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1.Kullanılması planlanan GÜNCEL donanımlar ve özellikleri  

1.1. Eğitim Donanımları  

Eğitim işlemleri takım içindeki kişisel bilgisayarlar üzerinde yapılmıştır. Sistem 

özellikleri Şekil 1.1.1’de görülebilmektedir: 

 

Şekil 1.1.1: Eğitim yapılan sistemin özellikleri 

1.2. Test Donanımları  

Test sırasında kullanılan donanımların yeterliliği farklı bir sisteme olan ihtiyacı 

ortadan kaldırmıştır. 1.1’de bahsedilmiş olan bilgisayarlar ve özellikleri, uygulanmış 

olan yapay zeka öğrenmeleri için yeterli olmuştur. 

 

Şekil 1.1.2: Test yapılan sistemin özellikleri 

2. Çözüm için kullanılan yöntemler ve mimariler 

Problemin çözümü için kullanılması planlanan yöntem derin öğrenme olarak 

belirlenmiştir. Bölütleme işlemi için U-net mimarisinde transfer öğrenme kullanılan bir ağ 

inşa edilecektir. 

2.1 Derin Öğrenme 

Derin öğrenme, verilen bir veri seti ile sonuçları tahmin eden birden fazla katmandan 

oluşan bir makine öğrenme yöntemidir. Derin öğrenme, makine öğrenmesinin; makine 

öğrenmesi ise yapay zekânın alt dalı olarak özetlenebilir. Derin öğrenmenin üç ana çeşidi 

vardır. Bunlar çok katmanlı perceptron, evrişimli sinir ağı ve yinelgeli sinir ağı olarak 

sayılabilir. [1] 
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2.2 Konvolüsyonel Sinir Ağı 

CNN genellikle görüntü işlemede kullanılan ve girdi olarak görselleri alan bir derin 

öğrenme algoritmasıdır. Farklı operasyonlarla görsellerdeki featureları (özellikleri) 

yakalayan ve onları sınıflandıran bu algoritma farklı katmanlardan oluşmaktadır. 

Convolutional Layer, Pooling ve Fully Connected olan bu katmanlardan geçen görsel, farklı 

işlemlere tabii tutularak derin öğrenme modeline girecek kıvama gelmektedir. CNN 

modelleri oluştururken, unstructural(düzensiz) veri ile çalışıldığından klasik makine 

öğrenmesi algoritmalarına kıyasla veri ön işleme kısmında çok fazla zaman 

harcanmamaktadır. [2] 

2.3 Transfer Öğrenme 

Transfer öğrenmesi, bir problemi çözerken elde edilen bilgiyi saklamak ve daha sonra 

farklı ama ilgili bir probleme uygulamak üzerine odaklanan makine öğreniminde bir 

araştırma problemidir. Transfer öğrenimi, ikinci görevi modellerken hızlı ilerleme veya 

gelişmiş performans sağlayan bir optimizasyondur. Öğrenmeyi transfer etmek, yeni bir 

görevde öğrenmenin, önceden öğrenilmiş olan ilgili bir görevden bilginin aktarılması 

yoluyla iyileştirilmesidir. [3] Derin öğrenme modellerini veya derin öğrenme modellerinin 

eğitildiği büyük ve zorlu veri kümelerini eğitmek için gerekli olan muazzam kaynaklar göz 

önünde bulundurulduğunda, transfer öğrenimi derin öğrenmede popülerdir. İki çeşit eğitim 

transferi vardır. Bunlar “Gelişmiş Model Yaklaşımı” ve “Ön-eğitimli Model Yaklaşımı” 

olarak sayılabilir. Derin öğrenme alanında en yaygın olan yöntem ikinci olandır. Bu yöntem 

uygulanırken öncelikli iş kaynak modelin belirlenmelidir. Birçok araştırma kurumu geniş ve 

zorlu veri kümeleri üzerinde eğitilmiş modelleri yayınlamaktadır. Kaynak modelin 

belirlenmesinin ardından çözüm aranan probleme ilişkin modele yapılacak ekleme veya 

çıkarma gibi işlemlerin belirlenmesi ve uygulanması gelmektedir. Bu işlemlerden sonra 

model probleme uygun ve eğitime hazır bir hale gelmiş olmaktadır. Bu gibi problemler için, 

ImageNet yarışmasının ağırlık değerlerini kullanmak oldukça yaygın bir yöntemdir. 

ImageNet, 1000 sınıflı bir görüntü sınıflandırma yarışmasıdır ve genellikle birçok kurum 

son modellerini yeniden kullanım için serbest bırakmıştır. Bu modellerin modern bir 

donanım üzerinde eğitilmesi uzun süreleri almaktadır. Bu serbest modeller, görüntü verisini 

girdi olarak bekleyen yeni modellere doğrudan entegre edilebilir. [4] 

2.4 Optimizasyon Yöntemi 

Tüm deneylerde ADAM optimizasyon yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem günümüzde 

en yaygın kullanılan ve öğrenme hızını otomatik ayarlayan bir yöntemdir. Optimize edilen 

https://teknoloji.org/derin-ogrenme-nedir-yapay-sinir-aglari-ne-ise-yarar/
https://teknoloji.org/derin-ogrenme-nedir-yapay-sinir-aglari-ne-ise-yarar/
https://teknoloji.org/makine-ogrenmesi-nedir-makine-ogrenmesi-algoritmalari/
https://teknoloji.org/makine-ogrenmesi-nedir-makine-ogrenmesi-algoritmalari/
https://teknoloji.org/makine-ogrenmesi-nedir-makine-ogrenmesi-algoritmalari/
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parametre Categorical Cross Entropy Loss’tur. Bölütleme işleminde DICE loss 

kullanılacaktır. 

2.5 Performans metrikleri 

Deneylerde performans ölçümü için Categorical Cross-Entropy Loss ve AUC 

kullanılmıştır. Bunun sebebi AUC metriğinin sınıfların birbirinden ayrılabilirliğinin 

ölçüsünü vermesi, Cross Entropy’ nin de doğruluk oranında dikkate alınmayan şekilde 

tahminin gerçekten ne kadar farkı olduğunu da hesaplamasıdır. 

2.6 Erken Durdurma(Early Stopping) 

Yapay sinir ağlarının eğitiminde kayıpların azaltılması için ağırlıkların eğitim verilerine 

bağımlılığı giderek artar. Bu durumda doğrulama verilerinden elde edilen sonuçlarda hata 

oranları artmaya başlar. Bu noktada durabilmek için erken durdurma uygulanır. 2.6, 2.7, ve 

2.8’de belirtilen yöntemler tüm deneylerde uygulanmıştır. 

2.7 Dropout 

Dropout her epochta rastgele bazı nöronların eğitim sırasında yok sayılmasıdır. Bu 

şekilde kaynak kullanımı azaltılır, stabilite artar. 

2.8 ModelCheckpoint 

Erken durdurmadan sonra elde edilen en iyi ağırlıklara dönmeyi sağlar 

2.9 EfficientNet 

EfficientNet, bir grup evrişimli sinir ağı modeli olarak düşünülebilmektedir. 

Kendisinden önceki modellerin çoğundan daha efektif/verimli (efficient)dir. EfficientNet 

grubu B0-B7 arasında 8 tane modelden oluşmaktadır ve sayı büyüdükçe hesaplanan 

parametre sayısı ve doğruluk artar. Son yıllarda daha küçük modellerle daha verimli 

yaklaşımlar benimsenmeye çalışılmaktadır. Öyle ki, modeli küçültmeye çalışırken derinlik, 

genişlik ve çözünürlükten yalnızca birinde değil her üçünde de ölçekleme yapmak çok daha 

efektif sonuçlar üretmeyi sağlamaktadır[5]. 

 

Şekil 2.9.1. EfficientNet Modelinin Mimarisi 

2.10 MobileNet 

MobileNet, Google araştırmacıları tarafından tasarlanan evrişimli sinir ağıdır. 

MobileNet ile geleneksel CNN arasındaki temel fark, geleneksel CNN’de, ‘Batch 
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Normalization’ ve ReLU’ dan önce, 3x3 evrişimli bir katman var iken, MobileNet evrişim 

sürecini 3x3 derinliğe böler. MobileNet klasik CNN modelleri gibi yüksek bir doğruluk 

değeri veremese de güç tüketimi ve performans arasında iyi bir denge bulabilmektedir. [6] 

MobileNet modelinin mimarisi Şekil 2.10.1’de görülmektedir. 

 

 Şekil 2.10.1 MobileNet Mimarisi [7] 

2.11 DenseNet121 

DenseNet121 (Yoğun Bağlantılı Evrişim Ağı), her katmanı diğer katmanlara ileriye 

doğru bir şekilde bağlanan (sequential) bir modeldir. DenseNet mimarisinde her katman bir 

önceki katmanların özelliklerini girdi olarak kullanmaktadır. Bu mimarinin en büyük 

avantajı, özellik yayılımını sağlamak ve özelliğin yeniden kullanılmasına olanak sağlayarak 

parametre sayısını azaltmaktır. DenseNet mimarisi şeması Şekil 2.11.1’de görülmektedir. 

Bu mimari dört yoğun blok, üç geçiş katmanı ve toplam 121 katmandan oluşmaktadır.  

 

Şekil 2.11.1 DenseNet121 Mimarisi 

DenseNet mimarisi transfer öğrenme için kaynak model olarak belirlenmiştir. Tam 

bağlantı katmanlarındaki nöron sayıları 1024, 512, 3 olarak sıralanmaktadır.  
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2.12 VGG-16 

Oxford Üniversitesi Görsel Geometri Grubu tarafından tasarlanan evrişimsel sinir 

ağıdır. 224x 224 büyüklüğündeki görüntüleri evrişimsel aşamalardan geçirerek 7x7 piksellik 

512 özellik haritasına ulaşır ve bu haritalardan da tam bağlantılı 3 aşama ile de sınıflandırma 

sonucunu gösterir. Parametre sayısı oldukça fazla ve hafıza kullanımı yüksek bir ağdır. 

 

Şekil 2.12.1 VGG 16 Mimarisi 

Evrişimsel kısmın ağırlıkları imagenet veri setinde eğitilmiş modelden alınıp sabit 

bırakılmış, imagenet yarışmasındaki 1000 sınıflı problem için konmuş tam bağlantılı 

katmanlar yerine 3 tam bağlantılı katman çeşitli nöron sayılarıyla eğitilerek sınıflandırma 

problemindeki performans incelenmiştir. İlk katmanda 2048 ve 1024 nöron kullanarak elde 

edilen sonuçlar detaylandırılmıştır.  

2.13 U-net 

Bölütleme işleminin yapılabilmesi için U-net mimarisi kullanılması öngörülmektedir. Bu 

mimari ön tasarım raporunda açıklanmıştır. Keras uygulamaları arasında U-net için transfer 

öğrenme yapabileceğimiz bir ağırlık verisi yoktur. U-net mimarisinde transfer öğrenmeyi de 

kullanabilmek için deneylerde en iyi sınıflama sonucunu veren evrişimli ağın ağırlık ve 

katmanları U-net’ in encoder(kodlayıcı) bölümünde yer alacak, sonra upconvolution ve 

convolution işlemleriyle bölütleme görüntüsü elde edilecektir.   

2.14 Aşama 2 için yapılan görüntü işleme ön çalışmaları 

 Aşama 2 için yapılacak eğitimin iyileştirilmesi amacıyla birçok görüntü işleme 

algoritmaları incelenmiştir. Bu algoritmalardan Gaussian Blur (bulanıklaştırma), CLAHE 

(Görüntüdeki kontrastı arttırmak için uyarlanabilir histogram eşitleme) ve Edge-Detection 

(kenar algılama) algoritmaları, yapılacak olan eğitimin iyileştirilmesi açısından uygun 

olabileceği saptanmıştır. Bu algoritmaların parametre değerleri hala test aşamasında olup, 

şimdilik ortaya çıkan değerler aşağıda belirtilmiştir: 
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Şekil 2.14.1: Yalnızca Edge Detection Kullanılarak Yapılan Görüntü İşleme 

Yalnızca Edge Detection Algoritması kullanılarak yapılan görüntü işleme şekil 2.14.1’de 

performansı oldukça pozitif etkileyecek gibi gözükse de, verinin tümünde aynı verimimi 

alamamakla beraber bazı verilerin verimi düşürmesi üzerine diğer iki görüntü işleme tekniği 

de göz önüne alındı: 

 

Şekil 2.14.2: CLAHE, Gaussian Blur, ve Edge Detection Algoritmaları Kullanılarak 

Oluşturulan Ön Görüntü İşleme Denemesi ve Veri Setinde Yer Alan Maske 

Değerler aşama 2’de yapılacak olan eğitim ve test aşamalarında mümkün olduğunca 

optimum haline getirilecektir.  

3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri  

Deneyler sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan veri seti kullanılmıştır. 

Modelin lineer dönüşümler bakımından sabit(invariant) olabilmesi için belli sınırlar dahilinde 

rastgele dönüşümler uygulayan bir fonksiyon kullanılmıştır. Bu şekilde veri artırımı da 

sağlanmıştır. Hem kanama hem inme içeren görseller bulunamamıştır. Bölütleme işlemini 

gerçekleştirecek ağ bunu çözebilecek kapasitede olacaktır ancak sınıflandırma açısından bu 

durum test edilememiştir. İskemik lezyonların BT görüntülerinden belirlenmesi için yapılan 

ISLES 2018 yarışmasında kullanılan veri setine erişim sağlanmış ancak deneylerde 

kullanılmamıştır. Veriler BT, CBF, CBV, DWI(perfüzyon) ve bölütleme maskelerinden oluşan 

94 görüntü kümesi içerir. Bu veri setinin ODbL( Open Database Licence) ile lisanslanmış 
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olması gerekli atıflar yapıldığı takdirde ticari dahil her türlü kullanıma açık olduğu anlamına 

gelmektedir.  

4. Elde Edilen Deneysel Sonuçların Sunumu  

4.1 EfficientNet Modeli İle Elde Edilen Sonuçlar 

EfficientNet modeli için yapılan transfer öğrenme işleminde 18. epochta en iyi 

parametre değerleri yakalanmış olup EarlyStopping uygulanmıştır. Modelin 18.epoch 

sonunda ulaştığı değerler; loss: 0.2427, auc: 0.9820, val_loss: 0.5925, val_auc: 0.9089 olarak 

elde edilmiştir. Modelin eğitim sırasında doğru yaptığı sınıflandırmaların yüzdesi için 

oluşturulan grafik şekil 4.1.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.1.1 EfficientNet Modeli İçin Epoch Başına Doğruluk Grafiği 

Modelin veri setinde bulunan sınıflandırmaları ne kadar iyi öğrendiğini değerlendirmek 

için oluşturulan kayıp (loss) parametresine ait grafik şekil 4.1.2’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.1.2 EfficientNet Modeli İçin Epoch Başına Kayıp Grafiği 

4.2 MobileNet Modeli İle Elde Edilen Sonuçlar 

Yapılan eğitim sonucunda en iyi val_auc değeri 11. adımda gerçekleşmiş ve 

kaydedilmiştir. Eğitimin sonucunda “loss” değerinin 0.2050, “auc” değerinin 0.9874,” 

val_loss” değerinin 1.0212 ve “val_auc” değerinin ise 0.9316 olduğu görülmüştür. 

Metriklerin değerlendirilmesinin ardından model eğitim aşamasında ne kadar yüksek bir 

başarı gösterse de doğrulama adımlarında kötü sonuçlar verdiği dikkat çekmekte ve modelin 

“overfitting” (aşırı uydurma) problemi olduğu gözlemlenmektedir. Eğitim “Erken 

Durdurucu” sayesinde toplam 26 adım sürmüş ve durdurulmuştur. Her adım başına çıkan 

kayıp ve doğruluk değerleri grafikleştirilerek Şekil 4.2.1 ile gösterilmektedir. 



 
 

 

10 
 

 

Şekil 4.2.1 Modelin Adım Başına Kayıp ve Doğruluk Değerleri 

4.3. DenseNet121 Modeli İle Elde Edilen Sonuçlar 

DenseNet121 modelinin kaynak olarak kullanıldığı modelden elde edilen sonuçların 

değerlendirilebilinmesi için başarım metrikleri kullanılmıştır. Bu metrikler için loss (kayıp) 

ve auc (area of under the curve) tercih edilmiştir. Modelin eğitiminden sonra, loss değeri 

0.2179, auc değeri 0.9854, val_loss değeri 0.2931 ve val_auc değeri ise 0.9761 olarak 

belirlenmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde başarılı bir model elde edildiği 

görülebilmektedir. 

4.4. VGG16 Modeliyle Elde Edilen Sonuçlar 

VGG 16 modeliyle yapılan 2 denemede elde edilen başarım metrikleri tabloda 

görülmektedir. İlk aşamadaki nöron sayıları değiştirilerek sonuçlar elde edilmiştir. En iyi 

performans elde edilen model için eğitim grafiği de eklenmiştir.67. epoch’ ta eğitim 

durmuştur. 

Tablo1. VGG-16 Modeliyle Yapılan Eğitimlerin Sonuçları 

VGG-16 Eğitim Doğrulama 

Nöron 1024 2048 1024 2048 

Kayıplar 0.4070 0.3876 0.3984 0.3770 

AUC 0.9452 0.9594 0.9533 0.9635 

Doğruluk  0.8477  0.8596 
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Şekil 4.4.1.VGG-16 Modelinin Epoch Başına Kayıp ve AUC Değerleri 

 VGG-16 ile yapılan eğitimde Densenet’in performans değerlerine ulaşılamamıştır. 

4.5. Yalnızca Tam Bağlantılı 3 Katmanlı Model ile Elde Edilen Sonuçlar 

Transfer öğrenme kullanılan deneylerin sonucunu daha iyi analiz edebilmek için 

transfer öğrenme kullanmadan yalnızca tam bağlantılı bir sinir ağıyla da eğitim yapılmıştır. 

Katmanların nöron sayısı sırasıyla 2048,64,3’ tür. Burada elde edilen sonuçlar grafikte 

verilmiştir. Bu yöntemle sınıflandırmanın başarımı oldukça düşük kalmış ve eğitimin 

tamamlanması için gereken epoch sayısı 178 gibi yüksek bir sayıya çıkmıştır. 

 

Şekil 4.5.1.Tam Bağlantılı 3 Katmanlı Modelde Epoch’ lara Göre Kayıp Ve Auc Değerleri  

Transfer öğrenme yapıldığında sistemin çok daha az epoch içinde daha iyi performansa 

ulaştığı görülebilmektedir. GPU kullanıldığı takdirde transfer öğrenmenin eğitim süresi 

açısından bir dezavantajı olmamıştır.  
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4.6. Sonuçların Kıyaslanması 

Tablo2. Farklı Modeller İçin Alınan Sonuçların Karşılaştırılması 

Metrikler\Modeller EfficientNet MobileNet DenseNet121 VGG-16(2048 

Nöron) 

auc(area under curve) 0.9820 0.9874 0.9854 0.9594 

loss (kayıp) 0.2427 0.2050 0.2179 0.3876 

val_auc 0.9089 0.9316 0.9761 0.9635 

val_loss 0.5925 10.212 0.2931 0.3770 

Sonuçlara bakıldığında doğrulama setinde en iyi sonuç veren modelin DenseNet121 

model olduğu görülmektedir. 
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