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1- Kullanılan donanımlar ve özellikleri 

Eğitim Donanımları: 

Geliştirilmiş olan yapay zekâ modelinde eğitim sürecinde gerekli olan algoritmaların ve 

yöntemlerin hızlı ve doğru bir şekilde işlenebilmesi için doğru bir donanım tercih edilmelidir. 

Bu kapsamda Apple tarafından geliştirilmiş olan ve MacOS İşletim Sistemi üzerinde çalışan 

CreateML isimli Makine Öğrenmesi Üretme uygulaması ile model eğitiminin hem daha hızlı 

hem de daha az maliyetli olduğu araştırmalar sonucu tespit edilmiştir. CreateML uygulaması 

kullanılarak üzerinde Image Classification özelliği olan bir modelin eğitimi kolaylaşmıştır. 

Eğitim aşamaları 2.5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemciye, 96GB RAM, 32 GB HBM2 

belleğe sahip Radeon Pro Vega II Grafik Birimine sahip olan Mac Pro bilgisayarda 

gerçekleştirilmiştir. 

Test Donanımları: 

Eğitilmiş model için iki farklı test donanımı kullanılmıştır. Bunların ilki 16GB RAM, Apple 

M1 İşlemci ve grafik birimine sahip olan MacBook Pro bilgisayardır. İkinci olarak denenmiş 

cihaz ise eğitimin yapıldığı cihaz olan 2.5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemciye, 96GB 

RAM’e, 32 GB HBM2 belleğe sahip Radeon Pro Vega II grafik birimine sahip olan Mac Pro 

bilgisayardır.  

2- Çözüm İçin Kullanılan Yöntemler ve Mimariler: 

Şartnamede belirtilen yarışma planı çerçevesinde yapılan literatür taramaları ve deneyler 

sonucunda hızlı ve doğruluğu yüksek çıktılar elde edilebilecek bir çözüm için iki tümleşik ve 

bir farklı model, birbirleri ile senkron biçimde çalışacak düzende oluşturulmuştur. Bu 

modellerin ilki, etiketlenmiş veriler üzerinde eğitimlerin gerçekleştirileceği ve tespit modeli 

için gerekli çıktıların oluşturulacağı CNN mimarisine sahip YOLO modelidir. Bu çalışmada 

esas olarak orijinal yapıdan ziyade hafif bir YOLOv4 kullanılmıştır. Küçük versiyon, orijinaline 

kıyasla 29'dan daha az katmana (0'dan başlayarak) sahiptir. Bu nedenle, algılama 

performansında çok fazla trade yapmadan daha az hesaplama ile eğitim sürecini daha hızlı hale 

getirmiştir. Bu çalışma yaklaşımıyla kolayca konuşlandırılabilir ve çoğaltılabilir bir Beyin İnme 

tespit sistemi üretilmiştir.  

Şekil 1 üzerinde, yolov4-

Tiny'nin görsel bir temsili 

sunulmuştur [1]. Şekilde 

görüldüğü üzere omurga, 

doğrudan ve dolaylı olarak 

bağlı birkaç bileşen, bir giriş Şekil 1 
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katmanı, aktivasyonlu on sekiz Konvolüsyon (Conv) katmanı, dokuz yol, üç maksimum 

Havuzlama (MP) katmanı ve bir YOLO detektörü içerir. Çıkarıcı, 𝑁 𝑥 𝑁 görüntüsünü alan bir 

giriş katmanı ile başlar. Hafif sürüm çoğunlukla varsayılan olarak 416x416 boyutunda 

kullanılır. Conv katmanları modelin ana bileşenlerinden biridir ve giriş görüntüsünden uygun 

bir dizi öğrenilebilir özellik çıkarırlar. 

Aşağıdaki Conv katmanları dizisi, her çıktıyı etkileyen boyut, adımlar ve filtreler açısından ağ 

boyunca dinamik olarak değişir. Konvolüsyonlar sırasında, aktivasyon fonksiyonu, öğrenme 

sürecine yardımcı olan her ardışık giriş ve çıkışın eşleştirilmesini başlatır [2]. Modelde, Leaky-

ReLU fonksiyonu kullanılarak özellik boyutu artırılmış ve her Conv katmanında aktivasyon 

doğrusal olmayan bir şekilde gerçekleşmiştir. Aktivasyon aynı zamanda dying ReLU 

problemini de önlemiştir [3].  

Belirli Conv katmanlarının çıktısı, doğrudan ve dolaylı olarak, farklı özelliklerdeki çeşitli 

katmanları birleştiren diğer katmanlara bağlanır [5]. Bu yaklaşımla, görüntü birkaç alt örnekten 

sonra bile zengin bir çözünürlük kalitesini korur.  

MP katmanı, 1/2'lik bir adımla tutarlı bir 2x2 filtresi kullanılarak üretilen en yüksek çıkış 

değerlerini korur. Bununla birlikte, indirgeme işleminde bile MP katmanı, daha yüksek bir bilgi 

işlem maliyetini önleyerek özelliklerin yarıya indirilmesini verimli bir şekilde 

gerçekleştirmiştir. Böylece, eğitim sırasında tüm kaynağın tükenmesi durumunu ortadan 

kaldırarak özellik derinliği korunmuştur. 

Omurga, ağ üzerinden geçen yeni bir özellik haritaları veya filtreler kümesi üretmek için 𝑁 𝑥 

𝑁 girişi üzerinde ilerleyen, değiştirilebilir bir 3x3 ve 1x1 alıcı filtrelerle birlikte gelir [23]. 

Omurganın bileşenlerinden birisi de, tüm ağ boyunca Gradyan akışını iyileştirmek için kısayol 

görevi gören rotalardır [4]. 

Sınıflandırma modelinde 4 farklı yöntem kullanılarak Beyin BT görüntülerinin yüksek 

doğrulukla sınıflandırılması için çalışmalar yürütülmüştür. Bunlar Logistic Regression, 

Random Forest, XGBoost ve Naive Bayes yöntemleridir. 

Lojistik Regresyon (Logistic Regression): Sınıflandırma işleminde kullanılan bir regresyon 

yöntemidir [6]. Projede bu sınıflandırmanın kullanılmasının nedeni, “Beyinde inme var mı yok 

mu?” sorusuna hızlı ve verimli dönütler sağlamaktır.  

Rassal Orman (Random Forest): Random forest modeli özniteliklerin ne kadar önemli 

olduğu bilgisini verir [7]. Bu kapsamda Random Forest, sınıflandırma modelinde inmenin 

tıkayıcı (iskemik) tip inme mi yoksa kanayıcı (hemorajik) tip inme mi olduğunun tespiti için 

kullanılmıştır.  
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Extreme Gradient Boosting (XGBoost): Bir Gradient Boosting mekanizmasıdır [8]. Loss 

Function minimize edilirken tek bir model yerine, birden fazla modeli birlikte kullanarak, daha 

düşük bir Loss Function, dolayısıyla daha güçlü bir tahmin elde edebilmektedir. Sınıflandırma 

modelinde ise Beyin İnme Tespiti alanındaki veri setinde, tahmin doğruluk oranını artırmak 

amacıyla kullanılmıştır.  

Olasılık Hesaplanmasında Naive Bayes Sınıflandırıcı: 

Naive Bayes, çeşitli özelliklere dayalı olarak farklı sınıfların olasılığını tahmin etmek için 

kullanılır [9]. Naive Bayes algoritması özellikle birden çok sınıfa sahip problemlerde 

kullanılmaktadır. Bu özellikler dikkate alınarak uygulamamızda, Naive Bayes Sınıflandırıcı 

tercih edilmiş ve güçlü bir model elde edilmiştir.  

Algoritmanın çalışma prensibi, her bir eleman için oluşacak olan bütün durumların olasılığını 

hesaplayıp sonrasında olasılık değeri en büyük olan duruma göre sınıflandırma yapmaya 

dayanır. Sayıca az bir eğitim verisiyle bile çok başarılı sonuçlar elde edilebilir. Test 

kümesindeki bir değerin eğitim kümesinde gözlemlenemeyen bir değeri varsa olasılık çıktısı 0 

olur. Bu durum genellikle Zero Frequency (Sıfır Frekans) adıyla bilinir. Bu durumu çözmek 

için düzeltme teknikleri kullanılabilir. En basit düzeltme tekniklerinden biri Laplace tahmini 

olarak bilinir [10]. 

Bayes teoremi, sınıf değişkeni ve bağımlı özellik vektörü verildiğinde aşağıdaki formülle ifade 

edilir, 

𝑃(𝑦 ∣ 𝑥1, … , 𝑥𝑛) =
𝑃(𝑦)𝑃(𝑥1, … , 𝑥𝑛 ∣ 𝑦)

𝑃(𝑥1, … , 𝑥𝑛)
 

Koşullu bağımsızlık varsayımı kullanılırsa, 

𝑃(𝑥𝑖|𝑦, 𝑥1, … , 𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖+1, … , 𝑥𝑛) = 𝑃(𝑥𝑖|𝑦), 

olur ve tüm 𝑖 için ifade genelleştirilirse, 

𝑃(𝑦 ∣ 𝑥1, … , 𝑥𝑛) =
𝑃(𝑦)∏ 𝑃(𝑥𝑖 ∣ 𝑦)

𝑛

𝑖=1

𝑃(𝑥1, … , 𝑥𝑛)
 

elde edilir. Girdi verildiğinde 𝑃(𝑥1, … , 𝑥𝑛) sabit olduğundan, aşağıdaki sınıflandırma kuralını 

kullanabiliriz: 
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𝑃(𝑦 ∣ 𝑥1, … , 𝑥𝑛) ∝ 𝑃(𝑦)∏𝑃(𝑥𝑖 ∣ 𝑦)

𝑛

𝑖=1

⇓

𝑦
^
= arg𝑚𝑎𝑥

𝑦
𝑃(𝑦)∏𝑃(𝑥𝑖 ∣ 𝑦)

𝑛

𝑖=1

,

 

Burada 𝑃(𝑦) ve 𝑃(𝑥𝑖 ∣ 𝑦)'yi tahmin etmek için Maksimum A Posteriori (MAP) tahmini 

kullanılmıştır. Verilen ilk formül, eğitim setindeki𝑦sınıfının göreceli frekansıdır. 

Uygulama Mimarisi: 

CNN mimarisi ile geliştirilmiş modelin çalışma prensibi Şekil 2 üzerinde gösterilmiştir. 

 

Şekil 2: CNN mimarisi ile geliştirilmiş modelin çalışma prensibi 

Modelde, CNN mimarisi üzerinde gerçekleştirilen YOLO algoritması ile birlikte 3 farklı 

algoritma kullanılacaktır. Bunlardan ilki, model için geri yayılım eğitim algoritmasıdır.  Geri 

yayılım eğitim algoritmasındaki durdurma kriteri, değeri belirli bir varsayılan seviyeye 

çıkarmaktadır. Bu durum, Şekil 3 üzerindeki Algoritma 1 şemasında sunulmaktadır. 

2. Algoritma üzerinde paralelleştirme uygulaması gerçekleştirilmiştir ve bu uygulamayla 

rastgele bir küme oluşturulup incelenmiştir. İlk yinelemede, kümeler tamamen rastgele üretilir, 

bir sonraki yinelemede, veri tabanında en iyi çözümler saklanır ve aralarında bir sonraki 

yineleme için yeni kümeler tekrar rastgele üretilir. Bu şekilde, paralel bir mimaride, göreve 

adanmış en iyi çözümü seçmek için çok çeşitli yapılandırmalar incelenmiştir. Bu işlemler her 

örnek set için 100 yinelemeye uygulanarak denenmiştir. Bununla birlikte, bir fitness işlevi 

biçiminde bir durdurma kriteri belirlemek de mümkündür. Geliştirilen algoritma Algoritma 

2’de sunulmuştur. 
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3. Algoritma ise Adam Optimizer algoritmasıdır. Adam Optimizer derin öğrenme modelleri 

eğitimi için geliştirilen stokastik gradyan iniş için bir yedek optimizasyon algoritmasıdır [12]. 

Adam, AdaGrad ve RMSProp algoritmalarının en iyi özelliklerini birleştirir. Gürültülü 

gradyanları gürültülü problemlerle işleyebilecek bir optimizasyon algoritması olduğu için bu 

modelde tercih edilmiştir. Adam Optimizer algoritması, Şekil 3 üzerindeki Algoritma 3’te 

sunulmuştur. 

 

Şekil 3: Modellerin eğitilmesi, Çoklu iş parçacığı eğitim kontrolü ve Adam Optimizer için 

kodlanmış olan algoritmalar 

3- Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri 

Teknofest Sağlıkta Yapay Zekâ yarışması kapsamında yarışmacıların erişimine açılan veriler 

dışında gerekli izinler alınamadığından farklı bir veri seti elde edilememiştir. Fakat, Yapay 

Zekâ modelinin hem eğitim hem test aşamalarında iyileştirmeye yönelik yapılan 

geliştirmelerinde, Data Augmentation ve Transfer Learning yöntemleri ile güçlendirilmiş veri 

setleri elde edilerek eğitilmiş bir model ile Beyin İnme tespiti gerçekleştirilmiştir. 

Data Augmentation, mevcut eğitim verilerinden yeni eğitim örnekleri oluşturur [18]. Modelin 

farklı tüm senaryolardan çıkarım yapmak için bir görüntü yakalayabilmesi imkansızdır. Bu 

nedenle, mevcut eğitim verilerini diğer durumlara genellemek için ayarlamak, modelin daha 

geniş bir dizi durumdan öğrenmesini sağlar. 

Transfer Learning, temel önermesi basittir: Büyük bir veri kümesinde eğitilmiş bir model alınır 

ve bilgisi daha küçük bir veri kümesine aktarılır [19]. Bir CNN ile nesne tanıma için, ağın erken 

evrişim katmanları dondurulur ve yalnızca bir tahmin yapan son birkaç katman eğitilir. Bu 

yöntem yeni ancak benzer sorunları hızlı ve etkili bir şekilde çözmek için diğer görevlerden 
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edinilen bilgilerin kullanımına izin veren bir yöntemdir. Böylece, uğraştığımız belirli görevle 

ilgili verilere olan ihtiyaç azaltılır. Bu yöntemler kullanılarak kurul tarafından sağlanan Beyin 

BT verileri üzerinde yeterli bir çalışma alanı elde edilmiştir. Çoğu Derin Öğrenme görevinde, 

yetersiz öğrenme verilerinin kullanılması zayıf ve yanlış bir performansa neden olabilir. 

Transfer learning, modelleri eğitmenin ve büyük verilere ihtiyaç duymadan önemli sonuçlar 

elde etmenin yolunu açmıştır [13]. Bu nedenle, modelde bu yöntem kullanılmış ve Beyin 

İnmelerini tespit etmek ve model performansını artırmak için COCO veri kümesinden önceden 

eğitilmiş ağırlıklar kullanılmıştır. Daha önce öğrenilen COCO özellikleri, modele algılama 

işlemi için gerekli olan ek görüntü tanıma temellerini sağlamıştır. Ayrıca, önceden eğitilmiş 

modeli daha da optimize etmek için, ince ayarların uygulaması kaynak tahsisini ayarlamış, 

eğitim ve test sırasında bellek tükenmesi önlenmiştir. [14].  

Parti boyutu, alt bölümler, öğrenme hızı, momentum, weight decay ve yinelemeler gibi diğer 

hiper parametreler, Error! Reference source not found.’de gösterildiği gibi bu çalışma için 

özel olarak uyarlanmıştır. İnce ayarlı model, 64'lük bir Parti boyutu, 8'lik bir alt bölüm ve 

6000'lik yinelemelerle eğitilmiştir. Eğitim süreci için öğrenme hızı, momentum ve bozulma 

mevcut kaynağa dayanmaktadır. Ek olarak 0.00261, 0.9 ve 0.0005 değerleri ile optimal olarak 

ayarlanmıştır. Eğitim aşamasında performansın ilk sonuçlarını sağlamak için, ağırlıklar her 

1000 yinelemede otomatik olarak serileştirilirmiştir. 

Hiper Parametreler Değerleri 

Toplu iş boyutu (Batch Size) 64 

Alt Bölümler (Subdivision) 8 

Öğrenme Hızı (Learning Rate) 0.0000261 

Momentum 0.9 

Weight Decay 0.0005 

Yinelemeler (Iterations) 6000 

Tablo 1: Modele ince ayar yapmak için hiper parametre yapılandırması 

4- Elde edilen deneysel sonuçların sunumu:  

Eğitim ve test için deneysel hazırlık sürecinde, tüm veri kümesi, Tablo 1’de gösterildiği gibi 

belirli bir BT görünümüne ve sınıfa göre bir eğitim setine ve bir test setine ayrılmıştır. Bu 

yaklaşım, modellerin test verilerinden ne kadar iyi algılayabileceğini belirlemeye yardımcı 
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olabilir. Tüm veri kümesinin deneysel bir kısmından sonuçlar incelenerek tamamı hakkında 

öngörüde bulunulabilir. Ayrıca, kör bir stokastik örnek seçimi ile bu yöntem, zayıf veya 

önceden belirlenmiş bir sonuca yol açabilecek seçimleri ekleme durumunu önlemiştir [15]. 

Mevcut veriler YOLO için uygun bir etiket formatına sahip olmadığından, uygun bir etiketleme 

aracı kullanarak uyumlu görüntüleri oluşturmak için kesin bir yeniden etiketleme yaklaşımı 

gerçekleştirilmiştir. 

Sınıflar Eğitim Test Toplam 

İnme Yok 566 144 710 

İskemi Tip İnme 176 44 220 

Kanayıcı Tip İnme 218 62 280 

Tablo 2: Eğitim ve test için veri kümesi dağıtımı 

Tablo 3, giriş boyutlarının genel performans üzerindeki etkisini göstermektedir. 250 

görüntüden oluşan test veri kümesinden hesaplanan sonuçlar, 416x416 

varyantından %93,14'lük en yüksek mAP değerini oluşturdu. 320x320 ise %92,82 ile takip etti. 

Şaşırtıcı bir şekilde, 608x608, artan boyutta bile herhangi bir gelişme göstermedi ve %92,69'luk 

en düşük mAP değeri elde edildi. Genel performans açısından bakıldığında, 416x416 en yüksek 

mAP değerine ulaştı. 

Model mAP IoU 

YOLOv4-Tiny (608x608) 92.69 71.77 

YOLOv4-Tiny (416x416) 93.14 72.51 

YOLOv4-Tiny (320x320) 92.82 71.45 

Tablo 3: Genel algılama performansının çeşitli giriş boyutlarıyla karşılaştırılması 

Performansın diğer nesne algılama modelleriyle karşılaştırılması 

Bu bölümde, BT görüntüleri üzerinden beyin inme tespiti yapan bazı deneme modellerin 

karşılaştırılma sonuçları mevcuttur. Bununla birlikte, yöntemlerdeki farklılıklar nedeniyle 

doğrudan bir karşılaştırma sağlanamaz. Birincil amaç, önerilen yöntemin nesne tespitinde beyin 

inmesi tespit durumunu nasıl geliştirdiğini sunmaktır. BT’de beyin inmesini tespit etmek için 

sınıflandırma ve segmentasyon yöntemleri yapılan, sınırlayıcılar kullanılan sadece birkaç örnek 

çalışmanın var olduğunu da belirtmek gerekir [16, 17]. 



 
 

10 
 

Tablo 4 üzerinde, BT görüntülerinde beyin inmelerini bulmak için sınırlayıcılarla nesne tespit 

yöntemlerini kullanan çalışmalardan birkaçı sunulmaktadır. Buna karşılık, bu çalışma 

YOLOv4-Tiny modeli ile %93,14'lük en yüksek mAP değerine ulaşırken, geri kalanı daha az 

bir oran elde etti. Bu sonuçlar YOLOv4-Tiny'nin mevcut diğer beyin inme tespit yöntemlerini 

aştığını göstermektedir. 

Yöntem Veri seti Boyutu Sınıflar Veri Seti Sonuçlar 

YOLOv4-Tiny 1210 3 Teknofest 93.14% 

YOLOv3-Tiny 1210 3 Teknofest 91.98% 

YOLOv2-Tiny 1210 3 Teknofest 79.90% 

Faster R-CNN 

[21] 

1000 3 [19] 91.66% 

Faster R-CNN 

[22] 

2406 3 [20] 77.60% 

Tablo 4: BT’den Beyin İnme tespiti için modelin mevcut nesne tespit yaklaşımı ile 

karşılaştırılması 

Geliştirilen model, Beyin BT görüntüleri üzerinden inme durumunun saptanmasını 

gerçekleştirmek için yeni bir YOLOv4-Tiny modelinde transfer öğrenme ve ince ayar 

yapmanın etkinliğini sunmuştur. Çeşitli veri ön işleme yöntemleri, piksel kontrastının min-max 

normalleştirilmesini, dosya dönüşümünü ve inme koordinatları için eğitim etiketlerinin 

oluşturulmasını içermektedir. 29 katmanlı YOLOv4-Tiny, detektörün değerli kalıpları 

öğrenmesini sağlamak ve bir dizi özellik çıkarmak için bir omurga görevi görmüştür. Modelde 

ayrıca COCO'dan Transfer Learning yöntemiyle önceden öğrenilmiş ağırlıklar ve BT veri 

kümesinde çıktı katmanı tarafından oluşturulan özellik kümeleri kullanılmıştır. İnce ayarlı ağ 

sayesinde, model sorunsuz bir şekilde uçtan uca en iyi şekilde eğitilmiştir. Bahsedilen 

tekniklerin her ikisi de hızlı ve sağlam bir eğitim süreci için ek kaldıraç sağlamıştır. 

Değerlendirmeden sonra, 416x416 giriş boyutuna sahip kompakt YOLOv4-Tiny, 0.5 eşiğinde 

ayarlanmış %93,14 mAP değeri ile farklı beyin inmeleri tespit etmiştir. Elde edilen bu 

performansın değerlendirilmesinde sonuç olarak, YOLOv4-Tiny (416x416) sadece 6.79 

GFLOPS ve 3s algılama Hızı ile 22.989 MB disk alanı tüketmiştir. 
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