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İçindekiler 

1. Kullanılması planlanan GÜNCEL donanımlar ve özellikleri (10 puan) 

1.1. Eğitim Donanımları (5 puan) 

{Bu kısımda model eğitimi sırasında kullanılacak donanımlar ve seçilme 

nedenleri hakkında bilgi verilir} 

1.2. Test Donanımları (5 puan) 

{Bu kısımda test sırasında kullanılacak donanımlar ve seçilme nedenleri 

hakkında bilgi verilir} 

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari (30 puan) 

{Ekibin, çözüm için geliştirdikleri yöntem ve mimarisi hakkında detaylı bilgi 

verilir} 

3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri (30 puan) 

{Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri Sağlık Bakanlığı 

verilerinden farklı bir kaynaktan alınmışsa belirtilir, gerekli izinler ve veri 

setlerinin analizi hakkında detaylı bilgi verilir}  

4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu (30 puan) 

 

 

Not: Rapor içerisinde alıntıladığınız metinlere referans numarası belirtmelisiniz. 

 

 

 

 

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

- Raporların içerikleri ile ilgili bilgiler yukarıda belirtilmiştir. 

- Tüm raporlar “İçindekiler” ve “Referanslar” içermelidir. 

- Her rapor bir kapak sayfası içermelidir. 

- Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır. 

- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1.5 Satır 

- Rapor 10 sayfayı geçmemelidir. (Kapak ve İçindekiler dahil değildir) 

 



 
 

3 
 

1. Kullanılması Planlanan Güncel Donanımlar ve Özellikleri 

 

Eğitim Donanımları 

Ortaya konulan yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanılacak olan donanımda 

değişikliğe gidildi. Yerel cihazdaki RAM yetersizliği nedeniyle Google’ın kullanıma 

sunduğu “Google Colab Pro (GPU)” isimli sunucu hizmetini kullanma kararı aldık.  

Özellikler: RAM: 25.46 GB | Accelerator: GPU 

 

       Test Donanımları 

Test aşamasında da eğitim kısmında olduğu gibi Colab Pro sunucuları kullanılacak.          

Sağladığı yüksek hız ve sorunsuz işleyiş sayesinde bizim için daha kullanışlı olacağını 

düşünüyoruz. 

 

2. Çözüm İçin Kullanılan Yöntem ve Mimari 

A. Veri Ön İşleme 

Veri ön işleme kısmında yaptığımız işlemler iki ana başlıkta toplanabilir.  

 

1. İşleme 

Verinin modele input’unun sağlanması ve overfitting’e sebep olacak kirli 

kısımların atılması amacıyla ‘Contour and cropping’ adı verilen beynin sınırlarının 

çizilip sonrasında kırpılması işlemi, ‘Converting to grayscale’ adı verilen RGB 

katmanlarının ortadan kaldırılıp fotoğrafın iki boyutlu hale gelmesi işlemi yapıldı.  

  

Şekil 1. Contour and Crop Kodları 

2. Çoğaltma 

Yapay zeka projelerinde daha fazla veri daha fazla başarı oranı anlamına gelir. 

Bunun sebebi ‘supervised learning’ dediğimiz tecrübeye dayalı alt alana giren 
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görevlerde öğrenmenin gelişmesidir. Biz de bu amacımızı yerine getirmek adına 

parlaklık artırma-azaltma, döndürme vesaire yönetmlerle verimizi çoğalttık.  

 

 

B. İnme (Var/Yok) ve İnme Tipi (Tıkayıcı/ Kanayıcı) Tespiti 

İnme tespiti için Derin Öğrenme yöntemini kullandık. Görev tanımımız bir ‘sınıflandırma’ 

görevi olduğu için kullandığımız mimariyi de buna göre seçtik. Mimarimizin etkili sonuç 

verebilmesi adına mimarimizi ‘Transfer Learning’ yöntemi ile güçlendirdik. Transfer 

Learning yöntemi noktasında seçtiğimiz pretrained model’imiz ‘imagenet’ dataset’i ile 

güçlendirilmiş olan VGG16 mimarisi idi. Bunun sebebi sınıflandırma problemlerinde çokça 

kullanılan VGG16 modelinin denediğimiz modeller arasında en yüksek sonuç veren model 

olmasıydı.

 

Şekil 2. VGG 16 Modeli 

 

İnmenin tıkayıcı mı yoksa kanayıcı mı olduğu sorusunun cevabı ise yine bir ‘binary’ diye 

adlandırılan sınıflandırma problemiydi. Bunda da farklı modellerle yaptığımız deneyler 

sonucunda yine en yüksek oranda başarı sağlayan ve ‘Overfitting’ i en aza indirgeyen modelin 

‘imagenet’ dataseti ile güçlendirilmiş olan VGG16 modeli olduğunu gördük. Modelin 

mimarisini yukarıda (Şekil 2) görebilirsiniz.  

 

Şekil 3. Model Özeti 
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NOT: Transfer Learning kullanılan mimarilerde olduğu gibi bizim mimarimizde de bu 

modelin son katmanlarına spesifik olarak bu göreve uygun olması amacıyla gerekli ‘pooling’ 

ve ‘dense’ layerlar eklendi, çıktılar istediğimiz (binary) formatta alındı. Ara katmanlarda 

aktivasyon fonksiyonu olarak ‘relu’ kullanıldı. Son katmanda ise ‘Softmax’ fonksiyonu 

kullanıldı. Farklı fonksiyon denemelerimiz hâlâ devam ediyor. 

 

 

Şekil 4. Aktivasyon fonksiyonları 

NOT 2: Son aşamada kullanılan softmax fonksiyonunu kullanmamızın sebebi datamızı 

hazırlarken kullanmış olduğumuz ‘to_categorical’ adlı keras modülünün utils alt segmentinde 

bulunan binary çıktıları kategorize edilmiş hale dönüştüren fonksiyondur. Bu sayede 

modelimizin genellenebilirliğini sağladık. 

 

 

Şekil 5. Utils To Categorical Fonksiyonu 

 

Model’imizin compile aşamasında optimizasyon fonksiyonu olarak ‘adam’, loss fonksiyonu 

olarak ‘categorical_crossentropy’ (kategorize edilmiş veri sayesinde) ve metrik olarak 

‘accuracy’ kullandık. 

 

 

 

C. Tümör Sınırı Çizdirme 

 

Bu görev iki alt başlıkta incelenebilir. 
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1. Data İşaretleme 

Yarışma görevlilerimizin bize sunmuş olduğu ‘overlayed’ fotoğrafları ‘HSV’ 

formatına çevirdik. Sonrasında kırmızı renkte olan overlay kısımlarının sınırlarını 

çizdirerek bu kısımların piksel koordinatlarını elde ettik. Bu işlemi bütün overlay’li 

fotoğraflara uygulayarak modelimize tecrübe edindirecek olan veriyi kazanmış olduk. 

 

2. Eğitim 

Bu görev basit bir sınıflandırma algoritmasından daha komplikeydi, öncelikle bunu 

ifade etmek gerekiyor. Bu algoritmada kullanacağımız modelin adı ‘Mask R-CNN’. 

Modelimize input olarak fotoğrafımız giriyor, output olarak ise sınırların içerisinde 

kalan piksellerin koordinatları çıkarılıyor. Bounding box algoritmalarından farklı 

olarak sadece 3 adet koordinat değil belirsiz sayıda koordinat elde etmemiz 

gerekmekte. Bunu Mask R-CNN ile sağladık.  

 

 

Şekil 6. RCNN Model Mantığı 

Mask R-CNN modelinin çalışma mantığını yukarıda görebilirsiniz. Bu model ‘object 

segmentation’ adı verilen nesneleri sınıflandırıp nerede olduğu (localization) belirtilen 

görevlerde de sıkça kullanılmaktadır. 

       3.   Deney ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri 

1- Imagenet 

Transfer learning aşamasında dolaylı olarak imagenet veri seti kullanıldı. Halka açık bir veri 

setidir. 
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Şekil 7. Imagenet Veri Seti 

2- Brain MRI Images for Brain Tumor Detection 

    Kaggle’da yayınlanmış olan bu veri seti etiketlenmiş tümörlü, tümörsüz beyin MR 

fotoğrafları içeriyor. Halka açık bir veri setidir. Deneylerimizde modelimizi güçlendirip 

güçlendirmeyeceğini gözlemlemek adına kullandık. 

       4.    Elde Edilen Deneysel Sonuçların Sunumu 

Tümör var/yok sınıflandırmasında 3 farklı model denedik. İlk denememiz olan 

‘imagenet ile güçlendirilmiş ResNet50’ modelinde elde ettiğimiz training başarısı yüksek olsa 

da overfitting problemiyle karşılaştık ve test aşamasında beklediğimizden düşük bir sonuç 

elde ettik. Sonrasında ise VGG19 ve VGG16 modelleri kullanıldı. VGG16 modelinde karar 

kıldık. 

1-ResNet50 

Transfer learning için kullanılan dataset: Imagenet 

 

Şekil 8. ResNet50 Modeli Training Sonuçları 
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Şekil 9. ResNet50 Modeli Test Sonuçları 

NOT: Modelimizde overfitting olup olmadığını kontrol etmek adına datamızı train ve test 

olarak ikiye ayırdık ve test datamızı training aşamasında kullanmadık. Böylece test setinde 

yaptığımız accuracy testleri gerçeğe daha yakın sonuç vermiş oldu.  

2-VGG19 

Transfer learning için kullanılan dataset: Imagenet 

Bu modelin deneme aşamasında test verisinin ne kadar mühim olduğunu bir kere daha görmüş 

olduk. Pratikte (eğitim aşamasında) başarı oranı daha düşük görünse de test verisinde daha 

yüksek sonuç veren bir model olabileceğini görmüş olduk. 

 

Şekil 9. VGG19 Modeli Eğitim Aşaması Sonucu 

 

Şekil 10. VGG19 Test Aşaması Sonuçları 

3-VGG16  

Transfer learning için kullanılan dataset: Imagenet 

Denemelerimiz arasında hem training hem de test aşamasında en olumlu sonucu veren model 

VGG16 oldu.  
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Şekil 11. VGG16 Modeli Eğitim Aşaması Sonuçları 

 

 

Şekil 12. VGG16 Modeli Test Aşaması Sonuçları 

Ekran görüntülerinde de görülebileceği üzere son aldığımız sonuçlara göre modelimiz 1 

üzerinden 0.9834 eğitim, 0.9405 test başarısı göstererek mükemmele yaklaşma adımımızda 

önemli bir ilerleme kaydetmemizi sağladı. Eğitim ve test başarıları arasındaki oransal farkı 

daha da minimize etmek ve bunun yanında ikisini de artırmak adına gerek veri işleme 

konusunda gerekse modele eklenecek katmanlar hususunda çalışmalarımız devam etmektedir.  

 

Modelimizin Başarısını Gözlemlemek Adına Yapılan Testler 

1-Eğitim Veri Setinden Rastgele Seçilerek Sonuç Gözlemleme 

Modelimizin hangi fotoğraflara nasıl tepki verdiğini gözlemlemek adına verimizden bazı 

fotoğrafları rastgele seçerek görsel sonuçlar alabileceğimiz bir kod parçasıyla birleştirerek 

gözlem yaptık. 
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Şekil 13. Verinin Kendisinden Seçilen Fotoğraf Denemesi 

NOT: Bu denemeyi çok fazla farklı fotoğrafta yaptık. Gördük ki modelimizin yanlış tahmin 

ettiği bazı verilerdeki yanlışlığın kaynağı verinin kirliliğiydi. Bunun için de çalışmalara 

başladık. Kimi noktalarda ön işleme algoritmamızca yapılan hatalar sebebiyle kirlenen, yanlış 

kesilmiş olan fotoğrafların neden bu hale gelmiş olduğunu inceleme ve çözümümüzü 

geliştirme aşamasındayız. 

2-Dış Kaynaktan Alınmış Veriler ile Gözlemler 

Birkaç fotoğrafı veri setimizin dışarısında bıraktık. Bunun sebebi ise tamamen dışarıdan bir 

fotoğraf ile deneme yapıldığında modelimizin nasıl bir sonuç vereceğini görmekti. Bu işlemi 

hem dışarıda bıraktığımız fotoğraflarla hem de internetten aldığımız ve tümör olup olmadığını 

ve tümör tipini bildiğimiz fotoğraflarla gerçekleştirdik. Modelimiz tutarlı sonuçlar vermeye 

devam etti. 

 

Şekil 14. Dışarıdan Alınan Fotoğraf ile Deneme Sonucu 
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Tümör Sınıflandırma Modelimizin Sonuçları 

Tümörleri iki tipe ayrıştıran algoritmamız da yukarıda belirtildiği üzere VGG16’dır. Tümör 

tipleri arasındaki fark tümör var/yok arasındaki farktan daha detaylı bir bilgi gerektirdiği için 

datamızı daha iyi çoğaltmamız gerektiğini fark ettik. Fakat denediğimiz modeller arasında en 

tutarlı sonucu yine Imagenet ile güçlendirilmiş VGG16 verdi. 

 

Şekil 2. Tümör Sınıflandırma Modelimiz Eğitim Aşaması Sonuçları 

 

 

Şekil 3. Tümör Sınıflandırma Modelimiz Test Aşaması Sonuçları 

 

NOT: Verimizi daha iyi çoğaltarak işlememiz gerektiği sonucuna varmamızı sağlayan ana 

neden eğitim ve test setleri arasındaki başarı oranlarında görülen bariz oransal farktı. Bu 

modeldeki aşırı derinliğin neden olabileceği gibi yetersiz verinin de neden olacağı bir 

problemdir. Bu konuda denemelerimiz devam ediyor. 
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