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1. Kullanılması planlanan GÜNCEL donanımlar ve özellikleri

Model eğitimleri için aşağıdaki donanımlar dışında bulut üzerinde GPU hizmeti sağlayan

Google Colab servisleri kullanılmıştır. Ayrıca yüksek RAM ve GPU desteği için Colab Pro

servisi satın alınmıştır.

1.1. Eğitim Donanımları

1.2. Test Donanımları

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari

Bu çalışma kapsamında 3 iş paketi ele alınmıştır. İlk olarak normal ve inme

görüntülerinin yer aldığı veri seti üzerinde inme var/yok şeklinde sınıflandırma yapılmıştır. 2.

iş paketinde inme görüntüleri üzerinde kanayıcı/tıkayıcı tip sınıflandırması yapılmıştır. Son

pakette ise, inme görüntülerinin segmentasyon işlemi gerçekleştirilmiştir.

A. İnme var/yok sınıflandırması:

Yarışmanın 1. oturumunda BT görüntüleri üzerinden İnme var/yok sınıflandırması

tespiti amaçlanmaktadır.

İnme var/yok sınıflandırması için özgün olarak bir evrişimli sinir ağı modeli

geliştirilmiştir. Modele ait diyagram şekil 1’de gösterilmiştir. Söz konusu modelde, 3 evrişim

katmanı 3 x 3 filtre ile kullanılmıştır. Her evrişim katmanından sonra maksimum havuzlama

yapılmıştır. Daha sonra LSTM ve GRU katmanları oluşturulmuş. LSTM ve GRU katmanları
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içinde dropout yapılmıştır. Flatten katmanı düzleştirme yapılmıştır. Dense katmanından sonra

Dropout ile nöron sayısı azaltılmmış, softmax ile sınıflandırma modeli tamamlanmıştır.

Şekil 1: CTROKE Model

Sınıflandırma problemine özgü olarak toplanan veriler incelenmiş ve uzman

Nöroradyolog tarafından incelendikten sonra genel bir veri havuzu oluşturulmuştur. 1.

oturumda kanamanın olduğu ve olmadığı BT görsellerine ait veri havuz seti ile ilgili detaylar

Tablo 3’te paylaşılmıştır. Hiperparametreler ve modele yönelik diğer değişkenler Tablo 1’de

gösterilmektedir.

Tablo 1: Hiperparametreler
Hiperparametre Değer

Öğrenme Oranı (LR) 0.001

Batch Size 32

Epoch 20

Görüntü Boyutu 224 x 224

Optimizer ADAM

Loss Categorical Cross-Entropy

B. İskemi/ Kanayıcı Sınıflandırma

Yarışmanın 2. iş paketinde, BT görüntüleri kullanılarak kanama tiplerinin

sınıflandırılması yapılmaktadır. Bu oturumda kanayıcı (hemorajik) tip inme, tıkayıcı (iskemi)

tip inme ve mix tip inme olmak üzere üç grup yer almaktadır.

Sınıflandırmada kullanılan model mimarisi şekil 2’de gösterilmiştir. Model, 5 evrişim

katmanı(2,2) filtre ile kullanılmıştır. Sonrasında Flatten katmanıyla düzleştirme yapıp Dense
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katmanlarıyla sınıflandırma yapılmıştır. ‘Adam’ ve ‘RMSprop’ optimizer algoritmaları

kullanılıp başarı oranları değerlendirilmiştir.  Model yapısı şu şekildedir:

Conv2D(32,(5,5)) → MaxPool(2,2) → Conv2D(64,(3,3)) → MaxPool(2,2) →

Conv2D(128,(3,3)) →  MaxPool(2,2) → Conv2D(128,(3,3)) → MaxPool(2,2) →

Conv2D(256,(3,3)) →  MaxPool(2,2) → Flatten() → Dropout(0,5) → Dense(512) →

Dense(3).

Modele ait çizim Şekil 2 de, modelde kullanılan hiperparametreler tablo 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2: CNN Mimarisi

Tablo 2: Hiperparametreler

Hiperparametre Değer

Öğrenme Oranı (LR) 0.001

Batch Size 32

Epoch 20

Görüntü Boyutu 220 x 220

Optimizer ADAM

Loss Categorical Cross-Entropy

C.  Segmentasyon

Geleneksel evrişimli sinir ağından geliştirilen U-Net, ilk olarak 2015 yılında

biyomedikal görüntüleri işlemek için tasarlanmış ve uygulanmıştır [1]. Genel bir evrişimli

sinir ağı, girdinin bir görüntü ve çıktının bir etiket olduğu görüntü sınıflandırmasına odaklanır,

ancak biyomedikal durumlarda, sadece bir hastalık olup olmadığını sınıflandırmanın yanında,
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aynı zamanda anormallik alanını lokalize etmemiz gerekir. U-Net bu problemi çözmeye

odaklanmıştır. Sınırları lokalize edebilmesinin ve ayırt edebilmesinin nedeni, her pikselde

sınıflandırma yapmaktır, böylece giriş ve çıkış aynı boyutta olur. Şekil 3’te gösterilen ağın

temeli şuna benzer:

Şekil 3: U-Net Mimarisi.

Mimari “U” şeklindedir. Simetriktir ve iki ana bölümden oluşur. Şekil 3’te gösterilen

A bölgesi genel evrişim sürecinden oluşan kodlayıcı yolu olarak adlandırılır. B bölgesi,

darboğaz olarak adlandırılır ve C bölgesi de transpoze 2d evrişim katmanlarından oluşan kod

çözücü yoludur. Kodlayıcı yolu, görüntüden özellik haritalarının çıkarılmasını sağlar. Kod

çözücü yolunda aktarılan evrişimleri kullanarak hassas lokalizasyon yapılır.

Daralma/aşağı örnekleme yolu (Kodlayıcı Yolu): [1]

U-Net'in daralma yolunun yapısı aşağıdaki gibidir:

Conv katman1 →  conv katman2 →  maksimum havuzlama →  dropout

Kodlama yolu 4 bloktan oluşur. Her blok şunlardan oluşur:

1. İki adet 3 x 3 evrişim katmanı + ELU aktivasyon işlevi (Toplu normalleştirme (batch

normalization) ile)

2. Bir adet 2 x 2 maksimum havuzlama katmanı.
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Daralma yolunun amacı segmentasyon yapabilmek için giriş görüntüsünün özelliklerini

yakalamaktır. Her blokta iki evrişim katmanı vardır ve evrişim işlemi görüntünün derinliğini

artırır. Aşağıyı gösteren kırmızı ok, görüntünün boyutunu yarıya indiren maksimum

havuzlama işlemidir. Bu tip bloklar Şekil 3 içerisinde A kısmında gösterildiği gibi üç kez

tekrarlanır.

U-Net modelinin B bloğunun maksimum havuzlama katmanı yoktur. Bu blok 2 evrişim

katmanından oluşur.  Bu blokta görüntü yeniden boyutlanır.

Modelin en alt katmanından modelin 2. Aşaması olan kod çözücü yoluna gidilmektedir.

U-Net'in geniş yolunun yapısı Şekil 3 içerisinde C kısmında gösterildiği gibidir.

Genişletme/Yukarı örnekleme yolu (Kod Çözücü Yolu) [1]:

Geniş yolda, görüntü orjinal boyutuna yükseltilecektir. Formül aşağıdaki gibidir:

conv_2d_transpose -> concatenate -> conv_layer1 -> conv_layer2

Aktarılan evrişim, görüntülerin boyutunu genişleten bir üst örnekleme tekniğidir. Temel

olarak, orijinal görüntü üzerinde bir miktar dolgu ve ardından bir evrişim işlemi yapar.

Buradaki amaç, daha kesin bir tahmin elde etmek için önceki katmanlardan gelen bilgileri

birleştirmektir.

Genişleme yolu 4 bloktan oluşmaktadır. Her blok şunlardan oluşur:

1. Dekonvolüsyon katmanı.

2. İki adet 3 x 3 evrişim katmanı + ELU aktivasyon işlevi (Toplu Normalleştirme ile)

Bu tip bloklar Şekil 3 içerisinde C kısmında gösterildiği gibi üç kez tekrarlanır. Genişleme

yolunda görüntüler büyütülür ve daralma yolundan gelen görüntülerle birlikte birleştirilir.

Buradaki amaç, daha kesin bir tahmin elde etmek için önceki katmanlardan gelen bilgileri

birleştirmektir.

3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri

A. İnme var/yok sınıflandırması:

İnme var/yok sınıflandırması için Sağlık Bakanlığı veri seti haricinde kullanılan veri setleri

Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3: İnme var/yok sınıflandırması için veri setleri
Veri Seti Adı Görüntü Sayısı

1 RSNA Intracranial Hemorrhage Detection Dataset[2] 8459 kanamalı

2 Qure.ai Head CT Scan CQ500 Dataset [3] 5806 kanamalı,

10014 normal

1 numaralı veri seti Kuzey Amerika Radyoloji Derneği tarafından yapılan yarışmada

sunulan veri setinden elde edilmiştir [2]. Veri seti içerisinden kanama içeren dicom dosyaları,

microdicom uygulaması ile PNG formata dönüştürülmüştür.

2 numaralı veri seti, Sasank Chilamkurthy vd tarafından elde edilmiş, kontrast

içermeyen beyin BT görüntülerinden oluşmaktadır [3]. Kafa içi kanama ve alt türlerinin 3

uzman radyolog tarafından değerlendirilerek oluşturulmuş söz konusu veri setinde, normal ve

parankimal kanama içeren dicom tipindeki dosyalar, microdicom uygulaması ile PNG formata

dönüştürülerek ana veri setine eklenmiştir.

Ayrıca, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinden kanama

içeren ve içermeyen görüntüler için etik kurulu onay belgesi için başvuru yapılmıştır. Onay

alınması halinde Nöroradyoloji sertifikasına sahip Uzman Radyolog Dr. Öğr. Üyesi İbrahim

Önder YENİÇERİ incelemesi ile kanama içeren ve içermeyen BT görüntüler, veri setine

eklenecektir.

Yukarıdaki veri setleri derlenerek genel bir veri seti oluşturulmuştur. Bu veri seti,

model için %80 eğitim ve %20 test olacak şekilde ayrılmıştır. Eğitim seti içinde %10 olarak

doğrulama veri seti ayrılmıştır.

Tablo 4: Veri setinin Eğitim/Test olarak ayrılması
Eğitim (%80) Test (%20) Toplam

Normal 12038 3010 15048

Hemorrhage 12474 3119 15593

Toplam 24512 6129 30641

B. İskemi/ Kanayıcı Sınıflandırma ve Segmentasyon Veri seti:

Bu kısımda Sağlık Bakanlığının sunduğu veri seti kullanılmıştır. Bu veri seti 1130

iskemi ve 1093 hemorajik BT görüntüsünden oluşmaktadır. Giriş görüntü boyutları 200x200

olarak ayarlanmıştır. Veri seti %80 eğitim, %20 test seti olarak bölünmüştür. Eğitim setinin

%10’luk kısmı doğrulama seti için ayrılmıştır. Tablo 5’ te veri seti ile ilgili detaylar

paylaşılmıştır.
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Tablo 5:Veri setinin dağılımı.

Tipler Eğitim(%80) Test(%20) Toplam

Kanamalı 904 226 1130

İskemi 874 219 1093

Mix 0 0 0

Toplam 1778 445 2223

4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu

A. İnme var/yok sınıflandırması:

Yarışmanın 1. iş paketinde inmenin olup olmadığını tespit eden bir çözüm

beklenmektedir. Bu sınıflandırma probleminde, özgünlük açısından 2 yaklaşım geliştirilmiştir.

İlk yaklaşım, BT görüntülerinde gürültü temizliği yaparak model başarımını artırmaktır. İkinci

yaklaşım ise, mevcut çözümler dışında özgün bir CNN modeli ortaya koymaktır.

a. Gürültü temizlemenin başarımlar üzerine etkisi:

Tıbbi görüntüler, çeşitli sebeplerden dolayı gürültü içermektedir. Söz konusu

gürültülerin mevcut problemin yapay zeka yaklaşımlarınca çözümünde, başarımda negatif

etkiye sebep olduğu [4] ile verilen çalışmada gösterilmiştir. Bu sebeple, oluşturulan veri seti

üzerinde gürültü temizleme yöntemleri uygulanmış ve modelin sınıflandırma başarımı üzerine

etkisi araştırılmıştır.

İlk aşamada, çeşitli kaynaklardan toplanarak oluşturulan veri seti içinden 1.000

kanama, 1.000 normal sınıfına ait BT görüntüleri rassal olarak seçilmiş ve toplamda 2.000

örnekli bir veri seti oluşturulmuştur. Bu veri setine Yerel Olmayan Ortalama (Non-Local

Means (NLM)), Bilateral, Block Matching 3D (BM3D) filtreleri uygulanmış, gürültü

temizlenerek veri setleri hazırlanmıştır.

İkinci aşamada, genel veri seti üzerinde 5.000 kanama, 5.000 normal sınıfına ait BT

görüntüleri rassal olarak seçilmiş ve toplamda 10.000 örnekli ikinci bir veri seti

oluşturulmuştur. 10.000 örnekli bu veri setine de aynı gürültü temizleme filtreleri

uygulanmıştır.

1000 ve 5000 örnek alınarak oluşturulmuş toplamda 8 veri setinin her biri için,

geliştirilen model ile diğer değişken ve hiperparametreler sabit tutularak 10 defa eğitim ve test
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süreçleri çalıştırılmıştır. Her çalıştırmada aynı veri seti üzerinde farklı eğitim ve test setleri

seçilmiştir. Şekil 5’te test başarımlarının ortalamaları karşılaştırılmalı olarak gösterilmektedir.

Şekil 5: Orijinal ve Gürültü Temizleme filtreleri uygulanmış veri setleri üzerinde test başarım

ortalamaları

Yukarıdaki grafikte NLM filtresi ile temizlenmiş veri setinin diğer veri setlerine göre

ortalama olarak daha başarılı olduğu görülmektedir. Sonuçlar arasındaki farkın az olması

nedeniyle, farkı istatiksel olarak anlamlandırmak için hipotez testleri uygulanmıştır.

Kolmogorov Simirnov testine [5] göre verilerin normal dağılıma sahip olmadığı görülmüş ve

bu nedenle Friedman testi [6] kullanılmıştır. p-value = 0.67 > 0.05 olduğundan veri

temizleme yöntemlerinin başarım üzerinde anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüştür. Bu

nedenle sınıflandırma işlemleri orjinal veri setleri üzerinden gerçekleştirilmiştir.

a. Geliştirilen model: CTROKE

Geliştirilen modele “CTROKE” adı verilmiştir. Bu model, daha önce oluşturulmuş her

sınıf için 1000 örnekli veri seti üzerinde 10 defa çalıştırılmıştır. Elde edilen sonuçları

karşılaştırmak için Inception Resnet V2 mimarisi ile ikinci bir model oluşturulmuş ve aynı

veri seti üzerinde 10 defa çalıştırılmıştır. CTROKE ve Inception Resnet V2 modellerinin test

başarımlarının ortalamaları Şekil 7’de gösterilmektedir.

CTROKE modeli ile her sınıfı 5.000 örnekli orijinal veri seti üzerinde 10 defa

çalıştırma yapılmıştır. Elde edilen test başarımları şekil 8’de gösterilmektedir.
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Şekil 7: Model karşılaştırması.
Şekil 8: CTROKE modeli test başarımları

5000 örnekli veri setinin, CTROKE modeliyle eğitimiyle modelin test başarımı

ortalama %94’e ulaşmıştır. Bununla birlikte CTROKE modelinin genel veri seti üzerinde

eğitimleri devam etmektedir. Ayrıca Hiperparametre optimizasyonu konusunda da çalışmalar

sürmektedir.

B.İskemi/ Kanayıcı Sınıflandırma:

İkinci iş paketindeki İskemik ve Kanayıcı Sınıflandırması için 2.B’de detayları

açıklanan özgün bir model geliştirilmiştir. Tablo 2’de belirtilen hiperparametreler kullanılarak

önerilen model ile 10 defa eğitim ve test aşamaları çalıştırılmıştır ve test verilerinden ortalama

%94 başarım elde edilmiştir. Modelin, 10 defa çalıştırılarak elde edilen başarımlar şekil 7’de

gösterilmiştir.

Şekil 9: CNN modeli test başarımları

C. Segmentasyon

a. Kanama

Çalışmamızın segmentasyon kısmında ise model oluşturulurken Sağlık bakanlığı

verileri üzerinde çalışma yapılmıştır. Kanama segmentasyonu için oluşturulan modelde epoch
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sayısı 100 ve batch size değeri 16 olarak belirlenmiştir ancak erken durdurma fonksiyonu 36.

tur sayısı tamamlandığında bitirilmiştir.

Tablo 6: Hiperparametreler
Hiperparametre Değer

Öğrenme Oranı (LR) 0.001

Batch Size 16

Epoch 100

Görüntü Boyutu 512 x 512 x 4

Optimizer ADAM

Loss Dice Loss

Metrics Dice_coef

Dice benzerlik katsayısı (dice_coef) başarı değerlendirilmesinde kullanılan

performans kriteridir [7]. Dice benzerlik katsayısı, iki veri seti arasındaki kesişimin

birleşimlerine oranıyla bulunmaktadır. Maskelenmiş ve referans görüntüleri arasındaki

benzerlik hesaplanarak, görüntü bazında Dice Benzerlik Katsayısı (DBK) elde edilmiştir.

Kanama Segmentasyonu için seçilen hiperparametreler (Tablo 6) kullanılarak Unet

modeli ile 10 defa eğitim ve test aşamaları çalıştırılmıştır. Bu çalıştırmalar sonucunda test

verilerinden en yüksek %93 dice_coef değeri, en düşük %90 elde edilmiştir. Model, test

verilerine uygulandığında elde edilen sonuçlar Şekil 10’ daki gibidir.

Şekil 10: Kanama Maskeleme Görüntüsü

b. İskemi

İskemi segmentasyonu için oluşturulan modelde, epoch sayısı 100 ve batch size değeri

16 olarak belirlenmiştir ancak erken durdurma fonksiyonu 40. tur sayısı tamamlandığında

bitirilmiştir. Kanama modeli için oluşturulan hiperparametreler (Tablo 6) ve başarım metriği

(dice_coef) iskemi modelinde de kullanılmıştır. İskemi Segmentasyonu için seçilen

hiperparametreler (Tablo 6) kullanılarak U-Net modeli ile 10 defa eğitim ve test aşamaları

çalıştırılmıştır. Bu çalıştırmalar sonucunda test verilerinden en yüksek % 88 dice_coef değeri
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en düşük % 84 elde edilmiştir. Model, test verilerine uygulandığında elde edilen sonuçlar

Şekil 11’ deki gibidir.

Şekil 11:  İskemi Maskeleme Görüntüsü
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adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.







YOKOG2RUSEYBQWHSSS

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

17.06.2021

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı RABİA ASENA UZUNÖZ

Anne Adı SEVDA

METİNBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

19.08.1996 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

22.09.2020

NORMAL ÖĞRETİM / 2

15688154716T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : DERS AŞAMASI

Program MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/YAPAY
ZEKA (YL) (TEZLİ)/

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Rabia Asena Uzunöz isimli kişinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yukarıda
belirtilen programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 24.03.2021 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOGAJEXSYF8V5LTU

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

20.10.2020

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı EDA AKALP

Anne Adı ELİFE

MEHMET FETHULLAHBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

15.10.1996 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

22.09.2020

NORMAL ÖĞRETİM / 2

53002081324T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : DERS AŞAMASI

Program MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/YAPAY
ZEKA ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)/YAPAY ZEKA (YL) (TEZLİ)/

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Eda Akalp isimli kişinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen
programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 11.10.2020 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOG3P82CM85R8YGS

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

17.06.2021

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı ENES KURALAY

Anne Adı EMİNE

AHMETBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

05.06.1996 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

10.02.2021

NORMAL ÖĞRETİM / 2

19486659008T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : DERS AŞAMASI

Program MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/YAPAY
ZEKA (YL) (TEZLİ)/

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Enes Kuralay isimli kişinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen
programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 05.06.2021 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOG5FJEQE9NLDXXC

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

17.06.2021

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı HAKAN SÖKÜN

Anne Adı FİLİZ

ALİBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

01.12.1988 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

02.09.2020

NORMAL ÖĞRETİM / 4

13127801856T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

İZİNLİ/KAYIT DONDURMA:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 3. SINIF

Program MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK
BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR./

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Hakan Sökün isimli kişinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen
programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 24.03.2021 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOG5BVCMCFDLJVZ9

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

29.06.2021

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı TUĞBA EVCİ

Anne Adı RUKİYE

ADİLBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

01.04.1995 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

22.09.2020

NORMAL ÖĞRETİM / 2

36953007698T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : DERS AŞAMASI

Program MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/YAPAY
ZEKA (YL) (TEZLİ)/

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Tuğba Evci isimli kişinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen
programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 22.06.2021 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.


