan elde ettiğimiz görüntüleri yapay zekayı test etmek için 

kullandık. Aşağıda, yararlandığımız veri setlerini açıklamaları ile birlikte bulabilirsiniz. 

1- Kaggle websitesinde bulduğumuz bir veri setinin bağlantısı 

https://www.kaggle.com/abdulkader90/brain-ct-hemorrhage-dataset. Bu veri seti, Yakın Doğu 

Kıbrıs Hastanesi'nden (Near East Hospital, Cyprus) toplanan toplamda 6794 adet normal ve 

hemorajik BT taramalarının görüntülerini içermektedir (5). Yazılım için uygun olduğunu 

düşündüğümüz 1093 normal ve 441 kanamalı görüntüyü kendi veri kümemize ilave ettik. 

2- Veri setlerini bulduğumuz diğer bir sitenin bağlantısı da 

https://radiopaedia.org/cases/subacute-left-middle-cerebral-artery-infarct?lang=us. Bu vakada 

50 yaşında bir kadın hastanın sol orta serebral arter bölgesinde yaygın subakut enfarktüs 

https://www.kaggle.com/abdulkader90/brain-ct-hemorrhage-dataset
https://radiopaedia.org/cases/subacute-left-middle-cerebral-artery-infarct?lang=us
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bulunmaktadır. Beynin axial  kesitini içeren yaklaşık 50 görüntü bulunmaktadır ve bunların 

yaklaşık 20 tanesinde lezyonlar net bir şekilde gözlenmektedir.. Buradan aldığımız  lezyonlu 

20 kesit çalışmamızda kullanılmıştır. 

3- Açık erişimi olan veri setlerinden bir diğerinin bağlantısı https://radiopaedia.org/cases/left-

mca-acute-ischaemic-stroke?lang=us. Bu vakada 30 yaşında kadın bir hasta doğumdan 5 gün 

sonra akut başlangıçlı afazi ve sağ tarafta parezi ile hastaneye başvurmuştur ve sol frontal lobda 

nispeten gri-beyaz cevher farklılaşması görülmektedir. Burada beynin axial kesitini içeren 

yaklaşık 30 iskemik görüntü bulunmaktadır ve bunların yaklaşık 20 tanesi modelimizi test 

etmek için kullanılmıştır. 

4- Veri kümemizi oluşturmak üzere yararlandığımız bir diğer kaynak da 

https://radiopaedia.org/cases/acute-right-basal-ganglionic-infarction. Bu vakada konfüzyon 

durumu ve iki gün süren sol hemiplejisi olan hipertansif bir hastanın tomografi görüntüleri 

bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 85 iskemik görüntü bulunan vakada 17 görüntüde lezyon net 

bir şekilde gözükmektedir ve tarafımızca bu 17 görüntü çalışmamızda kullanılmıştır. 

5- Veri setimizi oluşturmak üzere yararlandığımız bir diğer web sitesi de 

https://radiopaedia.org/cases/hyperdense-mca-sign-13?lang=us. Bu vakada sol taraflı 

hemiparezi ile başvuran 80 yaşında bir erkek hasta bulunmaktadır. Ve burada 3 gün önce ve 

sonrasındaki BT görüntüleri karşılaştırılmaktadır. 3 gün önce çekilen BT görüntülerinde 

herhangi bir lezyon bulunmamaktadır. Ama 3 gün sonra olanlarda lezyonlar net bir şekilde 

görülmektedir. Burada bulunan 25 iskemik görüntünün yaklaşık 12 tanesi modelimizi test 

etmek için kullanılmıştır. 

6- Veri kümemizi oluşturmak üzere yararlandığımız bir diğer kaynak da 

https://radiopaedia.org/cases/extensive-cerebral-infarction-on-mca-territory?lang=us. Burada 

84 yaşındaki kadın bir hastanın inme geçirdikten 3 gün sonraki tomografi görüntüleri 

bulunmaktadır. 18 tane olan bu görüntülerin 16 tanesi modelimizi test etmek için kullanılmıştır. 

7- Veri setimizi oluşturmak üzere yararlandığımız bir diğer web sitesi de 

https://radiopaedia.org/cases/mca-infarct-and-decompressive-craniectomy-1?lang=us. Bu 

vakada 60 yaşında kadın bir hasta akut başlangıçlı sağ taraf zayıflığı ile hastaneye 

başvurmaktadır. Ve burada bulunan yaklaşık 40 görüntünün 33 tanesi modelimizi test etmek 

için kullanılmıştır. 

8- Yararlandığımız bir diğer bağlantı da https://radiopaedia.org/cases/pca-territory-infarct-

1?lang=us. Burada görme semptomlarıyla hastaneye başvuran 70 yaşındaki erkek hastanın 

farklı kesitlerden olmak üzere 52 adet BT görüntüsüne ulaşılmıştır. Bunlardan 33 tanesi 

lezyonun net olarak görülebildiği kesitlerdir ve çalışmamızın geliştirilmesi adına kullanılmıştır. 

https://radiopaedia.org/cases/left-mca-acute-ischaemic-stroke?lang=us
https://radiopaedia.org/cases/left-mca-acute-ischaemic-stroke?lang=us
https://radiopaedia.org/cases/acute-right-basal-ganglionic-infarction
https://radiopaedia.org/cases/hyperdense-mca-sign-13?lang=us
https://radiopaedia.org/cases/extensive-cerebral-infarction-on-mca-territory?lang=us
https://radiopaedia.org/cases/mca-infarct-and-decompressive-craniectomy-1?lang=us
https://radiopaedia.org/cases/pca-territory-infarct-1?lang=us
https://radiopaedia.org/cases/pca-territory-infarct-1?lang=us


7 

 

 

 

9- https://radiopaedia.org/cases/ischemic-stroke-2?lang=us bağlantısından da geçici afazi ve 

dizartri ile hastaneye başvuran 60 yaşındaki erkek hastadan toplam 41 beyin BT görünütüsü 

elde edilmiştir. Bu 41 kesitin 23 tanesi iskemik lezyonun net görülebildiği ve bizim de 

çalışmamızda kullandığımız kesitlerdir. Aynı hastadan elde edilen diğer 17 kesit ise normal 

görüntüleri içeren veri setine eklenmiştir ve orada kullanılmıştır.  

    Şimdiye kadar toplamda test için açık veri setlerinden 1117 normal, 690 iskemik 

ve  hemorajik görüntü topladık. Fakat yazılımın daha iyi çalışması için finale kadar (eğer bu 

aşamayı geçersek) başka bulduğumuz veri setlerinden de görüntü bulmaya çalışacağız. Bunlara 

Q500, KARD (Kuzey Amerika Radyoloji Derneği) (RSNA) veri setleri dahil edilebilir.  

    Yarışmanın ikinci aşaması olan lezyonların yerlerinin tespit edilmesi problemi için kendi veri 

setimizde bulunan, inme görüntüsü içeren beyin BT görüntülerinden 174’ünü https://hasty.ai/ 

web sitesi ile maskeledik. Buradaki amaç lezyonlu bölgenin saf olarak elde edilip 

görüntülemeden kaynaklanan farklılıkları devre dışı bırakarak eğitimin daha doğru ve sadece 

lezyonlara odaklanarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda yazılımımızın gücü 

olumlu bir gelişme göstermiştir. 

4. Elde Edilen Deneysel Sonuçların Sunumu  

4.1 Sınıflandırma Problemleri İçin Uygulanan Deneysel Çalışmalar 

Model Epoch  Boyut  Batch 
Size 

 F1 Skor  Acc    ROC Süre 

GoogLeNet 15 224x224 32 0.957466 0.972222 0.992593 45dk 
GoogLeNet 15 320x320 32 0.941176 0.960993 0.991582 2sa31dk 
GoogLeNet 15 400x400 32 0.955414 0.971040 0.994981 3sa40dk 

Tablo-1 GoogLeNet Model Sonuçları 

 

 

Model Epoch  Boyut  Batch 
Size 

F1 Skor  Acc   ROC Süre 

EfficientNet-b0 10 224x224 8 0.931284 0.955083 0.987389 49dk 
EfficientNet-b0 10 512x512 8 0.949827 0.965721 0.992038 4sa12dk 
EfficientNet-b0 10 512x512 16 0.951284 0.967494 0.991352 4sa30dk 
EfficientNet-b1 10 224x224 8 0.933810 0,956265 0,987349 56,96dk 
EfficientNet-b2 10 224x224 8 0,941808 0,961584 0,988641 59,51dk 

https://radiopaedia.org/cases/ischemic-stroke-2?lang=us
https://hasty.ai/
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Öncelikle herhangi bir ön işleme çalışması yapılmadan tüm veriler VGG-19 modeli ile eğitilmiş 

fakat yüksek bir başarı alınamamıştır. Daha sonra augmentation teknikleriyle verilerin 

arttırımının sonucunda yüksek başarı beklenmiş ve farklı teknikler uygulanmış, eliminasyon 

yöntemiyle son model olarak seçilen EfficientNet-B7 mimarisi üzerinde bu teknikler 

uygulanmıştır. Uygulanan bazı denemeler ve başlık 1.1’de ifade edilen eğitim ortamında 

modelin eğitilmesi için geçen süreler ise aşağıdaki tablolarda ifade edilmektedir. 

    Tablo 1-2-3-4’te uygulanan denemeler asıl bölge üzerine odaklanılmadan, görüntüler 

üzerinde yapılmış çalışmalardır. Şekil-6’da ise son aşama için uygulanan ön işleme ve 

augmentation teknikleri ile eğitilmiş model olan EfficientNet-B7 modelinin çıktısı 

görülmektedir. Ön işleme aşamasında tomografi görüntülerine ait olmayan kenarlıklar silinmiş 

ve tüm görüntüler merkezde sabitlenmiş halde 512x512 formatındadır ve Teknofest veri seti 

değil de takım üyelerince farklı ortamlardan elde edilmiş veriler ile test edilmiştir. 1807 görüntü 

EfficientNet-b3 10 224x224 8 0,933687 0,955674 0,988472 1sa21dk 
EfficientNet-b5 2 512x512 4 0.911712 0.942080 0.981622 3sa39dk 
EfficientNet-b6 3 512x512 4 0.945127 0.960402 0.987287 3sa44dk 
EfficientNet-b7 10 224x224 8 0.957118 0.970449 0.994421 4sa 20dk 
EfficientNet-b7 10 160x160 8 0.948718 0.964539 0.988928 2sa7dk 

Tablo-2 EfficientNet Model Sonuçları 
 

 

Model Epoch  Boyut  Batch 
Size 

F1 Skor  Acc    ROC Süre 

DenseNet121 10 224x224 16 0.951941 0.969267 0.993337 1sa29dk 
DenseNet121 10 320x320 8 0.950640  0.968085   0.993234 1sa25dk 
DenseNet121 5 400x400 8 0.930762 0.953310 0.984134 - 
DenseNet121 3 512x512 4 0.867446 0.919622 0.974686 - 
DenseNet121 15 224x224 16 0.961435 0.969267 0.974586 2sa19dk 

Tablo-3 DenseNet121 Model Sonuçları   

Model Epoch  Boyut  Batch 
Size 

 F1 Skor  Acc   ROC Süre 

ResNet18 15 160x160 16 0.950998 0.968085 0.991952 35dk 
ResNet18 15 224x224 16  0.961015 0.974586  0.994435 59dk 
ResNet18 15 320x320 32 0.952984 0.969267 0.990614 1sa56dk 
ResNet18 15 400x400 32  0.950640 0.968085  0.992809 53dk 
ResNet18 10 512x512 64 0.943294 0.962766 0.992411 1sa58dk 
 Tablo-4 ResNet18Model Sonuçları   
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üzerinden yapılan ve %91 doğruluk ile tahmin eden model test sonuçları ise Şekil-7 de 

görselleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 6 EfficientNet-B7 ile Eğitilmiş Güncel Model 

 

Şekil 7 EfficientNet-B7 Test Veri Seti Sonuçları 

 

Ayrıca DenseNet121 ve EfficientNet-B7 modellerinin %40 ve %60 oranlarındaki katkılarıyla  

yeni bir model oluşturulmuş fakat yüksek bir verim alınamamıştır ve test süresinin uzadığı 

gözlemlenmiştir. 

4.2 Segmentasyon Problemleri İçin Uygulanan Deneysel Çalışmalar 
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Model Name Weight Eğitim Yeri 

Unet-MobileNet ImageNet Kaggle - GPU 

Unet-MobileNet ImageNet Kaggle - GPU 

Unet-ResnetX Imagenet Kaggle - GPU 

Unet-Efficientnet-B7 Imagenet Kaggle - GPU 

Unet-Senet154 Imagenet Kaggle – GPU 

Unet-ResnetX101_32x48d Instagram Kaggle - GPU 

Unet-Se_resnetx101_32x4d Imagenet Kaggle - GPU 

 

     Segmentasyon için farklı küçük veri kümeleri üzerinde yapılan denemeler sonucunda en iyi 

sonuçların UNet - EfficientNet-B7- ImageNet(weight) üçlüsü ile elde edildiği görülmüş ve tüm 

veri setine uygulamaya değer bulunmuştur. Imagenet’in haricinde Instagram weight deneme 

çalışmaları ise devam etmektedir.  

     Segmentasyon modelinde validasyon veri seti üzerindeki başarı oranımız mIOU % 

96,26588, piksel bazlı değerlendirildiği takdirde ise %99,6232 şeklindedir.  

Test verisi olarak hastalıklı 117, normal 1117 görüntü üzerindeki modelin başarı oranı ise 

mIOU  % 97,7238 , piksel bazlı ise %98,1242’dir. 

    Modelin gerçekten doğru çalışıp çalışmadığını test etmek için ise farklı kişilerden etiketleme 

konusunda yardım alınmış ve test ortamına girilmiştir. Şaşırtıcı derecede doğrulukla sonuçlanan 

modelde hekimin gözünden kaçırdığı noktayı yazılım tahmin edebilmiştir. Bu durum yazılımın 

yüksek başarıyla çalıştığının göstergesidir. 

(Şekil-9 sırayla bilgisayarlı tomografi - hekimin etiketlediği bölge- eğitilmiş modelin tahmini ) 

 

 

Şekil 8 Segmentasyon Model Tahmini 
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