
 
 

1 
 

 

 

TEKNOFEST  

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

SAĞLIKTA YAPAY ZEKÂ YARIŞMASI 

KRİTİK TASARIM VE ÖN BULGU RAPORU 

 

SpatiumAI SYZ 

44832 

  



 
 

2 
 

İÇİNDEKİLER 

1. KULLANILMASI PLANLANAN DONANIMLAR VE ÖZELLİKLERİ ................. 3 

1.1. Eğitim Donanımları ................................................................................................................................ 3 

1.2. Test Donanımları ................................................................................................................................... 3 

2. ÇÖZÜM İÇİN KULLANILAN YÖNTEM VE MİMARİ ............................................ 3 

3. DENEY VE EĞİTİM AŞAMALARINDA KULLANILAN VERİ SETLERİ ............ 5 

3.1. Birinci kısım için; .................................................................................................................................... 5 

3.2. İkinci Kısım için;...................................................................................................................................... 6 

3.3. Veri Ön İşleme ....................................................................................................................................... 6 

4. ELDE EDİLEN DENEYSEL SONUÇLARIN SUNUMU ............................................ 7 

4.1. Birinci kısım için; .................................................................................................................................... 7 

4.1.1. Hiperparametre Optimizasyonu ................................................................................................... 7 

4.1.2. Sınıflandırma Sonuçları ................................................................................................................. 8 

4.2. İkinci kısım için; ...................................................................................................................................... 8 

4.2.1. Hiperparametre Optimizasyonu ................................................................................................... 9 

4.2.2. Hiperparametre Optimizasyonu ................................................................................................. 10 

4.3. Tecrübe ve Sonuçlar ............................................................................................................................ 11 

5. REFERANSLAR ............................................................................................................. 12 

  



 
 

3 
 

1. KULLANILMASI PLANLANAN DONANIMLAR VE ÖZELLİKLERİ 

1.1. Eğitim Donanımları 

1.1.1. Eğitim aşaması Google Colab üzerinde bulut sistemlerinin sağladığı 

donanım desteği ile gerçekleştirilecektir. Seçilme nedeni üst düzey GPU ve TPU 

kullanım fırsatı sunmasıdır. 

1.2. Test Donanımları 

1.2.1. Test aşaması Razer Blade 15 Advanced Edition ile gerçekleştirilecektir. 

CPU: Intel® Core™ i7-10875H 8 Core (2.3GHz/5.1GHz)  

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB  

RAM: 16GB DDR4-2933MHz 

 

2. ÇÖZÜM İÇİN KULLANILAN YÖNTEM VE MİMARİ  

1.1. Birinci aşamada istenilen Classification görevi için derinlemesine ayrılabilir 

evrişim katmanlarına dayanan bir evrişimli sinir ağı mimarisi öneriyoruz. Bunun 

için temel olarak yeniden düzenlenmiş bir Xception [1] modeli ve ardından 

göreve uygun şekilde daha verimli çalışması için bazı optimizasyon eklemeleri 

yaptık. Bu modeli optimum seviyeye taşımak için Data Augmentation, Data 

Preprocessing, Transfer Learning ve Fine-Tuning gibi literatürde yaygınca 

kullanılan yöntemler gerçekleştirilmiştir. 
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Xception temelli mimarimizde, ağın özellik çıkarma tabanını oluşturan 36 adet 

evrişim katmanına sahiptir. (Şekil 1) 36 evrişim katmanı, ilk ve son modüller 

hariç, hepsinin çevresinde Residual [2] bağlantılara sahip olan 14 modül halinde 

yapılandırılmıştır. Çıkış akışının sonunda Global Average Pooling kullanılarak 

2048-boyutlu vektör oluşturulmuştur. Takip eden 2 adet Dense (512, 256) 

katmanı ile fullyconnected ağ ve aralarında bulunan 0.2 oranlı Dropout 

katmanları ile Overfitting engellenmesi amaçlanmıştır. İki sınıflı (İnme var, 

İnme yok) görüntü sınıflandırma yapacağız, bu nedenle evrişimsel tabanımızı 

sigmoid aktivasyon fonksiyonuna sahip 1 çekirdek boyutlu sınıflandırma 

katmanı izleyecektir. 

İkinci aşamada istenilen Segmentation görevi için piksel temelli görüntü 

bölütleme konusundaki klasik modellerden daha başarılı olan evrişimli sinir ağı 

mimarisi UNet++’ı [3] öneriyoruz. Temelde klasik U-Net [4] modelinin üzerine, 

yeniden tasarlanmış atlama yolları (yeşil), yoğun atlama bağlantıları (mavi), 

derin denetim (kırmızı) yaklaşımları ile zenginleştirilmiştir. (Şekil 2) 

İç içe atlama yolları sayesinde, UNet++, birden çok anlamsal düzeyde tam 

çözünürlüklü özellik haritaları oluşturur. Biz segmentasyon yaklaşımı için U-

Net yapısının güçlü yönlerini ön plana çıkarmak adına Skip Connections ve Deep 

Supervision yöntemlerini UNet++ yapısında kullanmayı öneriyoruz. Normalde 

pratikte gözlemlenemeyen ara kavramlarla UNet++'in gizli katmalarını 
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denetleyerek kendisinden önceki katmanlardaki ağırlıkları sinir ağı eğitimine 

dahil etmemizi sağlayan Deep Supervision [5] yöntemini dahil ediyoruz. 

Mimarimizde basemodel olarak EfficientNet-B2 [6] kullanılarak görüntüler 

üzerinde compound scaling sağlanması amaçlanmaktadır. Segmantasyon 

mimarisinin encoder-decoder tabanını oluşturan 15’i Downsampling, 30’u 

Upsampling kısmından oluşan toplamda 45 adet evrişim katmanına sahiptir. 

Ayrıca her evrişim işleminden sonra Batch Normalization ve ReLu fonksiyonu 

uygulanmaktadır. (Şekil 3) 

3. DENEY VE EĞİTİM AŞAMALARINDA KULLANILAN VERİ SETLERİ  

3.1. Birinci kısım için; 

• RSNA Intracranial Hemorrhage Detection Competition Veri seti [7] 

o Kurallar (7.A) ‘‘Yarışma Verilerine, akademik araştırma ve eğitim dahil olmak 

üzere yalnızca ticari olmayan amaçlarla erişebilir ve bunları kullanabilirsiniz.’’ 

• Computed Tomography Images for Intracranial Hemorrhage Detection and 

Segmentation. PhysioNet Veri seti [8] 

o Lisanslama (6) ‘‘Verilere sahip lisans sahipleri, akademik araştırma ve eğitim 

dahil olmak üzere yalnızca ticari olmayan amaçlarla kullanabilir.’’ 

• Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB Veri seti 

RSNA Veri seti incelenmiş ve birinci aşama için inmeli kategorisine eklemek 

üzere tüm veri setinde bulunan yaklaşık 874 bin dosyadan filtreleme yapılarak; 

36 bin adet intraparenchymal kanamalı beyin tomografi görüntüsü verisi eğitim 

aşamasına dahil edilmiştir. Ayrıca PhysioNet Veri seti incelenmiş ve kanamalı 
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inmeli bilgisayarlı tomografi görüntüleri, 75 hasta verisinden oluşan veri setinde 

her hasta için ortalama 35 kesitten filtreleme uygulanarak alınmıştır. 2625 

kesitten oluşan setten filtreleme yapılarak yaklaşık 750 adet kanamalı inme 

görüntüsü eğitim aşamasına dahil edilmiştir. 

 

3.2.İkinci Kısım için; 

• Computed Tomography Images for Intracranial Hemorrhage Detection and 

Segmentation. PhysioNet Veri seti [8] 

o Lisanslama (6) ‘‘Verilere sahip lisans sahipleri, akademik araştırma ve eğitim 

dahil olmak üzere yalnızca ticari olmayan amaçlarla kullanabilir.’’ 

• Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB Veri seti 

PhysioNet Veri seti incelenmiş ve ikinci aşama için inme bilgisayarlı tomografi 

görüntüleri ve maskeleri, 75 hasta verisinden oluşan veri setinde her hasta için 

ortalama 35 kesitten filtreleme uygulanarak alınmıştır. 2625 kesitten oluşan 

setten filtreleme yapılarak yaklaşık 150 adet inme-maske çifti eğitim aşamasına 

dahil edilmiştir. 

 

3.3. Veri Ön İşleme 

Veri seti ön işleme sırasında DICOM, PNG(RGBA) ve NIFTI dosya 

formatlarının okunması ve arraylere aktarılması için SimpleITK, pydicom, cv2 

ve nibabel kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Data Augmentation aşamasında 

birçok farklı yöntem denenmiştir. Albumentations: fast and flexible image 

augmentations’te [9] veri büyütme için hızlı ve esnek bir uygulama olarak rapor 

edilen albumentations kitaplığını kullanarak tüm verileri artırdık. Bu kitaplık 

hem afin dönüşümlerini hem de elastik dönüşümleri içerir. Afin dönüşüm 

ölçekleme, öteleme, yatay çevirme, dikey çevirme, rastgele parlaklık ve gürültü 

ekleme vb. içerir. Elastik dönüşüm (afin olmayan) için önce yatay ve dikey 

yönler için rastgele bir yer değiştirme alanı F(R) oluşturulur. Sırasıyla δx ve δy 

burada, [δx, δy] = [-1 ≤ δx, δy ≤ +1]. Bu rastgele alanlar daha sonra bir ara değer 

σ (piksel olarak) ile kıvrılır ve alanlar yoğunluğu kontrol eden bir ölçeklendirme 

faktörü α ile çarpılır. Böylece çıkarımın küresel şeklinin bozulmadığı elastik 

olarak dönüştürülmüş görüntüyü elde ederiz. Teknik denemeler yapılırken tıbbi 

görsel üzerindeki çalışmalardan detaylıca incelenmiştir. [10] 
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4. ELDE EDİLEN DENEYSEL SONUÇLARIN SUNUMU  

4.1. Birinci kısım için; 

Yapılan deneysel yaklaşımlar ve sonuçları şu şekilde gerçekleşmiştir; veri 

setlerinin dağılımı olarak yapılan denemelerde 4427 İnme YOK ve 2223 İnme 

VAR şeklindeki 6650 görüntüden 500’er adet her iki sınıftan toplam 1000 adet 

veri rastgele seçilerek son aşamadaki test aşaması için ayrılmıştır. Geriye kalan 

5650 görüntüye eklenen harici veri setleri ile toplam 40 bin görüntü üzerinden 

%20’lik dilimler halinde cross validation yöntemi ile eğitimler 

gerçekleştirilmiştir.  

 

4.1.1. Hiperparametre Optimizasyonu 

Hazırlanan model ile birlikte gerçekleştirilen eğitim aşamasında kullanılan 

hyperparametreler aşağıdaki gibidir;  

Loss: Binary Cross Entropy 

Optimizer: Adam 

– Initial learning rate: 0.1 

– Learning rate decay: Her 20 epochda 0.1 oranında düşüş 

         Metrics: Loss, Accuracy, AUC, Precision, Recall 

         Epoch = 100 
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4.1.2. Sınıflandırma Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. İkinci kısım için;  

Yapılan deneysel yaklaşımlarda ise şu şekilde gerçekleşmiştir; Yarışma 

tarafından sağlanan görüntü ve maskelerin dağılımı olarak yapılan denemelerde 

Kanamalı İnme görüntülerinden 1093 adet görüntü ve maske çiftinden 200 adet 

çift rastgele seçilerek son aşamadaki test aşaması için ayrılmıştır. Geriye kalan 

893 adet görüntü verisinin üzerine PhysioNet veri setinden alınan 150 adet 

Kanamalı veri çifti eklenerek totalde 1043 ham görüntü çiftini belirtilen görüntü 

artırma yöntemleri ile yaklaşık 5 bin adete kadar artırılmıştır. Ve eğitimler 

rastgele olarak %20’lik dilimler halinde cross validation yöntemi ile 1 bin ’er 

görüntü çifti üzerinden gerçekleştirilmiştir. İskemi İnme görüntülerinden 1130 

adet görüntü ve maske çiftinden 200 adet çift rastgele seçilerek son aşamadaki 

test aşaması için ayrılmıştır. İskemi görüntülerinden oluşan 930 ham görüntü 

çiftini belirtilen görüntü artırma yöntemleri ile yaklaşık 5 bin adete kadar 

artırılmıştır. Ve eğitimler rastgele olarak %20’lik dilimler halinde cross 

validation yöntemi ile 1 bin ’er görüntü çifti üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
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4.2.1. Hiperparametre Optimizasyonu 

Segmentasyon modelimizin Kanamalı BT görüntü için eğitim aşamasında 

kullanılan hyperparametreler aşağıdaki gibidir;  

Loss: Dice Coefficient Loss Function 

Optimizer: Adam 

– Initial learning rate: 0.001 

– Learning rate decay: Her 100 epochda 0.1 oranında düşüş 

        Metrics: Dice Score, IoU Score 

        Epoch = 500 
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4.2.2. Hiperparametre Optimizasyonu 

Segmentasyon modelimizin İskemili BT görüntü için eğitim aşamasında 

kullanılan hyperparametreler aşağıdaki gibidir;  

Loss: Dice Coefficient Loss Function 

Optimizer: Adam 

– Initial learning rate: 0.001 

– Learning rate decay: Her 300 epochda 0.1 oranında düşüş 

        Metrics: Dice Score, IoU Score 

        Epoch =1500 
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4.3. Tecrübe ve Sonuçlar 

Takım olarak Classification görevinden çok Segmentation görevine odaklandık 

ana düşüncemiz literatürde sınıflandırma adına birçok iyi sonuç varken 

segmentasyon aşamasındaki sonuçlar göreve çok fazla bağlıydı. Şimdi takımda 

2 arkadaşımız sınıflandırma aşamasındaki güncel skorları ileri taşımak ve bunun 

önündeki engeller üzerine odaklanmak adına bir grup halinde çalışırken diğer 3 

arkadaşımız ise segmentasyon aşaması için bir grup haline geldi. Segmentasyon 

aşamasında özgün ve deneysel yaklaşımlar uygulamak için gerekli literatür 

taramasını yaptık, ardından en bilinen modeller üzerinde hiperparametre 

optimizasyonuna girmeden doğrudan sonuçlar elde ettik. Segmentasyon 

aşamasında daha da başarılı olmak adına modelin geliştirilmesinin yanı sıra veri 

setindeki görseller üzerinde deneysel yaklaşımlar yapmayı planlamaktayız. 

Bunların bazıları; Sentetik Veri üretimini derinlemesine uygulamak için 

özelleşmiş bir Generative Adversarial Networks [11] modeli geliştirmek ve bir 

radyolog eşliğinde üretilen sentetik verileri analiz etmek, Gradient and Sigmoid 

Windowing [12] (Tam renk tayfını kullanmanın bazı avantajları olabilir. Bize 

sezgisel olarak mantıklı geliyor, ama gerçekten işe yarayıp yaramadığını henüz 

bilmiyoruz). 
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