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1. Kullanılan donanımlar 

1.1 Eğitim donanımları 

Kişisel bilgisayarlarda GPU kullanımının yaygın olmaması ve CPU’ların eğitim 

sürecinde yetersiz olması nedeni ile çalışmamız Google Colab ortamında yapılmıştır.   

Google Colab derin öğrenme uygulamaları geliştirmek için kullanılan ücretsiz bir bulut 

hizmetidir. TensorFlow, Keras, PyTorch ve OpenCV gibi derin öğrenme 

kütüphaneleriyle çalışmaya imkân verir. Jupyter Notebook tabanlı çalışır ve CPU, GPU 

(Tesla K80) ve TPU (Tensor Processing Unit-Tensör İşlem Birimi) desteği vardır. Bu 

yüzden eğitimler Google Colab ortamında gerçekleştirilmektedir. 

1.2 Test donanımları 

8 GB bellek (RAM), Intel Core i5 10400F 2.90GHz LGA1200 12MB Cache İşlemci, 

12 çekirdek işlemci çekirdeği, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti/PCIe/SSE2 – 11 GB 

GDDR6 belleği mevcut olan ekran kartı özelliklerine sahip kişisel masaüstü bilgisayar 

kullanılacaktır. 

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari 

Eğitim veri setinin boyutu ve veriler arasındaki varyans, ağın performansında önemli bir rol 

oynamaktadır. Derin öğrenme modellerinin başarımının yüksek çıkması için çok fazla 

veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Yarışma kapsamındaki verilerin yetersiz olduğu düşünülerek 

veri çoğaltma(data augmentation) ve öğrenme aktarımı(transfer learning) yöntemleri 

kullanılmıştır.  

Öğrenme aktarımı, yapısı itibari ile verinin fazla olma gereksinimi ortadan kalkmaktadır ve 

modelin öğrenim süresini kısaltarak başarımını artırmaktadır [1]. Önceden eğitilmiş ağların, 

büyük miktarda veriden öğrenerek ağırlıkları zaten ayarladığı için, sıfırdan eğitilmiş ağlara 

kıyasla daha az veri gerektirdiği bilinmektedir. Öğrenme aktarımı, önceden bir problem 

üzerinde eğitildiği ve daha sonra başka bir model için başlangıç noktası olarak yeniden 

kullanıldığı için önceden eğitilmiş ağırlıkları kullanılarak sınıflandırma modelleri 

oluşturulmuştur.  

Yarışmanın 1’inci aşaması için oluşturulan sınıflandırma modelleri, etiketlenmiş girdi 

verilerini modele sunarak hangi sınıfa ait olduğunu tahmin etmeye dayalı bir modelleme 

problemidir. Bu çalışmada VGG16, InseptionV3, DenseNet, Xception ve 

InceptionResNetV2 ön eğitilmiş ağlar ile sınıflandırma modelleri kullanılmıştır.  

Şekil 1’de gösterilen VGG-16 ağ modeli, Oxford Üniversitesi'nden K. Simonyan ve A. 

Zisserman tarafından "Büyük Ölçekli Görüntü Tanıma için Çok Derin Evrişimli Ağlar" 
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makalesinde önerilen evrişimli bir sinir ağı modelidir [2]. Model, ImageNet'te %92,72 

oranında  test doğruluğuna ulaşmaktadır [3].  

 

Şekil 1: VGG16 ağ modeli 

Şekil 2’de gösterilen Inception-v3, C. Szegedy  ve ark. tarafından önerilen modüldür [4]. 

 

Şekil 2: Inception-V3  ağ modeli 

Şekil 3’de gösterilen DenseNet, Cornwell Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi ve Facebook 

AI Research (FAIR) tarafından geliştirilen modüldür [5]. 

 

Şekil 3: DenseNet ağ modeli 

Şekil 4’de gösterilen Xception, François Chollet tarafından önerilen bir modeldir [6]. 
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Şekil 4: Xception ağ modeli 

Şekil 5’de gösterilen InceptionResNetV2, önemli ölçüde gerçekleştirilmiş sınıflandırma 

performansı ile işlem yükü artan Inception devamı olarak önerilen bir modeldir. 

 

Şekil 5: InceptionResNetV2 ağ modeli 

Bahsedilen ön eğitilmiş sınıflandırma modellerinde hesaplanmış milyonlarca “weight” ve 

“bias” katsayıları bulunmaktadır. Yukarıda anlatılan öğrenme aktarımının temel amacı, 

eğitim süresi çok uzun süren bu katsayıların hepsinin tekrar hesaplanmasını engelleyerek 

sadece gerekli katsayıların hesaplanmasıdır. Köpek, kedi ve araba gibi objelerle eğitilen 

evrişimsel sinir ağlarının(ESA) başlangıç katmanlarındaki konvolüsyon sonuçlarında köşe, 

kenar gibi temel özelliklerden oluşurken ileri katmanlardaki özellikler daha spesifik 

olmaktadır. Bu temeller çerçevesinde öğrenme aktarımıyla farklı veriler eğitilmek 

istendiğinde temel olarak aşağıdaki adımlar izlenmektedir; 

 Tüm konvolüsyon katmanlarının sabitleri dondurulur. 

 Çıkış katmanındaki aktivasyon fonksiyonu ile aktive olan çıkış nöronlarının sayısı 

modelin sınıflandırması istenilen sınıf sayısı ile aynı olacak şekilde değiştirilir. 

 Çıkış katmanı ile konvolüsyon katmanları arasındaki tamamen bağlı katmanlara ait ağ 

katsayıları başlangıç değerleri rastgele olacak şekilde yeni verilerle tekrar eğitilir. 

Yarışmanın 2’nci aşaması için oluşturulan segmentasyon modelleri, görüntülerdeki her 

pikseli bir sınıf etiketine eşleştirme işlemini ifade etmektedir. Özetle görüntüyü piksel 
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bazında sınıflandırarak maske üretmektedir. Bu çalışmada U-Net segmentasyon modeli 

kullanılmıştır. İlerleyen süreçlerde de PraNet ve Mask-RCNN gibi segmentasyon modelleri 

kullanılması planlanmaktadır.  

Bir tür ESA yaklaşımı olan U-Net ilk olarak biyomedikal görüntüler üzerinde bölütleme 

(segmentasyon) yapma önerisi ile 2015 yılında, Olaf Ronneberger, Phillip Fischer ve 

Thomas Brox tarafından önerilmiş bir modeldir [7].  

Şekil 6’da gösterilen ESA modeli boyunca uygulanan havuzlama katmanı (pooling layer) 

modelin ikinci yarısında boyut artırma şeklinde uygulanmaktadır. Bu katmanlar sayesinde 

çıktının çözünürlüğünü artırmak amaçlanmaktadır. Lokalizasyon için model boyunca 

yüksek çözünürlüklü öznitelikler ile örneklenen çıktı birleştirilmektedir. Ardışık bir evrişim 

katmanı daha sonra bu bilgiye dayanarak daha kesin bir çıktı oluşturmayı amaçlamaktadır. 

 

Şekil 6: U-Net model yapısı [7] 

3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri 

Derin öğrenme modellerinde veri boyutu büyük bir etkendir. Veri ne kadar çok olursa model 

o kadar iyi performans sergilemektedir. Bu çalışma kapsamında yarışmacılara sunulan veri 

miktarı, inme yok verisi 4427, iskemi verisi 1130 ve kanama verisi 1093 adetten 

oluşmaktadır. 

Veri çoğaltma, eğitim veri kümesinin boyutunu ve kalitesini geliştiren bir dizi teknik içerir 

[8]. Bundan dolayı yarışma kapsamında verilen verilere ek olarak PhysionNet [9] veri 

tabanından “Kafa İçi Kanama Tespiti ve Segmentasyon için Bilgisayarlı Tomografi 

Görüntüleri” kategorisinden 500 kanama verisi ve 500 normal beyin görüntüleri olmak 

üzere 1000 adet veri kullanılmıştır. 
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İskemi veri seti ile ilgili, iskemi inme lezyon segmentasyonu yarışma(ISLES Challenge) 

[10] kapsamında sunulan verilerden yararlanılarak 500 iskemi verisi ve 500 normal beyin 

görüntüleri olmak üzere 1000 adet veri kullanılmıştır. 

Oluşturulan veri setinde varyasyonlar üreterek aşırı uydurmayı(ezberleme) önlemek ve 

model performansını artırmak için veri büyütme işlemi yapılmıştır. Veri büyütme herhangi 

bir veri biçimine uygulanabilir ve orijinal görüntünün çevrilmesi, kırpılması, ölçeklenmesi, 

döndürülmesi, parlaklığı ve kontrastını değiştirerek veri kümesindeki görüntü sayısını 

artırılabilmektedir. Veri ön işleme kısmında, Şekil 7’de gösterildiği gibi modelin ilgisiz, 

karanlık alanlara yoğunlaşmasını engellemek amacıyla görüntü üzerinde kırpma işlemi 

uygulanmıştır. Görüntülere uygulanan dönüşümlerin listesi Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Veri çoğaltma dönüşüm parametreleri 

Dönüşüm Tipi Oranı 

Yatay Aynalama Açık 

Dikey Aynalama Açık 

Parlaklık 0.1 

Kontrast 2 

Çevirme 90° 

Çevirme 270° 

 

Normal Görüntü İşlemler Kırpma İşlemi 

 

Yatay Aynalama  

  

Dikey Aynalama  

  

Çevirme(270°) Çevirme(90°) Kontrast Parlaklık  

     
Şekil 7. Veri çoğaltma örnekleri 
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Ön işlemden geçirilmiş veriler, sınıflandırma modeli için Tablo 2’de gösterildiği oranda var 

ve yok olarak eğitime hazır hale getirilmiştir.  

Tablo 2: Eğitime hazır verilerin sayısı 

Sınıf Boyut 

Var 8892 

Yok 8854 

 

Bu veriler daha sonra eğitime sokulmak üzere Tablo 3’de gösterildiği oranlarda eğitim, 

doğrulama ve test olarak ayrılmıştır.  

Tablo 3: Eğitime Sokulacak Verilerin Dağılım Oranları 

Veri Boyut (%) 

Eğitim 12422 (%70) 

Test 3550 (%20) 

Doğrulama 1774 (%10) 

 

Ön işlemden geçirilmiş veriler, segmentasyon modeli için Tablo 4’de gösterildiği oranda 

iskemi ve kanama olarak eğitime hazır hale getirilmiştir. Bu veriler de Şekil 7’de olduğu 

gibi veri çoğaltma işlemlerinden geçmiştir. 

Tablo 4: Eğitime Hazır Verilerin Sayısı 

Sınıf Boyut 

İskemi 6780 

Kanama 6558 

4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu 

Yarışma iki oturumdan oluşmaktadır. İlk oturumda, yarışmacılardan bilgisayar 

tomografisi(BT) görüntülerinde inme var/yok sınıflandırılması istenmektedir. İkinci 

oturumda ise, inmenin tıkayıcı (iskemik) tip inme mi yoksa kanayıcı (hemorajik) tip inme 

mi olduğunu tespit etmek ve inmenin olduğu bölgenin işaretlenmesi (segmentasyon) 

istenmektedir. 

İlk oturumda kullanılmak üzere VGG16, InceptionV3, DenseNet, Xception ve 

InceptionResNetV2 ön eğitilmiş ağlar ile sınıflandırma modelleri kullanılmıştır. Bu 

modellerin eğitiminde en yüksek doğruluk (accuracy) değeri “VGG16” ön eğitilmiş ağ 
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modeline aittir. Bu modelde girdi olarak 224x224 çözünürlüğünde görseller kullanılmıştır. 

Eğitimi 50 eğitim tur (epoch) sayısında tamamlanmıştır. Optimizasyon fonksiyonu olarak 

“Nadam” kullanılmıştır. Eğitimler neticesinde çıkan tüm doğruluk, doğrulama 

doğruluğu(validation accuracy), kayıp(loss) ve doğrulama kaybı(validation loss) sonuçları 

Tablo 5’de gösterilmektedir. 

Tablo 5: Eğitim Sonuçları 

Model Doğruluk Doğrulama Doğruluğu Kayıp Doğrulama Kaybı 

VGG16 0.9397 0.9441 0.1937 0.2388 

InceptionV3 0.8868 0.9075 0.2776 0.2854 

DenseNet 0.8177 0.8793 0.4545 0.4896 

Xception 0.9397 0.9346 0.1902 0.2232 

InceptionResNetV2 0.9169 0.9154 0.2117 0.2386 

  

 

Şekil 9: VGG16 Eğitim ve Kayıp Grafikleri 

Değerlendirme kriterleri olarak, karışıklık matrisi(confusion matrix), duyarlılık(recall), 

hassasiyet(precision) ve f-1 puanı (f-1 score) kullanılmıştır. 

Karışıklık matrisi, gerçek değerlerin bilindiği bir dizi test verisi üzerinde, bir sınıflandırma 

modelinin tahminleri ile karşılaştırıldıktan sonra modelin performansını değerlendirmek 

amacıyla kullanılmaktadır. 526 adet “var” ve 474 adet “yok” değerinden oluşan 1000 

elemanlı test verisinin sınıflandırma için karşıklık matris örneği Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6: Örnek Karışıklık Matrisi 

 Tahmin: Var Tahmin: Yok 

Gerçek Değer: 

Var 

TP = 452 FN = 22 

Gerçek Değer: 

Yok 

FP = 35 TN = 491 
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TP (True Positive) : Gerçek değerin 1 olduğu gibi tahmin değerin de 1 olduğu durumlardır.  

TN (True Negative) : Gerçek değerin 0 olduğu gibi tahmin değerin de 0 olduğu 

durumlardır.  

FP (False Positive) : Gerçek değerin 0 ancak tahmin değerin 1 olduğu durumlardır.  

FN (False Negative) : Gerçek değerin 1 ancak tahmin değerin 0 olduğu durumlardır.  

Doğruluk (Accuracy) : Genel olarak, sınıflayıcının ne sıklıkta doğru tahmin ettiğinin bir 

ölçüsüdür. Denklem 1’de doğruluğun nasıl hesaplandığı gösterilmiştir. 

 

 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 

𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚
 

(1) 

Duyarlılık, isabet oranı olarak bilinmektedir ve yüksek olması beklenmektedir. 

Sınıflayıcının ne kadar TP ya da TN değeri doğru tahmin ettiğinin bir ölçüsüdür. Denklem 

2’de duyarlılığın nasıl hesaplandığı gösterilmiştir. 

 
𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 =

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

(2) 

Hassasiyet, tüm sınıflardan, doğru ve yanlış olarak ne kadar tahmin edildiğinin bir 

ölçüsüdür. Duyarlılık gibi hassasiyetin de yüksek olması beklenmektedir. Denklem 3’de 

hassasiyetin nasıl hesaplandığı gösterilmiştir. 

 
𝐻𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑖𝑦𝑒𝑡 =

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

(3) 

f-1 puanı, sınıflandırıcının ne kadar iyi performans gösterdiğinin bir ölçüsüdür. Duyarlılık 

ve hassasiyetin harmonik ortalamasıdır. Denklem 4’de f-1 puanının nasıl hesaplandığı 

gösterilmiştir. 

 
𝐹1 = 2 𝑥 

𝐻𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑖𝑦𝑒𝑡 𝑥 𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘

𝐻𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑖𝑦𝑒𝑡 + 𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘
 

(4) 

Değerlendirme sonuçları, Şekil 10’da eğitim sonucu en yüksek çıkan VGG16 modelinin 

karışıklık matrisi gösterilmektedir. Gösterilen karışıklık matrisinde, Tablo 4’de belirtilen 

test boyutundan daha düşük olan 1000 test verisi kullanılmıştır. Bunun sebebi eğitim için 

kullanılan bilgisayarın modeli test ederken resim fazlalığından RAM dolmaktadır, bunun 

neticesinde test veri sayısı düşürülmüştür.  Tablo 7’de ise eğitilen modellerin sınıflandırma 

raporları gösterilmektedir. 
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Şekil 10: Eğitim Sonucu En Yüksek Çıkan VGG16 Modelinin Karışıklık Matrisi 

 

Tablo 7: Eğitilen Modellerin Sınıflandırma Raporu 

Model Sınıf Hassasiyet Duyarlılık F1 

VGG16 
Yok 0.93 0.95 0.94 

Var 0.96 0.93 0.95 

InceptionV3 
Yok 0.82 0.98 0.90 

Var 0.98 0.81 0.89 

DenseNet 
Yok 0.73 0.99 0.84 

Var 0.99 0.64 0.77 

Xception 
Yok 0.93 0.95 0.94 

Var 0.95 0.93 0.94 

InceptionResNetV2 
Yok 0.92 0.96 0.94 

Var 0.96 0.91 0.93 

 

İkinci oturumda kullanılmak üzere veriler U-Net modeliyle eğitilmiştir. İlerleyen 

aşamalarda ise Mask R-CNN, PraNet ve U-Net türevleri kullanılacaktır. Bu modellerin 

başarım performanslarına bakılarak en yüksek performanslı model yarışmada kullanılmak 

üzere seçilecektir.  

Eğitilen U-Net modelide girdi olarak 512x512 çözünürlüğünde görseller kullanılmıştır. 

Eğitimi 50 eğitim tur (epoch) sayısında tamamlanmıştır. Optimizasyon fonksiyonu olarak 

“Adam” kullanılmıştır. Eğitimler neticesinde çıkan tüm doğruluk, doğrulama 

doğruluğu(validation accuracy), kayıp(loss) ve doğrulama kaybı(validation loss) sonuçları 

Tablo 9’da gösterilmektedir. 
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Tablo 8: Eğitim Sonuçları 

Model Doğruluk Doğrulama 

Doğruluğu 

IOU Kayıp Doğrulama 

Kaybı 

U-Net 0.7501 0.8010 0.6047 0.2439 0.2661 

 

Sınıflandırma ve segmentasyon modellerinde elde edilen ağırlıklarla test edilmiş görüntü 

örnekleri Şekil 10’da gösterilmektedir. 

 

Tahmin: 

Yok 

Gerçek: 

Yok 

Tahmin: 

Var 

Gerçek: 

Yok 

Tahmin: 

Var 

Gerçek: 

Var 

Tahmin: 

Yok 

Gerçek: 

Var 

    

(a) 

 

(b) 

Şekil 8. Çalışma sonucunda elde edilen görüntüler a) Sınıflandırma Modeliyle Test Sonuçları b) Segmentasyon Modeliyle 

Test Sonuçları 
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