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1. KULLANILMASI PLANLANAN GÜNCEL DONANIMLAR VE ÖZELLİKLERİ 

1.1. Eğitim Donanımları 

Model çalışmalarına Google Colab üzerinde başlanıldı. Ancak yaşanılan RAM 

yetersizlikleri nedeniyle eğitim çalışmaları kısa süre erişim imkânı bulunabilen bir masaüstü 

bilgisayar ile gerçekleştirildi. Sözü edilen masaüstü bilgisayarın özellikleri şu şekildedir: 

CPU: AMD Ryzen™5 5600X 6 çekirdek 35MB önbellek 3.7GHz 

GPU: MSI GEFORCE RTX 3070 8GB GDDR6 256Bit 

RAM: 32 GB DDR4 3600MHz 

 

1.2. Test Donanımları 

Modelin test aşamasında, elimizdeki en yüksek donanım özelliklerine sahip olan dizüstü 

bilgisayarı kullanıldı. Sözü edilen dizüstü bilgisayarın özellikleri şu şekildedir: 

CPU: Intel® Core™ i7-4700HQ 4 çekirdek 6MB önbellek 2.4GHz 

GPU: NVIDIA® GeForce GT 750 GDDR5 4GB 128 bit  

RAM:16 GB DDR3 

 

2. ÇÖZÜM İÇİN KULLANILAN YÖNTEM VE MİMARİ  

2.1.  Birinci Oturum 

2.1.1. Çözüm İçin Kullanılan Mimari 

Modelimizde makine öğrenmesi yöntemlerinden olan derin öğrenme metodunu 

kullanılmıştır. Modelimiz, ağ metodu olarak Evrişimli Sinir Ağlarını (Convolutional Neural 

Network) kullanan EfficientNetB0 mimarisi üzerine kurulmuştur. 1000 sınıftan oluşan bir 

ImageNet veri setinde çok büyük başarıya ulaştığı halde diğer modellere kıyasla az sayıda 

parametreye sahip olan EfficientNet modelleri görsel sınıflandırmadaki başarısını kanıtlamıştır 

[1]. Birinci oturum sınıflandırma problemi için yeterince iyi bir sonuç verdiği için en küçük 

EfficientNet modeli olan EfficientNetB0 tercih edilmiştir. 
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2.1.1.1.  EfficientNetB0 Mimarisi 

“EfficientNetB0” modelinin temel ağ yapısı aşağıdaki şekildedir: 

Tablo 1. EfficientNetB0 temel ağı yapısı [1] 

 

 

2.1.1.2.  Model Mimarisi 

Modelimiz, standart EfficientNet modelinin son 2 katmanının çıkarılıp sırası ile 0.3 

değerinde bir Droput katmanı ve tek bir nörondan oluşup sigmoid aktivasyon fonksiyonunu 

kullanan bir Dense katmanının eklenmesi ile elde edilmiştir. Optimizer olarak ise RAdam [2] 

kullanılmıştır.  

Loss fonksiyonu olarak binary crossentropy kullanılmaktadır. Eklenen katmanlar ile 

beraber modelimiz toplamda 4,008,829 adet eğitilebilir parametreye, 42,016 adet eğitilemez 

parametreye yani toplamda 4,050,845 adet parametreye sahiptir. 

 

2.1.2.  Çözüm İçin Geliştirilen Yöntemler 

2.1.2.1. Kırpma Algoritması 

Modelimiz Eğitim ve test için kullanacağı görselleri yüklerken, görsellerin daha düzenli 

olması amacı ile dikdörtgen şeklinde kafatasının başladığı üst, alt, sağ ve sol bölgeden 4 adet 

nokta referans alınarak kırpılmaktadır. Ardından kırpılan görsellerin hepsi aynı boyuta gelecek 

şekilde yeniden boyutlandırılmaktadır. Bu sayede siyah kısımları atılmış, kafatası-beyin 



 

 

 

 

3 

 

 

 

oranları yakın boyutlarda görseller elde edilmiştir. Bu işlem görüntülerin orijinal boyutundan 

daha küçük olarak boyutlandırılması durumunda da veri kaybını azaltmaktadır. 

Kırpma Algoritması kullanılmadan ve kullanılarak elde edilmiş görüntülere örnek: 

 

Şekil 1. Örnek görüntüler üzerinde kırpma algoritmasının etkisi 

 

2.1.2.2.  Model Üzerinde Yapılan Düzenlemeler 

• Modelin eğitim hızını arttırıp hafıza kullanımını azaltmak için modelin tamamında 

float32 yerine float16 kullanıldı. 

• Modelin en sonundaki aktivasyon fonksiyonlarından önce ise “Numerical stability” ile 

alakalı problemler yaşamamak için bütün değerler float32'ye çevrildi.  

•  Model eğitim verilerini, test verilerine kıyasla çok hızlı öğrendiği için orijinal 

EfficientNet modeli üzerinde değişiklik yapılarak dropout oranı arttırıldı. Normalde 0.2 

dropout oranına sahip olan EfficientNetB0 modelinde dropout oranı olarak 0.4 

kullanıldı. 

• Model lokal optimuma yaklaştığında veya loss değeri salınım yapmaya başladığında 

öğrenme oranı otomatik olarak azaltılması sağlandı. 
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2.1.2.3.  Farklı Transfer Modellerin Denenmesi 

Transfer için kullanılacak olan modellerin hangisinin daha başarılı olacağını test etmek 

amacıyla EfficientnetB0 mimarisine sahip 2 model ve EfficientnetB2 mimarisine sahip 2 model 

eğitilmiştir. Her mimarideki modellerin birisi ImageNet veri seti ile, bir diğeri ise RSNA veri 

seti ile eğitilmiş EfficientNet modelleri üzerinden Transfer Learning yapılarak elde edilmiştir. 

Toplamda 4 model eğitilip denendikten sonra modelin görece küçüklüğü ve test verilerindeki 

yeterli başarısından dolayı EfficientNetB0 mimarisine sahip olan ve ImageNet veri seti ile 

eğitilmiş modelden Transfer Learning yapılmasına karar verilmiştir. 

 

2.1.2.4.  Veri Arttırma Algoritması 

Hem 1. aşama için hazırlanan hem de 2. aşama için hazırlanan modellerin eğitiminde 

kullanacağımız görselleri çoğaltarak model başarısını arttırmak için görsel başına 50 farklı çıktı 

oluşturup bu görüntüleri kullanıma uygun bir şekilde kaydedecek bir modül hazırlandı. 

Modülümüz Tensorflow kütüphanesi içindeki ImageDataGenerator sınıfını kullanarak ters 

çevirme, öteleme, gürültü ekleme gibi işlemler uygulayıp görüntüleri çoğaltmaktadır. Fakat 

donanım özelliklerimizin yeterli olmamasından dolayı, bu algoritma ile elde edilen görseller 

modelin eğitimde kullanılmamıştır. Bahsedilen veri arttırma algoritması ile verilerin işlenmesi 

ve elde edilen verilerin modelin eğitiminde kullanılması durumunda modelin düzgün olmayan 

verilerle de iyi sonuç vereceğini düşünmekteyiz. 

 

2.2.  İkinci Oturum 

2.2.1. Çözüm İçin Kullanılan Mimari 

İkinci oturumda, ön tasarım raporunda da aday model olarak gösterdiğimiz U-Net 

modelini kullanmayı planlıyoruz. Orijinal U-Net modelini [3] elimizdeki maske ve tomografi 

verileri ile eğittiğimizde modelin loss değerini azaltmak için çoğu beyin tomografisi karşısında 

hiç beyaz (inme/kanama) piksel içermeyen, yani tamamen siyah (sağlıklı) piksellerden oluşan 

bir maske verdiğini gözlemledik. Bunun sınıflar arasındaki eşitsizlikten kaynaklandığını, yani 

eğitimde kullandığımız maskeler genel olarak siyah (sağlıklı) piksellerden oluştuğu için 

modelin de ürettiği maskelerde siyah pikseller vermeye yöneldiğini düşünüyoruz. 
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2.2.2. Çözüm için Geliştirilen Yöntemler 

Yukarıda bahsettiğimiz sınıf eşitsizliği için orijinal U-Net makalesinde de bu probleme bir 

çözüm olarak sunulan “pixel-wise loss weight” (piksele göre loss ağırlığı) kullanmayı 

planlamaktayız. Yani loss fonksiyonumuzu, elimizdeki maskelerin görece çok az bir kısmını 

oluşturan beyaz (hastalıklı) piksellere, maskelerin çoğunu oluşturan siyah (sağlıklı) piksellere 

kıyasla daha duyarlı hale getirerek modeli hastalıklı pikselleri sağlıklı olarak işaretlemekten 

alıkoymayı planlıyoruz. Şu anlık U-Net modeli üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

3. DENEY VE EĞİTİM AŞAMALARINDA KULLANILAN VERİ SETLERİ 

3.1.  RSNA Intracranial Hemorrhage Detection 

3.1.1. Stage 1 Data Set 

DCM formatında beyin BT görüntülerinden oluşmakta olan bu veri seti; 674.500 civarı 

eğitim verisi, 78.500 civarı test verisine sahiptir. Ayrıca kanama tanı verilerini içeren CSV 

dosyası da dâhildir. Beyin içi kanama görüntülerinin inme için çekilen görüntüler ile benzerlik 

göstermesinden dolayı, 1. Aşama için kullanacağımız modelde Transfer Learning yöntemini 

uygularken kullanacağımız modeli seçmek için “RSNA Intracranial Hemorrhage Detection 

Stage 1 Data Set” [4] ile eğitilmiş bir adet model kullandık. 

 

3.1.2. Stage 2 Data Set 

DCM formatında beyin BT görüntülerinden oluşmakta olan bu veri seti; 753.000 civarı 

eğitim verisi, 121.000 civarı test verisine sahiptir. Ayrıca kanama tanı verilerini içeren CSV 

dosyası da dâhildir. Beyin içi kanama görüntülerinin inme için çekilen görüntüler ile benzerlik 

göstermesinden dolayı, 1. Aşama için kullanacağımız modelde Transfer Learning yöntemini 

uygularken kullanacağımız modeli seçmek için “RSNA Intracranial Hemorrhage Detection 

Stage 2 Data Set” [5] ile eğitilmiş bir adet model kullandık. 

 

 

 



 

 

 

 

6 

 

 

 

3.2.  ImageNet Data Seti 

“ImageNet” [6], görsel nesne tanıma yazılım araştırmalarında kullanılmak üzere 

tasarlanmış büyük bir veritabanıdır. 14,197,122 adet görüntü, hangi nesnelerin resmedildiğini 

göstermek için proje insanlar tarafından elle işaretlenmiştir. “ImageNet” veri setindeki 

görsellerin beyin BT görüntüleri ile benzer olmamasına rağmen, çok fazla sayıda veriye sahip 

olması ve erişime açık olmasından dolayı 1. Aşama için kullanacağımız modelde Transfer 

Learning yöntemini uygularken kullanacağımız modeli seçerken “ImageNet Veri Seti” ile 

eğitilmiş iki adet model kullandık. 

 

3.3.  Sağlık Bakanlığı Verileri Kullanılarak Oluşturulan Veri Seti 

İçinde kontrast madde verilmeden çekilmiş 4.427 adet inme olmayan, 1.130 adet tıkayıcı 

tip inme bulunan ve 1.093 adet de kanamalı tip inme bulunan beyin BT görüntüleri bulunan 

Sağlık Bakanlığı tarafından bize verilen veri setindeki görüntülerin hepsinin eğitimde 

kullanılması ve “Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari” kısmında bahsedilen “Veri Arttırma 

Algoritması”nın uygulanması durumunda 332.500 adet görsel üretilebilmektedir. Bu 

görsellerin 221.350 adedi inme olmayan, 56.500 adedi tıkayıcı tip inme bulunan, 54.650 adedi 

kanamalı tip inme bulunan görsellerden oluşmaktadır. 

 

4. ELDE EDİLEN DENEYSEL SONUÇLARIN SUNUMU 

4.1. Denenen Farklı Modellerin Sonuçları ve Kıyaslanması 

“Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari” kısmında da bahsedildiği gibi hangi 

modelden Transfer Learning yapılacağını belirlemek amacıyla 4 model eğitilip test edilmiştir. 

1. model “EfficientNet-B0” mimarisi ile, “ImageNet” ağırlıkları ile, 

2. model “EfficientNet-B0” mimarisi ile, “RSNA” ağırlıkları ile, 

3. model “EfficientNet-B2” mimarisi ile, “ImageNet” ağırlıkları ile, 

4. model “EfficientNe-tB2” mimarisi ile, “RSNA” ağırlıkları ile, 

Eğitilmiş modelden Transfer Learning uygulanarak eğitilmiştir. 



 

 

 

 

7 

 

 

 

 

10 epoch süren eğitim sürecinde test verilerinde görülen; 

1. modelin en yüksek doğruluk değeri 0.9619, en düşük loss değeri 0.0973’dür. 

2. modelin en yüksek doğruluk değeri 0.9609, en düşük loss değeri 0.1282’dir. 

3. modelin en yüksek doğruluk değeri 0.9719, en düşük loss değeri 0.1092’dir. 

4. modelin en yüksek doğruluk değeri 0.9539 en düşük loss değeri 0.1163’dür. 

Modeller içinde en yüksek doğruluk ve en düşük loss değerine sahip olan model 

“EfficientNetB2” mimarisi kullanılıp “ImageNet” ağırlıkları ile Transfer Learning yapılarak 

eğitilen model yani 3. model olmuştur. 

Elde edilen sonuçlar ve modellerin özellikleri göz önünde bulundurularak 

kullanılmasına karar verilen model “EfficientNetB0” mimarisi kullanılarak “ImageNet” 

ağırlıkları ile Transfer Learning yapılıp eğitilen model, yani 1. modeldir. 

 1. modelin 10 epoch gerçekleştirilen eğitim sürecinde, eğitim ve doğrulama verilerinde 

gösterdikleri; doğruluk ve kayıp değerlerine ait tablo aşağıdadır. 

 

Şekil 2. Birinci model kayıp ve doğruluk grafikleri. 
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4.2.   Kullanılmasına Karar Verilen Modelin Başarısı 

Birbirinden farklı 4 adet modelden alınan sonuçlardan sonra belirlenen “EfficientNet-

B0” mimarisine sahip, “ImageNet Veri Seti” ile eğitilmiş modelden Transfer Learning 

yapılmasına karar verilmiş ve model, eğitiminde kullanılmayan 1000 adet görsel ile model test 

edilmiştir. Bu görseller 500 adet inme bulunmayan, 250 adet tıkayıcı inme bulunan ve 250 adet 

kanamalı inme bulunan Beyin Bilgisayarlı Tomografi görüntülerinden oluşmaktadır. Modelin 

test sonuçlarına ait “Hata Matrisi” Tablosu aşağıdadır. 

Tablo 2. Modelin hata matrisi 

 

Modelimiz “Hata Matrisi” tablosunda da belirtildiği üzere; 

• Hasta olan 500 kişinin 474 adedini doğru tahmin ederek %94,8 duyarlılık değerine, 

• Hasta olmayan 500 kişinin 492 adedini doğru tahmin ederek %98,4 özgüllük değerine 

ulaşmıştır. 

Modelin duyarlılık ve özgüllük değerlerinin ortalaması %96.6’dır. 
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