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1. Kullanılması planlanan GÜNCEL donanımlar ve özellikleri  

Yarışma kapsamı genelinde geliştirilecek modelin eğitimi sırasında yahut yarışma esnasında 

sunucudan gelen test seti üzerinde birtakım matematiksel işlemler kombinasyonu içeren derin 

öğrenme ağlarının çalıştırılmasına, dolayısıyla bunun için gerekli olan işlem gücünün 

sağlanmasına ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda; gelişen teknoloji ile birlikte ekran kartlarında yer 

alan GPU’lar (graphical processing unit), sahip oldukları görece fazla sayıda çekirdek sayıları 

ve yüksek teraflops [1] değerleri nedeniyle CPU’lara (central processing unit) nazaran yüksek 

paralel komut işleme ve hızlı işlem yapabilme yetilerinden dolayı tercih edilmektedir. Bahse 

konu sebeplere ek olarak yarışma sürecinde, kartlarında yer alan CUDA [2] çekirdeklerinin 

efektif şekilde kullanımına imkân tanıyan CUDA kütüphanesini geliştiricilere sunması gibi 

örnek faktörlerden dolayı rakiplerine göre yazılım desteği olarak  oldukça önde olan NVIDIA 

firmasının geliştirdiği ekran kartlarının kullanılmasına karar verilmiştir.  

1.1 Eğitim Donanımları 

Görev isteri dahilinde geliştirilecek modelin görece büyük bir veri seti ile eğitileceği göz 

önüne alındığında uzun soluklu çalışma imkânı sunmaları, derin öğrenme uygulamalarında 

çoğunlukla kullanılan framework’lere destek vermeleri ve yüksek teraflops değerlerine sahip 

GPU hizmetlerini sanal olarak sunmalarından ötürü Google Colab bulut hizmetinin 

kullanılmasına karar verilmiştir. Google Colab bulut servisinin sunduğu hizmetin belirli 

süreden sonra ücrete mukabil olması dezavantaj olarak gösterilebilir.  

1.2 Test Donanımları 

Yarışma kuralları gereği geliştirilen yazılımın yerel bilgisayarlarda çalıştırılması istendiği, 

geliştirilen modellerin çeşitli kriterlerde değerlendirilmeleri sırasında, test seti boyutunun 

eğitim seti boyutuna göre daha küçük olduğu ve yarışma metrikleri göz önüne alındığında 

algoritma hızından ziyade doğruluk önemsendiği için Intel® Core™ i7-10750H işlemci ve 16 

GB RAM çerçevesinde halihazırda imkan dahilinde bulunan NVIDIA GTX 1650 (Mobil) 

ekran kartlarının kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

2. Çözüm İçin Kullanılan Yöntem ve Mimari 

Yarışmanın ilk oturumunda BT görüntülerinde inme var/yok ikili sınıflandırılması; ikinci 

oturumda ise, inmenin tıkayıcı (iskemik) tip inme mi yoksa kanayıcı (hemorajik) tip inme mi 

olduğunun tespit edilmesi ve inmeye neden olan bölgenin otomatik işaretlenmesi 
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istenmektedir. Bu problemin çözümü için sınıflandırma ve segmentasyon modeli olmak üzere 

iki ayrı modelin geliştirilmesine karar verilmiştir. 

2.1 Geliştirilen Modeller 

2.1.1 Sınıflandırma Modeli 

Sınıflandırma probleminin çözümü için ResNet [3] modelinin kullanılmasına karar 

verilmiştir. Bu model konvolüsyonel katmanlardan (convolutional layers), havuzlama 

katmanlarından (pooling layers) ve artık değerli katmanlardan (residual layers) oluşmaktadır. 

Konvolüsyonel katmanların filtreleri çoğunlukla 3×3 çekirdek büyüklüğündedir. Ayrıca, her 

konvolüsyonel katmandan sonra yığın normalizasyonu ve ReLU aktivasyon fonksiyonu 

kullanılır. Tahmin skorlarını üretmek için softmax aktivasyonlu tamamen bağlı bir sinir ağı 

uygulanır .  

Sınıflandırma probleminin çözümü için ön tasarım raporunda belirtilen modellerden ResNet-

50 modeli, parametre sayısı çok olduğundan overfite neden olmuştur. Resnet-50’ye kıyasla 

daha küçük bir mimariye sahip olan ve daha hızlı çalışan ResNet-18 modelinin eğitilmesine 

karar verilmiştir. 

Sınıflandırma modelinin eğitiminde PyTorch kütüphanesinde hazır bulunan ResNet-18 

modeli kullanılmış, loss function olarak Cross Entropy Loss [4] algoritması tercih edilmiştir. 

Parametrelerin optimizasyonu için 1e-4 learning rate değeri ile Adam [5] optimizasyon 

algoritması kullanılmıştır. Veriler 4’er resimden oluşan gruplar (batch size) halinde 

algoritmaya verilmiş olup döngü (epoch) değeri 20 olarak belirlenmiştir.  

2.1.2 Segmentasyon Modeli 

Segmentasyon probleminin çözümü için PraNet [6] algoritmasının kullanımına karar 

verilmiştir. Bu algoritma kolonoskopide polip segmentasyonu için tasarlanmıştır. Tıbbi alanda 

kullanılmak üzere geliştirilen PraNet algoritması, yarışmanın ikinci aşamasında kullanılmak 

üzere takımımız tarafından tekrar eğitilmesine karar verilmiştir. 

PraNet algoritması, ilk olarak ileri seviye katmanlardaki parametreleri paralel kısmi çözücü 

(parallel partial decoder, PPD) kullanarak alır. Alınan parametreler algoritmanın diğer 

kısımlarında kullanılmak üzere bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Ayrıca RA (reverse attention) 

modülü kullanılarak tespit edilmesi istenilen alan ile bu alanın sınırları ve yapısal detayları 

arasındaki ilişki ortaya konur. Bu sayede PraNet, segmentasyon sürecinde oluşabilecek yanlış 

işaretlenen bölgeleri kalibre etmekte ve segmentasyonun doğruluğunu arttırmaktadır.  
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İskemi ve kanama segmentasyonu için iki ayrı PraNet modelinin kullanılmasına karar 

verilmiştir. Görüntüler segmente edilirken her bir görüntü için hangi segmentasyon modelinin 

kullanılacağı sınıflandırma modelinden elde edilen veriye göre belirlenecektir.  

Segmentasyon modellerinin eğitiminde GitHub üzerinde paylaşılmış olan PraNet yazılımının 

PyTorch kütüphanesindeki implementasyonu kullanılmıştır. Loss function olarak PraNet 

modelinin makalesinde tanımlanmış olan loss function tercih edilmiştir. Parametrelerin 

optimizasyonu için 1e-4 learning rate değeri ile Adam [5] optimizasyon algoritması 

kullanılmıştır. Veriler 16’şar resimden oluşan gruplar (batch size) halinde verilmiş olup döngü 

(epoch) değeri 25 olarak belirlenmiştir. 

2.2 Mimari 

 

2.2.1 Yazılım Mimarisi Açıklamaları 

Yarışma isterleri doğrultusunda geliştirilen yazılım mimarisinin daha iyi ve kolay anlaşılması 

adına iki parçaya bölünmüştür: 

Eğitim 

Modellerin eğitim aşamasında her model için oluşturulan python dosyaları kendilerine uygun 

veri setlerini (bkz. 3) alıp eğitim aşamasını başlatır. Eğitim sırasında her bir döngüde elde 

Şekil 1 
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edilen parametreler test setleri üzerinde denenerek anlık model performansı gözlemlenir. 

Eğitimin bitiminde her bir model için test seti üzerinde en iyi performansı gösteren 

parametreler, weights.pt dosyalarında ayrı ayrı tutulur.   

Sınıflandırma ve Segmentasyon 

Sınıflandırma aşamasında ilk olarak sunucudan gelen BT’ler resnet-18_detect.py tarafından 

eğitim aşamasında elde edilmiş olan en iyi parametreler kullanılarak sınıflandırılır ve 

yarışmanın ilk aşamada sunucuya bildirilir. İkinci aşama da ise sınıflandırılan BT’ler inme 

tipine göre uygun olan PraNet segmentasyon modeline gönderilir. Segmentasyon modelleri, 

eğitim aşamasında elde edilen en iyi parametreleri kullanarak gelen BT’nin segmentasyonunu 

gerçekleştirir ve oluşturduğu png formatındaki 8 bit mask dosyasını sunucuya gönderir.  

 

3. Deney ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri 

Yarışmanın birinci ve ikinci aşamasında kullanılmak üzere hazırlanan sınıflandırma ve 

segmentasyon modelleri için ayrı ayrı veri setlerinin kullanılması kararlaştırılmıştır.  

3.1 Sınıflandırma Modeli için Kullanılan Veri Setleri 

Derin öğrenme modellerinde, eğitimde kullanılan veri miktarı arttıkça doğruluk oranı da 

artmaktadır [7]. Yüksek doğruluk ve veri miktarı arasındaki bu ilişki nedeniyle, derin 

öğrenme modellerinin eğitiminde büyük veri setleri tercih edilmektedir. Sağlık Bakanlığı 

tarafından yarışmacılara verilen veri setine ek olarak, ön tasarım raporunda aday veri setleri 

belirlenmiştir. Bu veri setlerinden biri olan RSNA Intracranial Hemorrhage Detection 

Challenge (2019) [8] yarışmasında kullanılan veri setinin sınıflandırma modelinin eğitiminde 

kullanılmasına karar verilmiştir. Stanford University Center for Artificial Intelligence in 

Medicine & Imaging (AIMI) katkılarıyla hazırlanan veri seti Kaggle üzerinde paylaşılmış 

25000’den fazla BT’den oluşmaktadır. Bu veri setinin seçilme nedenleri şunlardır: 

1. Veri setine ait tüm görüntüler DICOM dosya formatındadır. 

2. Veri setindeki BT’ler, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen veri setindekiler ile aynı 

çözünürlüktedir. (512 x 512) 

3. Veri setinin ticari olmayan amaçlar için kullanımına izin verilmiş olup [8] yarışmada 

kullanılması için herhangi bir engel bulunmamaktadır.  

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen veri seti 4427’si normal, 1130’u iskemi, 1094’ü kanama 

olmak üzere toplam 6651 BT’den oluşmaktadır. Ek olarak RSNA veri setinden 1000 normal, 
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1000 kanama BT’si seçilmiştir. Her iki veri setindeki BT’lere ayrı ayrı saat yönünde 90 

derece döndürme işlemi uygulanarak toplam veri miktarı iki katına çıkarılmıştır.  

Veri arttırma (data augmentation) yöntemi uygulandıktan sonra sınıflandırma modelinin 

eğitimi ve testi için Sağlık Bakanlığı tarafından verilen verilerin %80’i ve RSNA veri setinden 

seçilen BT’lerin tamamı eğitim setine eklenmiş, kalan veriler ise test setine konulmuştur. Bu 

durumda sınıflandırma modelinin eğitim setinde 9083’ü normal, 1808’i iskemi, 3750’si 

kanama BT’si olmak üzere 14641 görüntü, test setinde ise 1771’i normal, 452’si iskemi, 438’i 

kanama BT’si olmak üzere 2661 görüntü bulunmaktadır. 

3.2 Segmentasyon Modeli için Kullanılan Veri Setleri 

Segmentasyon için iskemi segmentasyon ve kanama segmentasyon olmak üzere 2 ayrı model 

bulunduğundan, bu modellerin eğitimi ve testi için veri çoğaltma yöntemi uygulanmış 2 ayrı 

veri setinin oluşturulmasına karar verilmiştir. Sağlık  Bakanlığı tarafından maskeleri ile 

birlikte verilen iskemi ve kanama görüntülerine veri çoğaltma yöntemi uygulanmış, elde 

edilen 2260 iskemi BT’si iskemi segmentasyon modelinde, 2186 kanama BT’si kanama 

segmentasyon modelinde kullanılmıştır. Elde edilen veri setleri 3’e 1 oranında eğitim ve test 

setlerine ayrılmıştır. 

Yarışmada kullanılan modellerin eğitimi ve testi için oluşturulan veri setlerinin veri miktarı 

hakkında ayrıntılı bilgi Tablo 1’de verilmiştir. 

  

Sınıflandırma İskemi Segmentasyon Kanama Segmentasyon 

Eğitim Test Eğitim Test Eğitim Test 

Normal 9083 1771 - - - - 

İskemi 1808 452 1694 566 - - 

Kanama 3750 438 - - 1640 546 

Toplam 14641 2661 1694 566 1640 546 

 

4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu 

4.1 Sınıflandırma Modeli Deney Sonuçları 

Kullanılan Performans Ölçütleri 

Performans ölçümü için belirlenen başarı kriterleri dört ayrı başlık altında toplanmaktadır. 

Bunlar doğru pozitif (TP), yanlış pozitif (FP), doğru negatif (TN) ve yanlış negatif (FN) 

Tablo 1 
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değerleridir. Bu değerler, kullanıcı tarafından etiketlenmiş verinin etiket değeri ve eğitilmiş 

sistem tarafından yapılan tahmin sonucunun uyuşup uyuşmadığına göre oluşmaktadır. 

Etiketlenmiş verinin pozitif olduğu varsayılırsa, tahmin sonucu eğer pozitif ise TP, negatif ise 

FN değeri oluşmaktadır. Yine aynı şekilde etiketlenmiş verinin negatif olduğu varsayılırsa, 

tahmin sonucu eğer pozitif ise FP, negatif ise TN değeri oluşmaktadır [9]. 

Doğruluk (Accuracy): Tahmin edilen örneklerdeki doğru pozitif (TP + TN) ve doğru negatif  

sonuçlarının toplam veri setine (TP + TN + FP + FN) oranı ile hesaplanır [9]. 

Doğruluk = 
𝑇𝑃  + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

Duyarlılık (Sensitivity): Duyarlılık, testin hastalığı taşıyanları hangi oranla tespit edebildiği 

anlamına gelir. Pozitif tanı konup gerçekten hasta olanların oranını belirtir. Tahmin edilen 

örneklerdeki doğru pozitif (TP) sonuçların, doğru pozitif ve yanlış negatif sonuçların 

toplamına (TP + FN) oranı ile hesaplanır [10]. 

Duyarlılık = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

Özgüllük (Specificity): Özgüllük, hasta olmayan bir hastaya doğru (yani negatif) teşhisi 

koyma oranını ifade eder. Negatif tanı konup gerçekten hasta olmayanların oranını belirtir. 

Tahmin edilen örneklerdeki doğru negatif (TN) sonuçların, doğru negatif ve yanlış pozitif 

sonuçların toplamına (TN + FP) oranı ile hesaplanır [10]. 

Özgüllük = 
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 

Sınıflandırma modelleri test edilirken duyarlılık ve özgüllük değerlerinin ortalaması dikkate 

alınmıştır. 

Sınıflandırma Model Seçimi  

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen görüntülerle eğitilen Resnet-18 ve Resnet-50 modelleri 

üzerinde yapılan testlerin sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  

Model Doğruluk Duyarlılık Özgüllük Ortalama 

Resnet-50 92.111 0.875 0.962 0.918 

Resnet-18 94.250 0.939 0.961 0.950 

Tablo 2 
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Tabloda da görüldüğü üzere ResNet-18 modelinin duyarlılık ve özgüllük değerlerinin 

ortalaması Resnet-50’ye kıyasla daha yüksektir. Bu nedenle sınıflandırma modeli olarak 

Resnet-18 modelinin eğitilmesine karar verilmiştir. 

İlave Veri Setinin Kullanımı 

Sağlık Bakanlığı tarafından yarışmacılara verilen veri setine ilave bir veri setinin kullanılması, 

modelin duyarlılık ve özgüllük değerlerine katkı sağlamıştır. İlave veri seti kullanılarak 

eğitilen modelin test sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

Model Doğruluk Duyarlılık Özgüllük Ortalama 

Resnet-18 94.250 0.939 0.961 0.950 

Resnet-18 (ilave veri seti) 95.267 0.948 0.973 0.961 

Veri Çoğaltma (Data Augmentation) 

Modelin eğitiminde ve testinde kullanılan veri setlerindeki BT’lere ayrı ayrı saat yönünde 90 

derece döndürme işlemi uygulanarak toplam veri miktarı iki katına çıkarılmıştır. Kullanılan 

veri çoğaltma (data augmentation) yönteminin sınıflandırma modelinin doğruluk ve özgüllük 

değerlerine olan etkileri Tablo 4’te verilmiştir. 

Model Doğruluk Duyarlılık Özgüllük Ortalama 

Resnet-18 (ilave veri seti) 95.267 0.948 0.973 0.961 

Resnet-18 (ilave veri seti ve veri çoğaltma) 96.394 0.995 0.960 0.977 

Ön Bulgu Sonuçları 

Tablo 3 

 

Tablo 4 

 

Grafik 1 
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İlave veri seti eklendikten ve veri çoğaltma yöntemi uygulandıktan sonra elde edilen modelin 

eğitim ve test sonuçları Grafik 1’de verilmiştir. 

Eğitim ve test setinde elde edilen nihai sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir. 

Veri Seti Doğruluk Duyarlılık Özgüllük Ortalama 

Eğitim Seti 99.96240 1.00000 0.99972 0.99986 

Test Seti 96.39369 0.99512 0.95983 0.97747 

4.2 Segmentasyon Modelleri Deney Sonuçları 

Kullanılan Performans Ölçütleri 

IoU: Teknik şartnamede de belirtildiği üzere IoU değeri, MASK_P (segmentasyon modeli 

tarafından oluşturulan görüntü) ile MASK_D (mask görüntüsünün 3x3 konvolüsyon matrisi 

kullanılarak dilation işlemi ile elde edilen görüntü) görüntülerinin kesişimindeki 0’dan farklı 

piksellerin sayısının, MASK_P ile MASK_E (mask görüntüsünün 3x3 konvolüsyon matrisi 

kullanılarak erosion işlemi ile elde edilen görüntü) görüntülerinin kesişimindeki 0’dan farklı 

piksellerin sayısına oranının yüzdesi şeklinde hesaplanır. IoU değeri her bir resim için ayrı 

ayrı hesaplanıp modeller test edilirken bu değerlerin ortalaması dikkate alınmıştır.  

Veri Çoğaltma (Data Augmentation) 

Kullanılan veri setlerindeki BT’lere saat yönünde 90 derece döndürme işlemi uygulanarak 

toplam veri miktarı iki katına çıkarılmıştır. Kullanılan veri çoğaltma (data augmentation) 

yönteminin kanama ve iskemi segmentasyon modellerinin ortalama IoU değerlerine olan 

etkileri Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmiştir. 

  Ortalama IoU 

Kanama Segmentasyon 0.734 

Kanama Segmentasyon (Veri Çoğaltma) 0.806 

 

  Ortalama IoU 

İskemi Segmentasyon 0.606 

Kanama Segmentasyon 0.617 

 

 

Tablo 5 

 

Tablo 6 

 

Tablo 7 
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Ön Bulgu Sonuçları 

Veri çoğaltma yöntemi uygulandıktan sonra elde edilen modellerin ön bulgu sonuçları Tablo 

8’de verilmiştir. 

Model Eğitim Seti Ortalama IoU Test Seti Ortalama IoU 

İskemi Segmentasyon 0.820 0.617 

Kanama Segmentasyon 0.894 0.806 

Ortalama 0.857 0.712 
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