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1. Kullanılması planlanan güncel donanımlar ve özellikleri 

1.1. Eğitim Donanımları  

Eğitim çevrimdışı gerçekleşeceği için Google Cloud üzerinde sunucu kaynağı kullanılacaktır. 

Bir Deep Learning (DL) Virtual Machine (VM) örnek üzerine 2 Tesla P100 GPU kurularak ve 

veriyi saklamak amacıyla bucket monte edilerek bulut üzerinde iş istasyonu oluşturulacaktır. 

GPU kaynağında önemli olan yüksek VRAM ve CPU/Disk üzerinden GPU üzerine okuma 

hızıdır. Hızlı ve yüksek küme büyüklüğü (batch size) ile eğitim için bu donanım seçilmiştir. 

Google Cloud üzerindeki DL örneği, PyTorch, Rapids ve scikit-learn gibi sıkça kullandığımız 

geliştirme kütüphanelerini içerdiği için tercih edilecektir. Hızlı prototipleme sırasında Jupyter 

Notebook’lar ve çözümümüzü çevrimiçi tahminde kullanılmak üzere pratik bir Python 

paketine çevirecek olan Python ortamı bu makinede sunulacaktır.  

1.2. Test Donanımları  

Çevrimdışı eğitim sonrası finalize edilen çözüm kodu ve validasyon-test başarısı 

karşılaştırmasında overfitting davranışı göstermeyen model alternatifleri bir Python paketi 

dahilinde test için kullanıma hazır hale getirilecektir. Kodların çalıştırılacağı Python ortamı bir 

Docker konteyneri ile sabitlenecek ve modüler olarak kurulup kullanılabilir hale getirilecektir. 

Ürünün Docker imajı test donanımı üzerine kurulacaktır. Oyun için kullanılan yüksek 

performanslı bilgisayarlar portatif iş istasyonu için kullanıma uygun olarak belirlendi. Cloud 

DL Instance’a paralel bir şekilde Ubuntu 18.04+ ve min 8GB VRAM’e bir NVIDIA GPU 

içeren bilgisayar minimum sistem özelliği olarak belirlendi. 

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari 

2.1. Genel Yöntem  

Çözüm için her iki problemde de aşağıdaki aşamalar izlendi: 

1. Verilerin incelenmesi 

2. İnceleme sonrası problem tanımı oluşturulması 

3. Konu hakkında literatür araştırması yapılması 

4. Üzerinde çalışılacak kütüphanenin belirlenmesi 

5. Görsellerin yüklenmesi ve işlenmesi için bir obje oluşturulması 

6. Uygun veri çoğaltma tekniklerinin kararlaştırılması 

7. Modelin oluşturulması, kayıp fonksiyonu ve metriğin belirlenmesi 

8. Eğitim (train), değerlendirme (evaluate), ve tahmin (predict) fonksiyonlarının yazılması 
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9. Model eğitme, tahminleme ve test sonuçlarının üzerinde hata analizi 

 

2.2. Sınıflandırma 

Yarışmadaki ilk aşama görüntü sınıflandırma problemi olarak tanımlanmıştır. Bu 

problemin çözümü için T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan DICOM formatındaki tek kesit 

beyin tarama verilerinde inme olup olmama durumu ile ilgili ikili sınıflandırma gerçekleştirildi. 

Buradaki problem tanımı literatürde “Binary Classification” olarak adlandırılmakta olup 

elimizdeki problemde amaç geliştirdiğimiz algoritma ile bize verilen bir taramada inme olup 

olmama durumunu ayırt edebilmektir. Daha sonra algoritma tarafından işaretlenmiş verilerin 

önceden işaretlenmiş doğru sınıfı ile kıyaslaması yapılacaktır. Bu kıyaslama yapılırken 

işaretler, “inme yok” için  0 ve “inme var” için ise 1 şeklindedir. 

2.2.1. Veri Seti  

Oncelikle veri seti inme olup olmama durumuna göre incelendi. Veri seti inme olan 

veri sayısı 2223, inme olmayan veri sayısı 4427 olmak uzere toplam 6650 DICOM verisinden 

oluşmaktadır. Bu veri kümesinde sınıfların 

dağılımında dengesizlik olduğunun göstergesidir 

çünkü inme olan veriler inme olmayan verilerin, sag 

tarafta gorulebilecegi gibi, yaklaşık yarısı kadardır. 

Bu medikal alanda sikca karsilasilan bir durum olup 

modelin eğitimi ve sonuçları bu durum göz önünde 

bulundurularak yapılacak ve raporlanacaktır. 

2.2.2. Problem Tanımı 

Bu aşamadaki problem kişilerin beyin taramalarında inme olup olmama durumunun 

ayırt edilmesidir. Bu “Binary Classification” probleminde amaç sağlık çalışanlarının yükünü 

azaltmanın yanı sıra kritik zamanlarda daha hızlı kararlar verilebilmesine fayda sağlamaktır. 

2.2.3. Kütüphanenin Belirlenmesi 

PyTorch esnek ve zengin bir kütüphane olması nedeniyle seçilmiştir. Çalışılacak 

kütüphane belirlendikten sonra, verinin gruplar (batch) halinde ön işlemlerden geçip hızlıca 

hafızaya yükleneceği tekrar kullanılabilir bir veri yükleme objesi (DataLoader) oluşturuldu. 
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2.2.4. Veri Çoğaltma/Dönüştürme 

Derin öğrenme algoritmalarının daha önce görmediği veri üzerindeki başarısı eğitim 

sırasında gördüğü veri miktarı ve çeşitliliği ile doğrudan ilişkilidir. Model, eğitilebilir 

parametrelerinin miktarına bağlı olarak, eğitim kümesindeki görüntüleri ezberleyebilir, bu da 

test aşamasında farklı bir dağılımdan gelebilecek görüntülerin yanlış sınıflandırılması riski 

taşımaktadır. “Overfitting” olarak nitelendirilen bu performans kaybını gidermek için eldeki 

veriyi çoğaltacak ve çeşitlendirecek “augmentasyon” metodları DataLoader içerisine entegre 

edilmiştir. Bu aşamada Albumentations kütüphanesinden yararlanılmıştır. 

2.2.5. Model 

Model olarak Xie ve diğerleri tarafından geliştirilen ResNeXt-50 (32×4d) mimarisi 

kullanıldı. Bu model, aynı eğitim parametreleri ile ResNet, DenseNet gibi diğer modellerden 

daha iyi sonuç vermesi nedeniyle seçildi. Kullanılan modeller timm kütüphanesi kullanılarak 

yüklendi ve üzerinde çeşitli uyarlamalar yapıldı. 

2.2.6. Kayıp Fonksiyonu 

Modellerin eğitiminde Çapraz Düzensizlik (Cross Entropy) fonksiyonunun PyTorch 

kütüphanesi içindeki algoritması sınıf ağırlıkları kayıp içerisine dahil edilerek kullanıldı. Sınıf 

ağırlıkları, inmenin olduğu ve olmadığı görüntülerin dağılımının eşit olacağı şekilde bölünen 

eğitim kümesindeki veriler  kullanılarak hesaplandı. Örneğin, 4427 inme olmayan ve 2223 

inme olan veri setinde, sırasıyla sınıflar veri setinin %66.8 ve %33.2'sini oluşturmaktadır. Bu 

durumda sınıf ağırlıkları, yine sırasıyla, 0.332 ve 0.668 olacak şekilde düzenlenmiştir. Çapraz 

Düzensizlik Fonksiyonun sınıf ağırlıkları hesaba katılarak düzenlenmiş, inme olan sınıftan bir 

tahmin için formülü  aşağıdaki gibidir. 

𝑘𝑎𝑦𝑖𝑝(𝑥, 1) 	= 	0.668 ⋅ .−𝑥[1] + 𝑙𝑜𝑔(6𝑒𝑥𝑝(𝑥[𝑗]))
!"

#

9 

Burada x modelin tahmin ettiği veri için 1x2'lik bir vektör olup bu vektörün öncelikle 

LogSoftmax operasyonundan geçip daha sonra Negatif Logaritmik Benzerlik (Negative Log 

Likelihood) ile kayıp değerinin hesaplandığı ve ağırlığın kaybı arttırdığı görülmektedir. 

Modelin eğitim kümesi üzerinden bir geçişinde bu kayıplar da aşağıdaki gibi toplanmıştır. 

𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚	𝑘𝑎𝑦𝑖𝑝 = 	
∑ 𝑘𝑎𝑦𝑖𝑝(𝑖, 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑓[𝑖])!
"#1

∑ 𝑎𝑔𝑖𝑟𝑙𝑖𝑘[	𝑠𝑖𝑛𝑖𝑓[𝑖]]!
"#1
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2.2.7. Model Eğitimi ve Değerlendirilmesi 

Model eğitim ve validasyon yöntemleri, yani verilen veri setindeki dağılım, eğitim ve 

test için bölünen iki veri setinde korunacak şekilde bölündükten sonra eğitildi. Bu sayede 

modelin overfit etmemesi sağlanmaya çalışıldı. Bir yandan da veri setleri üzerindeki kayıp 

fonksiyonlarının takip edilmesi ile erken durma gibi metotlar kullanıldı. Bu aşamada alınan 

sonuçların daha detaylı incelemesi 4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu bölümünde 

verilmiştir. 

2.3. Segmentasyon 

Deney ve eğitimin bu aşamasında etiketli veri alanlarının sınır çizimleri oluşturulmaya 

çalışıldı. Bu aşamada belirlenen problem tanımı literatürde “Semantic Segmentation” olarak 

adlandırılmakta olup elimizdeki spesifik problemde amaç geliştirdiğimiz algoritma ile verilen 

DICOM dosyası üzerinden oluşturulan 8-bit maske görüntülerinin uzmanlar tarafından elle 

işaretlenmiş görüntülerle olabildiğince örtüşmesidir. Bu görüntülerde iskemik alanlar 1, 

hemorajik alanlar 2, diğer (arkaplan) alanlar ise 0 ile işaretlenmiş olacaktır. 

 

2.3.1. Veri Seti 

Öncelikle elimizdeki örnek veri 

kümesindeki görsellerin kanama mı yoksa iskemi 

mi olduğuna bakılarak dağılımları incelendi. 

Verilen örneklerin eşit dağılımda olduğu görüldü 

(İskemi: 1130, Kanama: 1093). Bu dağılım yandaki 

figürde gösterilmiştir. 

İkinci aşamada DICOM görsellerinin maskeleri “İskemi” ve “Kanama” durumlarına 

göre sırasıyla kırmızı ve yeşil olarak renklendirildi. Daha sonra sağ alttaki gibi bu örnekler 

görsel olarak da incelendi ve elde edilen ilk bulgular modelleme aşamasına dahil edildi. 
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2.3.2. Problem Tanımı 

Elimizdeki problem beyin görüntülerinin çeşitli bölgelerinin iskemi veya kanama 

durumlarına göre sınırlarının belirlenmesi ve işaretlenmesidir. Bu “Semantic Segmentation” 

probleminde amaç sağlık çalışanlarının yükünü azaltmanın yanı sıra kritik zamanlarda daha 

hızlı kararlar verilebilmesine fayda sağlamaktır. 

2.3.3. Literatür Araştırması 

İskemik ve hemorajik inmeler arasındaki farkların basit şekilde anlaşılabilmesi ve 

öneminin kavranması sağlandı. Sonrasında eğitimi yapılacak modellerin görüntüleri en iyi 

işleyecek pencere aralıklarının saptanması için danışman ve diğer tıbbi makalelerden bilgi 

edinildi[1]. Eldeki sorun üzerinde derin öğrenme alanındaki son gelişmeler tarandı [2]. 

2.3.4. Kütüphane Belirlenmesi 

İlk modeller daha hızlı sonuçlar alınabilmesi nedeniyle Tensorflow/Keras üzerinden 

yapıldı, ilerleyen aşamalarda daha esnek bir framework olan PyTorch’a geçildi. Çalışılacak 

kütüphane belirlendikten sonra, verinin gruplar halinde ön işlemlerden geçip hızlıca hafızaya 

yükleneceği tekrar kullanılabilir bir veri yükleme objesi oluşturuldu. 

2.3.5. Veri Çoğaltma 

Bu aşamada da önceki sınıflandırma probleminde kullanılan albumentations kütüphanesinden 

yararlanılmıştır. 

2.3.6. “Encoder” ve “Decoder” Oluşturulması(U-Net) 

U-Net modeli medikal görüntülerde segmentasyon için Ronneberger ve diğerleri 

tarafından önerilen bir yapay ağ yapısıdır.[3] Model literatürde iki kısım olarak 

incelenmektedir: Öncelikle, "encoder" adı verilen kısımda  girdi olarak verilen görüntünün 

“Evrişimli Sinir Ağı Katmanları” ile görüntü kanallarının arttırılması ile özelliklerinin 

çıkarılması işlemi gerçekleştirilmektedir. Çeşitli modeller ile yapılan denemelerden sonra karar 

kılınan “EfficientNet” [4] modeli olmuştur. İkinci aşamada ise  ilk aşamada "encode" edilen 

görsellerin transpoze konvolüsyonlar ile tekrar oluşturulması aşaması gerçekleştirilmektedir.  

"Decoder" adı verilen bu aşama ile birlikte model eğitiminde kullanacağımız U-Net [3] 

mimarisi tamamlanmaktadır. 
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2.3.7.  Kayıp Fonksiyonu ve Metriğin Belirlenmesi 

Eğitim sırasında modelin gradient descent hesaplaması ve elde edilen sonuçların gözlenmesi 

adına kayıp fonksiyonu olarak  Çapraz Entropi (Cross Entropy), metrik olarak “Intersection 

over Union” (IoU) belirlenmiştir. IoU formülü detaylı olarak aşağıda gösterilmektedir. 

𝐼𝑜𝑈	 = 	
?𝐵1 ∩ 𝐵2 ?
?𝐵1 ∪ 𝐵2 ?

 

2.3.8.  Model Eğitimi ve Değerlendirilmesi 

Bu kısımda da daha önce bahsedildiği gibi kütüphane olarak PyTorch kütüphanesi kullanılarak 

inme bölgeleri işaretlenmiş ve daha önceden ayrılan test setleri üzerinde değerlendirilerek 

sonuçlar gözlenmiştir. 

3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri 

3.1. Veri setinin dönüştürülmesi 

Deney ve eğitim aşamalarında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan, gerekli tüm izinleri 

alınmış veri seti kullanıldı. Modelin “overfit” etmesini önleyerek doğruluğunu artırabilmek 

için veri seti eğitime başlamadan önce Eğitim (Train), Validasyon ve Test olarak 3 gruba 

ayrıldı. Model performansını iyileştirmek amacıyla eğitime girmeden train veri setinde 

albumentations kütüphanesi ile aşağıdaki değişimler yapılmıştır:  

● CenterCrop: Bu fonksiyon ile tüm resimler merkezin etrafında 384x384 boyutunda 

kesilmiştir. Resimlerin boyutları değişkenlik gösterdiği için, modelin tüm resimleri 

standart boyutta olacak şekilde alması açısından önemli bir aşamadır. 

● Flip: Bu fonksiyon ile resimler 0.5 olasılık ile dikey, yatay veya hem dikey hem yatay 

olacak şekilde döndürülmüştür.  

● ShiftScaleRotate: Bu fonksiyon ile resimlerin belirli bir açı ve ölçeği değiştirilmiş, 

döndürülmüş ve aşağı, yukarı, sağa, sola kaydırma gibi doğrusal transformasyonlar 

yapılmıştır. 

● OneOf: Bu fonksiyon veriye belli bir gürültü katmak için kullanılmıştır. Bu veriyi 

görüntü açısından bozar ve daha sonra karşılaşılabilecek gürültülü verilere karşı 

öğrenmesini güçlendirir. Method kapsamında kullanılan gürültüler “Optical 

Distortion” ve “Grid Distortion” olarak seçilmiştir. Bu gürültü veriye 0.2 olasılıkla 
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eklenir ve seçilen veriye 0.1 baskınlıkla  “Optical Distortion” ve “Grid Distortion” 

uygulanır. 

Train verisi bütün bu aşamalardan geçtikten sonra toTensorV2 fonksiyonu ile tensor 

objesine dönüştürüldü ve bu veri eğitilmek üzere modele verildi.  

Test ve Validasyon veri seti için ise, herhangi bir veri kaçağını önlemek için, sadece 

CenterCrop metodu uygulandı. Verilen görüntülerde ilgili alanın bu bölgede bulunması 

nedeniyle U-Net modeli de bu boyuttaki (384x384) resimlere göre eğitildi. Test ve Validasyon 

veri setleri de; benzer şekilde kesilerek toTensorV2 fonksiyonu ile tensor objesine 

dönüştürüldü. 

3.2. Veri setinin yüklenmesi 

Veri setlerini yüklemek için öncelikle her bir resmin bulunduğu sınıf ve dosya uzantısı 

bir csv dosyasına yüklendi. Daha sonra bu csv dosyasından veriler Train, Test ve Validasyon 

kümelerine ayrıldı ve bulundukları kümeler göz önüne alınarak bir önceki bölümde anlatılan 

dönüşümler uygulandı. Son aşama olarak, bu veriler PyTorch kütüphanesinin DataLoader 

modülü kullanılarak modele verildi. 

4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu 

4.1. Sınıflandırma 

Sınıflandırma aşaması sonucunda edinilen sonuçlar aşağıdaki gibidir. Bu sonuçlarla birlikte 

sıradaki hedef daha gelişmiş modeller kullanılarak sonuçları iyileştirmek üzerine olacaktır. 

4.1.1. Sonuçlar 

Eğitim	Seti 

 Kesinlik Duyarlılık F1	Skoru Veri	Sayısı 

Inme	Yok 0.90 0.96 0.93 3100 

Inme	Var 0.93 0.83 0.87 1860 

 

Doğruluk   0.91 4960 

Makro	
Ortalama 0.92 0.89 0.90 4960 

Ağırlıklı	
Ortalama 0.91 0.91 0.91 4960 

 



 10 

Test	Seti 

 Kesinlik Duyarlılık F1	Skoru Veri	Sayısı 

Inme	Yok 0.90 0.93 0.91 1068 

Inme	Var 0.93 0.81 0.83 595 

 

Doğruluk  0.88 1663 

Makro	
Ortalama 0.88 0.87 0.87 1663 

Ağırlıklı	
Ortalama 0.88 0.88 0.88 1663 

 
4.1.2. En Başarılı Model ve Elde Edilen Bulgular 

Modellerin eğitiminde ilk aşamada kayıp fonksiyonu olarak İkili Çapraz Düzensizlik 

(Binary Cross Entropy) kullanıldı. İlk aşamada eğitilen modeller değerlendirilirken 

metriklerden doğruluk (acçüracy) artsa da, medikal bir veri seti olması nedeniyle ve 2.2.1 Veri 

Seti bölümünde bahsedilen sınıf eşitsizliğinden ötürü inme yok, yani 0 sınıfının, model 

tarafından daha çok tahminlendiği için duyarlılık(sensitivity) ve özgüllük(specificity) 

skorlarının özellikle test için ayrılan sette düştüğü gözlendi.  Bu nedenle İkili Çapraz 

Düzensizlik ile eğitmek yerine sınıfların ağırlıkları kayıp fonksiyonu kısmında bahsedildiği 

gibi hesaplanarak Çapraz Düzensizlik ile eğitim yapıldı. 

Bunun yanı sıra inme olan ve olmayan verilerdeki dengesizlik sebebiyle ciddi bir başarı 

farkıyla karşılaşılmamış olmasına rağmen az olan veri setinin skorlarının yükseltilmesi için ek 

yöntemler araştırılmaktadır. Bir başka denenmesi planlanan nokta inme yok, kanama ve iskemi 

olarak modelin 3 sınıf üzerinden eğitilmesi ve daha çok hata yaptığı sınıf üzerine geliştirme 

yapılmasıdır. İleride denenmesi planlanan "Attention" ve "Token" tabanlı metotlar[13][14] ile 

birlikte önceden üzerinde çalışılmış olan "ResNet", "DenseNet"[9][11] gibi metodların 

başarıya göre oylama yaptığı "Ensemble" metodlar da geliştirilecektir. 

4.2. Segmentasyon 

Segmentasyon aşamasında alınan ilk sonuçlar daha ileri tekniklerin denenmesi için 

cesaret verici görünmektedir. Eğitim sürecinde kullanılan ilk teknikler daha karmaşıklıktan 

uzak, sonuç odaklı ve yol gösterici olmaları nedeniyle tercih edilmiştir. Bunun ışığında 

hesaplanan metrikler ve görsel inceleme sonuçları bir sonraki bölümde özetlenmiştir. 



 11 

4.2.1. Sonuçlar 

Rastgele seçilmiş %20’lik test seti üzerinde 

ortalama: 

IoU Skor: 0.6598 

Rastgele seçilmiş 3 test görseli karşılaştırması 

soldaki figürde gösterilmektedir. Bu figürde sol 

kolon doğru maskeyi, en sağ kolon ise 

tahminlenen maskeyi göstermektedir. 

 

 

 

Yine sağ taraftaki figürde ise rastgele seçilmiş tekil maske 

karşılaştırması ve sonuçları yer almaktadır: 

       

4.2.2 En Başarılı Model ve  Elde Edilen Bulgular 

4.2.2.1 Model Mimarisi Üzerine Gözlemler 

U-Net modeli medikal görsellerde kendini kanıtlamış bir 

mimari olduğundan ilk tercih olarak kullanılmıştır. [3] Son 

yıllarda geliştirilmiş diğer bazı mimariler de önümüzdeki 

süreçte denenecektir. Bu nedenle “UNet++”,  “FPN”, 

“PSPNet” [5][6][7] gibi mimariler üzerinde literatür 

araştırması yapılmaya devam etmektedir. 

Son yıllarda başta doğal dil işleme problemleri olmak üzere birçok derin öğrenme alanında 

başarılı sonuçlara ulaşan “Transformer” [14] bloklarını U-Net mimarisine dahil etme alternatifi 

değerlendirilmektedir. 

4.2.2.2 Encoder Üzerine Gözlemler 

“EfficientNet” [3] ölçeklendirilebilir olması ve “ImageNet” [8] sonuçları göz önüne alınarak 

ilk tercih olarak kullanılmıştır. Farklı evrişimsel sinir ağlarının kullanımı ile daha başarılı 

sonuçlara ulaşılabileceği düşünülmektedir. Sonraki adımda denenmesi düşünülen modellerden 

Görsel 1: Orjinal Maskeler ile 
Tahminlenen Karşılaştırması  

Görsel 2: Orjinal ve 
Tahminlenen Maske 
Karşılaştırması 
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bazıları şunlardır; “ResNet”, “ResNext”, “DenseNet” [9][10][11]. Klasik evrişimsel sinir 

ağlarının yanında “NFNet” [12] gibi “batch” normalizasyonunu devre dışı bırakan veya “ViT” 

[13] gibi “attention” mekanizmalarını kullanan modeller de denenmeye uygun görülmüştür. 

4.2.2.3 Veri Seti Üzerine Gözlemler 

Modellemenin ilk aşamalarında T.C. Sağlık Bakanlığı’nın bize sunduğu veriler 

kullanılmıştır. Eldeki veriler ile umut verici sonuçlar elde edilmiş olsa da ileriki aşamalar için 

verilerin çoğaltılması düşünülmektedir. Bu sebeple öncelikle eldeki beyin taraması 

görüntülerinin birkaç farklı kaynaktan geldiği fark edilmiş ve bu durumu modelimize eğitmek 

amacıyla eldeki verinin “Augmentation” yöntemleri ile her batch üzerinde farklılaştırılması 

öngörülmüştür. Görece daha basit olan “Augmentation” yöntemlerinin ilk deneylerde olumlu 

sonuçlar verdiği görülmüştür. İleri aşamalarda bu yöntemlerin daha karmaşık versiyonlarının 

kullanılması planlanmaktadır. 

Üstte belirtilen yöntemlerin dışında “ISLES” [15] gibi bu alanda halihazırda bulunan veri 

setlerinin de eğitim sürecine dahil edilmesi planlanmıştır. Ek olarak “Generative Adversarial 

Network” [16] yapılarını kullanarak sentetik veri oluşturma da seçenekler arasında 

değerlendirilmektedir. 

4.2.2.4 Diğer Gözlemler 

Üstte bahsedilen spesifik bulgular dışında eğitim süreci genelinde çeşitli 

sonuçlar elde edilmiştir. Bunlar genel olarak şöyle sıralanabilir: 

● Skorlama için Cross Validation örneklemesi oluşturulması. 

● Adam dışında daha güncel optimizasyon algoritmalarının denenmesi (“Madgrad”, 

“Ranger”, “SAM” vs.). [17][18][19] 

● Cross Entropy dışında farklı kayıp fonksiyonlarının denenmesi. 

● Model hiper-parametrelerinin optimize edilmesi. 
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