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1. Kullanılması Planlanan Güncel Donanımlar ve Özellikleri 

     1.1. Eğitim Donanımları 

 

Health v6 modelinin eğitim için RTX 2070 Super ekran kartı kullanılmaktadır. RTX 2070, 1620 

MHz çekirdek hızına ve 2304 Cuda çekirdeğine sahiptir. Excalibur G900, 64 gb DDR4 ram, 

960 gb Sata SSD hafızaya ve Intel i7 10750H işlemciye sahip bir dizüstü bilgisayardır. 

Belirtilen özellikler ışığında makine öğrenmesi için en önemli donanımsal özellik cuda çekirdek 

sayısıdır. Cuda çekirdek sayısının yüksek olması modelin daha hızlı eğitilmesini ve çalışmasını 

sağlamaktadır. Bu sebeple Health v6 modelinin eğitim aşaması için en uygun donanım Casper 

Excalibur G900 modelidir. 

 

     1.2. Test Donanımları 

 

Health v6 modeli için Casper Excalibur G900 model laptop kullanılacaktır. Burada test için en 

dikkat çeken özellik 64 GB DDR4 ram bulunan bilgisayarın turbo modda 5.0 GHz hızlara 

ulaşabilmesidir. Bu işlemci hızı ile eğitilmiş donanım hızlı bir şekilde çalışmaktadır. Bu da 

yarışma esnasında sunucudan gelen verilerin sisteme daha hızlı aktarılarak, sistemin sorunsuz 

çalışmasını sağlayacaktır. Gerekli özellikleri sağladığı için ideal seçim laptoptur. 

 

2. Çözüm İçin Kullanılan Yöntem ve Mimari 
 

Health AI takımı, yarışmanın ana görevi olan BT görüntüleri üzerinde inme hastalığının tespit 

edilmesini bir hata olarak algılar ve bu hatanın düzeltilmesi için algoritma geliştirir. İnme 

hastalığı iki türden oluşmaktadır. Bunlar hemorajik ve iskemiktir. İnme hastalığının erken 

tespiti için farklı makina öğrenmesi algoritmaları araştırılmıştır. Seçilen bazı modeller üzerinde 

testler yapılarak nihai modele ulaşılmıştır. Bu modeller ile kendi çalışma modelimiz 

oluşturulmuştur. Takım tarafından oluşturulan modele ara yüz tasarlanarak kullanım kolaylığı 

sağlanmıştır. Yarışmada iki oturum bulunmaktadır. İlk oturumda görüntünün bir hastaya ait 

olduğu veya olmadığı belirlenecektir. İkinci oturumda ise hastalık tespit edilen görüntüler 

üzerinde inmenin türü açıklanacaktır. Bu iki oturum için farklı algoritmalar geliştirilerek ana 

bir yöntem oluşturulmuştur. Bu yöntemler şekil 1’de arayüzü gösterilen program içinde 

birleştirilmiştir. 
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Şekil 1 Kullanıcı Arayüzü 

 

Tasarlanan programın arayüzü incelendiğinde; 

• Sunucuya bağlanmak için adres girilebilir. 

• Bağlantı kurulmadan önce oturum seçeneği vardır. 

• Sunucudan gelecek veri dosyası görülebilir ve veriler anlık olarak tek tek ekranda 

görülür. 

• Sağ tarafta anlamlandırılmış verinin görüntüleri anlık olarak görülebilir. 

• Anlamlandırılmış görüntülerin bulunduğu dosyalar ayrıca görülebilir. 

• Programa orta kısmındaki barlarda, çalıştığı süre boyunca tespit ettiği sonuçları anlık 

olarak gösterir. 

 

 

Şekil 2 U-Net Mimarisi 
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İlk oturum için modeli oluştururken temel olarak U-Net modelini temel alınır. Bu modelin 

temeli az veri ile yüksek doğruluk değerleri elde etmeye dayanır. Modelin başında veri 

sıkışmaya başlar ve sonlara doğru genişler. Algoritma Health AI takımı tarafından katmanları 

genişletilerek daha fazla işlem yapabilir hale gelmiştir. Model gereği bütün katmanlar arasında 

iletişim kurulduğu için model ilk tur için ideal hale gelmiştir. Ayrıca model sadece 512x512 

piksellik resim için çalışır hale getirilmiştir. Veri setindeki görüntüler DICOM formatındadır. 

MicroDicom Viewer programı kullanılarak PNG formatına çevrilerek algoritmaya 

yüklenmiştir.  

 

 

Şekil 3 MicroDicom Viewer Programı 

 

Model aşağıdaki aşamalar takip edilerek kodu yazılmıştır; 

• Veri gözlemleme ve Array formuna çevirerek görselleştirme 

• Eğitim verileri için definasyon 

• Segmentasyon görüntüleri için definasyon 

• Model oluşumu ve eğitimi 

• Model tahmini ve kırpma 

• Kırpma için definasyon ve for döngüsü 

• Kırpılan görüntüler ile model eğitimi 

• Tahminlerin karşılaştırılması ve sonucun gösterimi 
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Şekil 4 YOLO v5x Mimarisi 

 

İkinci oturum için Yolo v5x modeli temel alınarak algoritma geliştirilmiştir ve Health v6 adı 

verilmiştir. Yolo üzerinden geliştirilen model, hataları en aza indirilerek yüksek doğruluk 

oranlarına erişmiştir. Yolo v5x gibi modelleri değerlendirmek için ortalama hassasiyet (mAP) 

kullanılır. Modele giren fotoğraf üzerinde kutucuklar oluşturulur. Oluşturulan kutucuklar, kendi 

sınırları içinde bir değer verir. mAP değeri, temel gerçeklik sınırlayıcı kutuyu algılanan kutuyla 

karşılaştırır ve bir puan verir. Puan ne kadar yüksekse, model tespiti o kadar doğru çıkmaktadır. 

Modeli özgünleştirmek ve geliştirmek için evrişimsel sinir ağı katmanlarına işlemler 

yapılmıştır. Bu işlemler katman sayısını arttırmıştır. Katman sayısı arttığından dolayı giren veri 

daha fazla filtreden geçmektedir. Daha fazla filtreden geçmesi doğruluk oranını arttırmaktadır. 

Model aşağıdaki aşamalar takip edilerek kodu yazılmıştır.  

• Yolo v5x model kodlarının hazırlanması 

• Model içindeki evrişim katmalarının yeniden kodlanması 

• Model ızgara boyutlarının yeniden kodlanması 

• Veri seti entegrasyonu 

• Tespit edilen bölgelerin yeniden eğitilmesi 

• Final tespitinin yapılması ve sonucun gösterilmesi 

 

Özet olarak hazırlanan modeller, gerçek modeller temel alınarak oluşturulmuştur. Yapılan 

modifikasyonlar ile modellerin daha hızlı çalışması sağlanmıştır. 2. Oturum için yapılan bir 

testte model, iskemik inmeyi %98,95 doğruluk oranı ile tespit etmiştir. Modeller yarışma 

süresine kadar test edilip geliştirilecektir. 
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3. Deney ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri 
 

Sistemin veri seti hazırlanırken iki konuya dikkat edilmiştir. Birincisi veri çokluğu ve bunların 

düzeltilmesi, ikincisi ise etiketleme yapılırken ön bulguların da dikkatle etiketlenmesidir. Veri 

setinde toplamda 31 562 tane veri bulunmaktadır. Bu verilerin %81’i eğitim verisi, %19’u test 

verisi olarak kullanılmıştır. Bu veri seti ile takımın modelleri yüksek doğruluk oranı ile 

çalışmaktadır. 

 

Veri seti oluşturulurken ilk olarak hazır veri setleri araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda Qure 

25k ve CQ 500 veri setleri uygun görülmüştür. Bu veri setlerinde görüntüler 512x512 piksel 

boyutlarındadır. Qure 25k veri seti 21095 veri, CQ 500 veri seti 491 veri içermektedir. Bütün 

veriler DICOM formatındadır. Farklı algoritmalar ile denendiğinde en fazla 0,9731 AUC 

değerine ulaşılmıştır. Takımın geliştirdiği algoritmalar ile denendiğinde 0,9881 değeri elde 

edilmiştir. Health AI takımı burada küçük bir başarı elde etmiştir. 

 

Veri setine ek olarak sivil kaynaklardan da veri eklenmiştir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Nur ÖĞÜN Bey ile ortak çalışma yürütülerek 

gerçek hastalar üzerinden veriler elde edilmiştir. AİBÜ bünyesinde faaliyet gösteren Prof. Dr. 

Mehmet Reha TOLUN inme merkezinden, Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile 9976 adet veri 

alınmıştır. Bütün veriler DICOM formatındadır ve 512x512 piksel boyutundadır. Verilerin 

ortalama %76’ı erkek hasta verisinden oluşmaktadır. Ayrıca %10 temiz, %2 her iki tip inme, 

%9’u hemorajik inme ve geriye kalan %79’luk kısım iskemik inme teşhisi koyulmuş hastaların 

BT görüntüleridir. Bütün veri setinin algoritma içinde denenmesi sonucunda anlık olarak 

0,9895 AUC değeri elde edilmiştir. Bu değer yarışma zamanına kadar geliştirilmeye devam 

edilecektir. Veri seti oluşturulurken yapılan başka bir işlem ise farklı filtreler uygulamaktır. 

Aşağıda görüntüler üzerinde yapılan işlemler sırasıyla yazılmıştır. Bu işlemler Health V6 

modelinin daha verimli çalışmasına yardımcı olmaktadır. 

• Görüntülerin .csv formatına çevrilmesi 

• Gaussian blur ve Threshold uygulanması 

• Kontur bulma ve kırpma işlemi uygulanması 

• Clahe işlemi 

• Median blur işlemi 

• Verilerin toplanması işlemi 
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Verilerin toplanmasının ardından etiketlenme işlemine geçilmiştir. Etiketleme işlemi yapılırken 

bazı hususlara dikkat edilmiştir. Bu hususlar, inmenin ön tanısında etkili olmakta ve sisteme 

yardımcı olarak daha kısa sürede tespit yapılmasını sağlamaktadır. Bu hususların sisteme 

öğretilebilmesi için etiketleme işlemine ekstra dikkat edilmiştir. Bu hususlar; 

• Beyin görüntüsü simetrik mi? 

• Beyin kıvrımlarında azalma var mı? 

• Beyin görüntüsünün merkezindeki renk uyumunda anormallik var mı? 

• Genel olarak renk tonlarında uyumsuz görünen noktalar var mı? 

• Aspects skorlama bölgeleri etiketlendi mi? 

 

Etiketleme işlemi yapılırken “makesense.ai” sitesi kullanılmıştır. Bu site üzerinde veriler 

istenildiği gibi etiketlenip, .csv formatına dönüştürülmektedir. Ayrıca etiketlenen noktalara 

Health v6 algoritması öncelikli olarak analiz etmektedir.  

 

 

Şekil 5 Örnek Etiketleme 

 

Sistemin doğruluğuna yardımcı olabilmesi için Aspects skorlama bölgeleri de 

etiketlenmektedir. Bu skorlama metodu görüntüye 10 üzerinden puan verir ve 7 puan sınır kabul 

edilir. Algoritma çalışırken görünürde bir puanlama olmamaktır fakat sisteme arka planda 

destek olmaktır. 
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Şekil 6 Aspects Skorlama Bölgeleri 

 

4. Elde Edilen Deneysel Sonuçların Sunumu 
 

Gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada, python programlama dili ile birlikte yolo, numpy, tkinter, 

opencv kütüphaneleri kullanılmış, aynı zamanda eğitilecek olan nesnelerin isimlerini ve 

ID’lerini barındıran LabelMap düzenlenerek Object Detection API üzerinden eğitim 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma boyunca farklı eğitim adımlarında farklı görseller üzerinden 

deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar sayesinde doğru eğitim adımının 

bulunması ile bu eğitim adımıyla gerçekleştirilen eğitimin nesne tanıma üzerindeki etkisinin 

farkı görülebilmektedir. Toplamda 7 adet deney gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen her deney 

kendi içerisinde 3 farklı aşamada yapılmıştır. Ayrıca bu deneylerin her biri için eğitim adımı 

değiştirilerek deneylerin başarı ve kayıp sonuçları incelenmiştir. Bu çalışmadan yola çıkarak 

eğitim adımlarının nesne tanıma üzerinde etkisinin, doğru kullanıldığında büyük olabileceği 

gösterilmiştir. 

 

Bu süreçte en düşük kayıp oranına sahip olan adım sayısı 7 farklı eğitim adımı içerisinden 

0,01045 kayıp oranıyla 100.000 eğitim adımı olduğu tespit edilmiştir. Tablo 1’de çalışma 

boyunca gerçekleştirilen 7 adet deney gösterilmiştir. Bu deneyler, oluşturulan model üzerinde 

gerçekleştirilmiş ve her bir deney için aynı veri seti kullanılmıştır. Eğitim sürecinde en başarılı 

tahmin oranının bulunması için ise farklı eğitim adımlarıyla deneyler gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 1 Çalışma Sonuç Tablosu 

Çalışma Numarası Eğitim Adımı Başarılı Sonuç Kayıp Oranı 

Çalışma 1 1000 0,97634 0,02366 

Çalışma 2 5000 0,95325 0,04675 

Çalışma 3 10000 0,91227 0,08773 

Çalışma 4 30000 0,94222 0,05778 

Çalışma 5 40000 0,98110 0,01890 

Çalışma 6 50000 0,97956 0,05044 

Çalışma 7 10000 0,98955 0,01045 

 

 

Bu çalışma kapsamında araştırılan en önemli işlem, belirli bir algoritmanın belirlenmiş bir 

nesneden oluşturulan veri seti üzerinde uygulanarak, başarılı bir şekilde algılanma işleminin 

yapılıp yapılmadığının araştırılmasıdır. Sonuçların farklılaşmasındaki en önemli etken 

çalışmalar içerisinde seçilen algoritmaların farklı eğitim adımlarından ve veri setlerindeki 

karmaşıklıktan olduğu anlaşılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmada Health v6 algoritmasıyla 

başarı sonuçlarının farklı eğitim adımlarında en üst düzeyde başarı hedeflemiştir. Bu kapsamda 

oluşturulan 31562 adet resimden oluşan inme veri seti ile model eğitilmiştir. Eğitilen model 

üzerinde resim ile deneyler yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda en düşük başarı oranı 

0,91227 ve en yüksek başarı oranı 0,98955 şeklinde tespit edilmiştir. Bu sonuçlar gösteriyor ki 

eğitim adımlarının (epoch) farklılaştırılması başarı sonucuna doğrudan etki etmiştir.  

 

 

Şekil 7 Deneme Çalışmalarından Görüntü-1 
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Şekil 8 Deneme Çalışmalarından Görüntü-2 

 

 

Şekil 9 Deneme Çalışmalarından Görüntü-3 

Bu çalışmada, nesne tespit etme alanında kullanılan Yolo v5x modeli ve U-Net modelinin 

birleştirilmesiyle oluşturulan Health v6 modeli ile BT görüntüsü üzerinde yabancı cisim tespiti 

yapılmıştır. Bu model ile BT görüntüsü üzerinden inmeli bölgenin tespiti ve görüntü içerisinde 

hangi konumda olduğu tespit edilebilmektedir. Health v6 modelinde bulunan öznitelik 

katmanlarındaki düşük çözünürlüğe sahip görüntülerin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda görüntüde bulunan özniteliklerin tüm katmanlarda eşit bir şekilde yayılması 

YOLO yöntemi ile sağlanmış ve ağ performansı artırılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda 

Health v6 modelinin %94 F1-skor, %96 ortalama hassasiyet ve %98 IoU değerleri ile diğer 

YOLO modellerinden açık ara çok daha iyi sonuç verdiği görülmektedir. Anlık elde edilen 

değerlerden daha iyisini elde etmek için çalışmalar devam etmektedir. 
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