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1. Kullanılması planlanan GÜNCEL donanımlar ve özellikleri 

 

1.1. Eğitim Donanımları 

Modelin eğitimi sırasında NVIDIA 1660Ti Max-Q 6 GB GPU kullanılmıştır. Bu 

ekran kartının seçilme sebebi NVIDIA marka olması ve yüksek belleğe sahip olmasıdır. 

GPU'nun NVIDIA marka olması sayesinde Tensorflow ile yazılan modeller CUDA 

kütüphanesi kullanılarak GPU üzerinden eğitilebilmektedir. GPU’da model eğitimi CPU’ya 

göre çok daha hızlı olduğundan dolayı böyle bir yöntem tercih edilmiştir. Bu bilgisayar 

ayrıca 8 GB RAM ve i7-9750H işlemciye sahiptir. 

 

1.2. Test Donanımları 

Modellerin testi sırasında da eğitim esnasında kullanılan bilgisayar kullanılacaktır. 

Bu bilgisayarın tercih edilme sebebi ise test ve yarışma sırasında kullanım için yeterli 

donanımlara sahip olmasıdır. NVIDIA marka bir GPU sahip olması sayesinde model GPU 

üzerinden çalıştırılabilecektir. Ayrıca bu bilgisayar bir laptop olduğundan dolayı yarışma 

esnasında rahatça kullanılabilecek bir bilgisayardır. 
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2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari  

 

Genel Değerlendirme 

Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada sınıflandırma, ikinci aşamada ise 

hem sınıflandırma hem de bölge tespiti yapılacaktır. Literatürde yer alan modeller 

incelendiğinde her bir modelin amaca (sınıflandırma veya bölge-nesne tespiti vb) göre 

avantaj ve dezavantajları olduğu bildirilmektedir. Bu, bu yarışma öncesinde yürüttüğümüz 

başka projelerde de tecrübe ettiğimiz bir sonuçtur. Bu sebeple, ön tasarım raporunda da 

belirttiğimiz gibi, yüksek başarı oranı ve hızlı bir süreç için, her bir aşamada farklı 

modellerin kullanılması planlanmıştır. Bu farklılık bize aynı zamanda modellerin eğitilmesi 

sürecinde esneklik de kazandırmıştır.  

 

Bu Zaman Kadar Yapılan Çalışmaların Özeti ve Alınan Kararlar  

Ön tasarım raporunda yarışmanın birinci aşaması için VGG16 ve DenseNet-121 

modellerinin bağımsız modeller olarak değil, birlikte kullanılacağı hibrit bir model 

geliştirileceği - eğitileceği, ikinci aşaması için de FAST R-CNN modelinin eğitileceği ifade 

edilmiştir. Buna göre birinci aşama için iki model iki farklı yolla birleştirilmiş, eğitilmiş ve 

test edilmiştir. Detaylarına aşağıda değinilmiştir. Bu konuda önemli bir başarı oranı 

yakalandığından yarışmanın birinci aşaması için bu modellerle çalışmalara devam 

edilmesine karar verilmiştir. İkinci aşama için paylaşılan veri seti üzerinde FAST R-CNN 

modeli eğitilmiş fakat tolere edilebilir ve geliştirmeye müsait bir başarı oranı 

yakalanamamıştır. Bunun üzerine ek literatür çalışmaları yapılmıştır. İkinci aşama tipik bir 

semantik segmentasyon problemi olarak değerlendirilmiş, bu bakımdan bu tür problemlerde 

oldukça verimli çalışan U-NET modeli denenmiştir. Bu model ile paylaşılan veri seti 

üzerinde başarı sonuçlar elde edilmiştir. Bu sebeple yarışmanın ikinci aşaması için FAST R-

CNN yerine U-NET modelinin kullanılmasına karar verilmiştir.  

 

Yarışmanın Birinci Aşamasında Kullanılacak Hibrit Modele İlişkin Detaylar 

Birinci aşamada kullanılan DenseNet-121 modeli, DenseNet model ailesine ait bir 

modeldir. 2019 yılında Huang ve arkadaşları tarafından duyurulan DenseNet, “Dense 

Convolutional Network (Yoğun Evrişimsel Ağ)” anlamına gelmektedir. DenseNet, derin 

öğrenme ağlarını daha da derinleştirmeye odaklanan, ancak aynı zamanda katmanlar 

arasında daha kısa bağlantılar kullanarak onları eğitmeyi daha verimli hale getirmeyi 
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amaçlayan bir mimaridir. DenseNet, her katmanın ağdaki daha derin tüm katmanlara bağlı 

olduğu bir evrişimsel sinir ağıdır. Örnek vermek gerekirse ilk katman 2. 3. 4. ve daha derin 

katmanlara bağlı; 2. katman ise 3. 4. 5. ve daha derin katmanlara bağlıdır. Bu sayede ağın 

katmanları arasında maksimum bilgi akışını sağlanır [1]. Densenet’in mimarisi şekil 1’de 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Densenet Model Mimarisi [2] 

 

VGG16,  Simonyan ve Zisserman tarafından 2015 yılında önerilmiş bir evrişimsel sinir 

ağı modelidir. Model, ImageNet veri setinde %92,7'lik ilk 5’e giren test doğruluğuna 

ulaşmıştır. ILSVRC-2014'e sunulan ünlü modellerden biri olmuştur. VGG16 modeli 

AlexNet’teki büyük boyutlu çekirdeklere sahip filtreleri (kernel) 3x3’lük çekirdek boyutuna 

sahip birden fazla filtre ile değiştirerek geliştirmeler yapmıştır.[3] VGG-16 modelinin 

mimarisi şekil 2’de verilmiştir. 

 

DenseNet ve VGG16 modeli daha önceden ImageNet veri seti üzerinde eğitilmiştir.  

 

Bu çalışmada ise bu modelleri kullanılırken bu veri seti üzerinde eğitilmiş ağırlıkları da 

dahil edilmiştir. Böylece transfer öğrenimi yöntemi kullanılmıştır.  
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Şekil 2. VGG-16 Model Mimarisi [3] 

 

Evrişimsel sinir ağlarının üst katmanları fotoğraftaki kenarlar gibi basit ayrıntıları 

ayırmayı öğrendiğinden dolayı bu katmanların ağırlıkları farklı veri setlerinde de 

çalışabilmektedir. Fakat modelin daha derin katmanlarına inildikçe daha detaylı ayrıntılar 

öğrenilmeye başlanır. Bundan dolayı transfer öğrenimi kullanılırken bu derin katmanlar 

tekrar eğitilirler. Bu işleme “fine tuning (ince ayar)” denir. Transfer öğrenimi sayesinde 

model daha önceden eğitilmiş olduğundan dolayı daha az veri ve daha kısa eğitim süresiyle 

daha yüksek doğruluk elde edilmektedir. Ayrıca modelin alt katmanları da tekrar eğitilince 

bu doğruluk oranı daha da artmaktadır.  

 

DenseNet ve VGG16 modelleri kullanılırken sınıflandırıcı katmanları dahil edilmemiş, 

özel bir sınıflandırıcı yazılmıştır. Modellerin optimazatörü için “Adam optimizatörü” 

kullanılmıştır. Modellerin kayıp fonksiyonu için “İkili çağraz entropi - Binary Cross 

entropy” kullanılmıştır. İki modelin sınıflandırıcıları veri seti üzerinde 10 epoch boyunca 

eğitilmiş ve 10 epoch boyunca da tüm model “fine tune” edilmiştir. İki model de eğitildikten 

ve “fine tune” edildikten sonra modeller birleştirilmiştir.  

 

DenseNet-121 ve VGG16 modelleri birleştirilirken iki farklı yol denenmiştir.  

• Birinci yol modellerin verdiği sonuçların ortalamasının alınmasıdır.  

• İkinci yol ise modellerin son katmanlarının birleştirilmesi ve yeni bir 

sınıflandırıcıya bağlanmasıdır. Daha sonra sadece bu katman veri seti üzerinde 

eğitilmektedir. 
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Yapılan denemelerde ikinci yolun daha yüksek doğruluk oranı vermesi sebebiyle, 

çalışmalar ikinci yol üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Yarışmanın birinci aşaması için kullanılan 

doğruluk denklemi, kabaca, doğru bilinen fotoğrafların sayısının tüm fotoğrafların sayısına 

oranıdır. 

 

Yarışmanın İkinci Aşamasında Kullanılacak Modele İlişkin Detaylar 

Yarışmanın ikinci aşamasında modelin inme bölgesini bulması, işaretlemesi ve 

kanamalı veya tıkayıcı inme olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Bu problem bir semantik 

segmantasyon problemi olarak değerlendirilebilir.  Yaptığımız litaratür çalışmalarında ise 

bu iş için en uygun modelin U-NET olduğuna karar verdik. U-NET, biyomedikal görüntü 

segmentasyonu için 2015 yılında Ronneberger ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir [5]. 

Modelin mimarisi iki farklı yol içermektedir. İlk yol, görüntüdeki bağlamı yakalamak için 

kullanılan daraltma yoludur ve kodlayıcı olarak da adlandırılır. Kodlayıcı, sadece evrişim ve 

maksimum havuzlama (maximum pooling) katmanlarından oluşan geleneksel bir yığındır. 

İkinci yol, transpoze konvolüsyonlar kullanarak kesin lokalizasyonu sağlamak için 

kullanılan simetrik genişleyen yoldur ve kod çözücü olarak da adlandırılır. Bu nedenle, uçtan 

uca tam evrişimli bir ağdır, yani yalnızca konvolüsyon katmanları içerir ve herhangi bir 

boyuttaki görüntüyü kabul edebileceği için herhangi bir Dense layer (yoğun katman) içermez 

[4]. U-NET modelinin mimarisi şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3. U-NET Model Mimarisi [5] 

 



 
 

7 
 

Modelin eğitimi sırasında Adam optimizatörü kullanılmıştır. Modelin kayıp fonksiyonu 

olarak ise “Zar kaybı - Dice Loss” ve “Kategorik Odak Kaybı- Categorical Focal Loss” 

kullanılmıştır. Bu iki kayıp fonksiyonundan döndürülen değer toplanarak toplam kayıp 

bulunmuştur. İki ayrı kayıp fonksiyonunun kullanılma sebebi modelin hem bölge işaretleme 

yapıp hem de sınıflandırma yapmasıdır. “Dice Loss” modelin işaretlediği bölgenin etiketteki 

bölge ile kesişimini 2 ile çarpar ve hem etiketteki bölgenin hem de modelin işaretlediği 

bölgenin alanın toplamına böler. “Categorical Focal Loss” ise işaretlenen bölgenin doğru 

kategorize edilip edilmediğini hesaplar. Modelin metriklerinde “Intersection over Union” ve 

“F-score” kullanılmıştır. “Intersection over Union” metriği modelin tahmini ve etiketin 

kesişiminin modelin tahmini ve etiketin bileşkesine bölümüdür. “F-score” metriği ise 

modelin keskinlik (precision) ve duyarlılığının (recall) harmonik ortalamasıdır. Model 40 

epoch boyunca eğitilmiştir.  

 

 

3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri  

 

Yaptığımız çalışmalarda hem TeknoFest ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veri 

seti hem de ön tasarım raporunda bahsettiğimiz veri setleri (Kaagle Radiological Society of 

North America; SICAS Tıbbi Fotoğraf Deposu; Kaggle Brain CT Hemorrhage DataSet) 

setleri (bundan sonra “internet veri setleri” olarak ifade edilecektir) kullanılmıştır.  

 

Fakat bulduğumuz bu internet veri setleri, yarışma için Teknofest ve Sağlık Bakanlığı 

tarafından sağlanan veri setleri ile %100 uyum içinde değildir. Internet veri setlerinden bazısı 

yarışmanın birinci aşamasına yönelik, bazısı da ikinci aşamasının bir kısmına yöneliktir. Bu 

sebeple modellerin eğitilmesi, test edilmesi ve validasyonu için Teknofest ve Sağlık 

Bakanlığı tarafından sağlanan veri setleri “öncelikli” olarak kullanılmıştır. Modelin 

eğitilmesi sürecinde aldığımız kararlarda dikkate aldığımız başarı oranları Teknofest ve 

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan veri setinden elde ettiğimiz başarı oranlarıdır. 

Yarışmada, bizlere, bildiğimiz kadarıyla paylaşılan veri setlerinden başka veri setleri 

sağlanacak ve yarışma bu veri setleri üzerinden şekillenecektir. İşte yukarıda bahsettiğimiz 

internet veri setleri, Teknofest ve Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan veri setine göre 

eğitilen modelin son durumda “başka bir veri setinde tolere edilemeyecek bir  başarı oranına 

sahip olup olmadığını test etmek amacıyla kullanılmaktadır. 
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Teknofest ve Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan veri setindeki PNG fotoğraflar tercih 

edilmiştir. Veri seti 224 validasyon, 663 test, 5749 eğitim için ayrılmıştır. Kullanılan 

görsellerin boyutu 512x512 şekline getirilmiştir. 

 

İlk aşamada eğitimde kullanılacak görsellere döndürme, yakınlaştırma, çevirme 

işlemleri uygulanarak yeni görseller elde edilmiştir ve 20’li görsel gruplarına ayrılmıştır. 

İkinci aşamada eğitim için resimlere çevirme ve döndürme işlemi uygulanmış ve resimlere 

uygulanan aynı işlemler etiketlere de uygulanmıştır. İlk aşamasının aksine ikinci aşamada 

bölge işaretleme de olduğundan resme uygulanan işlemlerinin aynısının etiketlere de 

uygulanması gerekmiştir. 

 

 

4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu 

 

Birinci aşamada DenseNet-121 modeli tek başına 0.87 doğruluk elde etmiştir. VGG16 

modelisi ise tek başına 0.9 doğruluk elde etmiştir. Modeller son katmanları yeni bir 

sınıflandırıcıyla birleştirildiğinde 0.94 doğruluk elde edilmiştir. Her iki modelden gelen 

sonucun ortalamasının alındığı birleşmede ise doğruluk oranı 0.8071 olmuştur. Şekil 4’te 

modelin 16 tane fotoğraf üzerindeki sonucu verilmiştir. 

 

İkinci aşama için U-NET modelinde 0.84535 IOU, 0.8569 F1 skoru elde edilmiştir. 

Şekil 5’te modelin tahmin ettiği üç fotoğraf gösterilmiştir. 

 

Elde edilen verilere göre ; 

• birinci aşama için elde edilen modelin doğruluğunun şu aşamada yeterli olduğu 

düşünülmektedir. Bu süreçte çalışmalarımız daha çok ikinci aşama için yoğunlaşacak olsa 

da birinci aşama için kullandığımız hibrit modelde de farklı mimariler denenerek doğruluğun 

artırılıp artırılamayacağı test edilecektir. 

• ikinci aşama için bundan sonraki hedefimiz farklı U-NET ve Mask RCNN 

tabanlı modellerin eğitilerek test edilmesidir. Ayrıca Bölüm 3’te değinilen internet veri 

setleri de kullanılacaktır. Elde edilen verileri kalitesini artırmak için GAN ağlarının 

kullanılması hedeflenmekte ve bunun doğruluk üzerindeki etkisinin test edilmesi 

planlanmaktadır.  
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Şekil 4. Birinci Aşama için Hibrit Modelin Tahminleri 
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Şekil 5. İkinci Aşama için U-NET Modelin Tahminleri 
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