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1. Kullanılması planlanan GÜNCEL donanımlar ve özellikleri  

1.1. Eğitim Donanımları  

1.1.1. Çevrimiçi ve Çevrimdışı Eğitim Donanımları  

Çözüm önerilerimiz düşük hesaplama gücü ihtiyaçlı standart makine öğrenmesi 

algoritmaları ve yüksek hesaplama gücü ihtiyaçlı derin öğrenme algoritmalarından 

oluşmaktadır. Standart makine öğrenmesi algoritmalarının eğitimi için ilk aşamada 

kendi sahip olduğumuz lokal bilgisayarlar tercih edilmektedir. Standart makine 

öğrenme algoritmalarının çoklu eğitim süreci (hiperparametre araması) ve derin 

öğrenme algoritmalarının eğitimi için çevrimiçi ve çevrimdışı olanaklar oluşturduk. 

Çevrimdışı olarak lokalimizde bulunan GPU kapasitesine sahip bilgisayarlar 

kullanılmaktadır. Çevrimiçi olarak Google Collab gibi belirli bir süre ücretsiz olan ve 

Amazon AWS gibi belirli bir miktara kadar öğrenci kredisi tanımlanan olanaklara 

sahibiz. Bunlara ek olarak zaruri durumlarda akademik çalışmalarımıza devam 

ettiğimiz okullardaki GPU kümeleri olanağını kullanma seçeneğimiz de mevcuttur. 

Ekibimizin gerek profesyonel gerek de akademik olarak bu seçenekler üzerinde 

tecrübesi mevcuttur. 

 

1.2.  Test Donanımları  

1.2.1. Test Donanımı 

Test donanımı için kullanacağımız olası yüksek hesaplama gücü isteyen derin 

öğrenme modellerini göz önünde bulundurduk. Bu sebeple sahip olduğumuz ve 

lokalimizde bulunan RTX 2070s 8GB GPU’suna sahip bilgisayarımızı yarışma 

hazırlık aşaması ve yarışma sırasında kullanmayı planladık.  

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari  

2.1. Algoritmalar 

2.1.1. Derin Öğrenme Algoritması 

Bilgisayarla görü alanında yapay zeka çözümleri günümüzde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu alanda özellikle derin öğrenme algoritmaları geleneksel 



 
 

4 
 

yöntemlere karşı üstünlüğünü ispat etmiştir. Geniş veri seti kullanılarak eğitilen bu 

komplex algoritmalar sayesinde yüksek performans ile nesne/bölge tespiti yapılması 

sağlanmıştır. Ayrıca bu öğrenme yönteminde girdi tipinin resim olduğu durumlarda 

Konvolüsyonel Sinir Ağlarının (Convolutional Neural Networks) başarısı ön plana 

çıkmıştır. Biz de ön tasarım aşamasında literatürde bulunan ve başarısını yarışmaya 

benzer veri setlerinde ve görevlerde ispatlamış derin öğrenme tabanlı yöntemleri 

kullanarak kendi algoritmamızın temelini oluşturduk. 

2.1.2. Veri Çoklama ve Öğrenme Transferi Algoritması 

Literatürde bulunan ve yarışma komitesi tarafından verilecek veri setleri göz önünde 

bulundurulduğunda, farklı veri setlerinin ortak kullanımını inceledik. Ayrıca öğrenme 

transferi (transfer learning) alanında yapılmış, önceden eğitilmiş yapay zeka 

modellerini kullanma üzerine yapılmış çalışmalara baktık. Sonuç olarak yarışmada 

bize verilen görevler için elimizde bulunan farklı veri setleri ve modellerini en iyi 

şekilde nasıl kombine edeceğimizi, veri setlerimizi nasıl çoklayacağımızı ve yarışma 

komitesi tarafından verilecek veri setlerini kullanarak elimizde bulunan bir modeli 

güncellememiz için gerekli olan algoritmaları oluşturduk. Örneğin bu çalışmada [1], 

beyin resimleri üzerinde anormallik tahmini için literatürde bulunan ve önceden 

eğitilmiş olan ResNet34 [2] modelinin öğrenme transferi vardır. Biz bu ve buna benzer 

modelleri komite tarafından verilen veriler ile geliştirme yöntemini oluşturduk. 

2.1.3. Açıklanabilir Yapay Zeka Algoritması 

Son olarak sağlık alanında yapay zeka modellerinin güvenilirliği konusundaki 

çalışmaların farkında olmakla beraber, bu modellerin doktorlara yardımcı çözümler 

olarak kullanıldığı senaryolardaki çalışmaları araştırdık. Özellikle takımımızın 

uzmanlık alanlarından biri olan Açıklanabilir Yapay Zeka (Explainable Artificial 

Intelligence) konusundaki sağlık verisi üzerinde yapılmış çalışmaları inceledik. Ayrıca 

yarışma tarafından belirtilen tahmin çıktılarına ek olarak bizim modelimizin sunacağı 

tahmin açıklamalarının ya da sebeplerinin yarışma performansı üzerindeki etkilerini 

inceledik. Bu hedef doğrultusunda geliştirdiğimiz Açıklanabilir Yapay Zeka 

algoritmaları sayesinde tespit çıktılarına ek, anlamlandırmayı ve analizi kolaylaştıran 

açıklamalar sunmayı sağladık.  
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2.2. Modelin Test ve Geçerleme Aşamalarında düzenlenecek Deneyler ve Performans 

Ölçüm Yöntemleri 

Yarışmanın ilk ve ikinci aşamalarında kullanılacak problem tanımları ve istenilecek çıktı 

türleri farklı olduğundan, biz de bu faktörleri göz önünde bulundurarak modellerimizin 

test ve geçerleme aşamalarını denetlemek için kullanacağımız yöntemleri ikiye ayırdık. 

Her iki aşamada da kullanılacak olan yöntemler aynı amaç olarak daha iyi model 

eğitimine ve seçimine hizmet edecek olsalar da, bu yöntemler kendi içlerinde en iyi 

performansı gösterecek şekilde özelleştirilip dizayn edilmiştir. 

 

İlk aşamada tanımlanan problem bir sınıflandırma problemi olduğu için performans 

ölçümü doğru sınıflandırma yapılıp yapılamaması üzerine oluşturulmuştur. İki sınıf için 

doğruluk analizini 4 küme içerisine ayrılmış ve sırası ile doğru-pozitifler (true-positives), 

doğru-negatifler (true-negatives), yanlış-pozitifler (false-positives) ve yanlış-negatifler 

(false-negatives) olarak isimlendirilmiştir. Belirtilen kümeler içerisinde doğru-pozitifler 

ve doğru-negatifler, modelimizin sırasıyla inme varken var, ve inme yokken yok diye 

tahmin ettiği örnekleri temsil etmektedir. Bunun yanında yanlış-pozitifler modelimizin 

inme yok iken var, yanlış-negatifler ise modelimizin inme var iken yok diye tahmin ettiği 

örnekleri temsil etmektedir. Genel doğruluk analizleri sadece doğru pozitif ve negatiflerin 

çokluğuna önem verse de, medikal ve güvenlik gibi yanlış yapma riskinin çok tehlikeli 

olduğu gerçek hayat uygulama alanlarında yanlış pozitif ve negatiflerin incelenmesi 

büyük önem taşımaktadır. Medikal uygulamalarda yanlış-pozitifler hasta olmayan kişilere 

hastalık teşhisi konulmasına ve gerek duyulmayacak zahmetli testlere ve tedavilerin 

başlamasına yol açabilir. Fakat bizim daha çok dikkat çekmek ve üzerinde çalışmak 

istediğimiz nokta yanlış-negatifler, yani hasta olmasına rağmen hasta teşhisi konulamayan 

ve bu yüzden erken teşhis edilememe riski olan örneklerdir. Projemizin ölçüm 

aşamalarında bu oran üzerine yoğunlaşıp, bu hata payının olabildiğince minimuma 

indirilmesi üzerine çalışılmaktadır.  

 

İkinci aşamada verilen problem ise ilk olarak bir sınıflandırma (inme türü), ve ardından 

ise bir işaretleme problemidir. Bu aşamanın ilk kısmında bir önceki sınıflandırma 

aşamasında kullandığımız yöntemler tekrardan detaylı olarak kullanılmaktadır. İşaretleme 

kısmının test ve geçerleme analizi için ise yarışma tarafından verilen maskeler (MASK, 

MASK_E, MASK_P) kullanılmakta, yarışma açıklaması içerisinde de bahsedildiği üzere 
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IOU ölçütü ve benzeri alan karşılaştırması yapabilecek ölçütler oluşturularak en verimli 

modelin belirlenmesi sağlanmaktadır. 

 

Ek olarak, her iki aşamada da en iyi eğitilmiş modellerin seçilebilmesi adına K-katlı 

Çapraz Doğrulama (K-fold Cross Validation) yöntemi kullanılarak bize verilen veri seti K 

parçaya ayrılmakta, ve sırası ile bir parça geçerleme seti olarak işaretlenip diğer parçalarla 

model eğitimi gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde hedef model her bir parça için K defa 

eğitilmekte ve geçerleme verileri ile doğrulama analizi yapılmaktadır. En sonunda bu 

verilerin ortalaması ile en verimli model seçilebilmektedir. Bu deneyde K sayısı verilerin 

sayısı ve kapasitesine göre değişebilecek olup, ön tanımlama yapılabilmesi açısından 10 

olarak seçilmiştir. 

 

 

Şekil 1:Makine Öğrenimi Modelinin Geliştirme (Eğitim) ve Test Aşamaları Çizeneği 
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Şekil 2: Yazılım Bileşen-Component Çizeneği 
 

 

3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri  

3.1. Veri Setleri 

Yarışma komitesi tarafından verilecek veri setini Sağlıkta Yapay Zeka Veri Seti (SYZV) 

veri seti olarak adlandırdık. Bu veri setine ulaşmak için gerekli dökümanları sunup server 

üzerinde bulunan verilerin indirme işlemini tamamladık. Sonrasında da SYZV üzerinde 

veri setinin sayısal dengesi gibi istatiksel analizler yaptık. Bu analizler sonucunda kendi 

kişisel araştırmalarımızda gördüğümüz Öksürük-Covid ve Göğüs Tomografisi-Covid gibi 

veri setlerindeki dengesizliğin aksine, SYZV’nin 2:1’e (inme yok:inme var) yakın daha 

dengeli bir istatistiğe sahip olduğunu gördük. Aynı zamanda veri setinin sayısal olarak 

büyüklüğünün de hem yarışma başarımıza hem de sağlık verileri üzerindeki tecrübemize 

katkı sağlayacağına şüphe yoktur. Nitekim ön tasarım sürecinden kritik tasarım sürecine 

geçiş sürecinde de ilk sonuçlarımızı bu veri seti üzerinde aldık. 
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Yarışma komitesi tarafından paylaşılacak veri setlerine ek olarak problemin çözümünde 

kullanımı değerlendirilecek olan veri setleri, her iki aşamadaki problem tanımlarının 

doğasına uygun olarak araştırıldı. Projenin teknik şartnamesinde belirtildiği üzere 

projemiz iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada tanımlanan problem BT (Bilgisayarlı 

Tomogrofi) görüntülerinden normal sınırlarda beyin BT’si mi yoksa inme bulguları olan 

beyin BT'si mi ayrımı yapmaktır. İkinci aşamada verilen problem ise ilk olarak bir 

sınıflandırma (iskemik / hemorajik) ve ardından bir işaretleme problemidir. Problem 

özelinde en iyi sinir ağının kurulabilmesi için eğitim kümemizde kullanmaya aday olan 

veri setleri şu şekildedir: 

 

3.1.1. Birinci Aşama (İnme Var/Yok): 

Scientific Data [10]: İnme var mı yok mu sınıflandırma problemi için kullanmayı 

düşündüğümüz bu veri setini seçmemizin nedenlerinden biri bu alanda önde gelen 

makaleler tarafından tercih edilmesidir. Bu sınıflandırma problemi için yarışma 

komitesi tarafından verilecek olan veri tipine benzer veri seti sayısı literatürde çok 

olmasa da, ikinci aşama için kullanılacak olan veri setleri bu sınıflandırma 

probleminin çözümü için de kullanılabileceğinden bu veri setini bu aşamada yeterli 

gördük. 

 

3.1.2. İkinci Aşama (İnme Türü - İskemik / Hemorajik): 

IEEE DataPort [11]: İnmenin türünü belirlemede kullanılacak olan bu veri setini 

seçmemizdeki en büyük etken ikinci aşamadaki problem tanımımızla birebir olarak 

uyuşması ve bu alanda önde gelen makaleler tarafından kullanılmasıdır. Bu veri seti, 

projenin ilerleyen aşamalarında bize verilecek olan veri setine göre biraz daha 

kompleks rağmen içeriğindeki yönlendirmeler ve önerdiği Python kütüphaneleri 

sayesinde girdi tipini sinyalden fotoğrafa kolayca çevirmemize yardımcı olduğu için 

eğitim kümemizde kullanılmaya aday oldu. 

Kaggle/PhysioNet [12]: Yine inmenin türünü belirlemede kullanılacak olan bu veri 

seti, sadece hemorajik inme bulgularına sahip görüntülerden oluştuğu için bir önceki 

veri setine göre daha spesifiktir. Bu veri setinin kullanımını değerlendirme nedenimiz, 

modelimizin hemorajik inmeye sahip hastaların tahmininde veri yetersizliğinden 

dolayı olası bir kötü bir performans göstermesi durumunda modelimizin öğrenme 

gücünü bu veri setini kullanarak arttırmaktır. 
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4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu  

4.1. SYZV Üzerinde Sonuçlar 

4.1.1. 1. Aşama Sonuçları 

Yarışmada 1. Aşama diye tanımlanan inme var-yok görevinin ilk sonuçlarını komite 

tarafından sağlanan SYZV veri seti üzerinde eğittiğimiz derin öğrenme algoritmamız 

ile aldık (Tablo 1). Doğruluk metriği olarak AUC (Area Under The Curve) ROC 

(Receiver Operating Characteristics) skorunu kullandık. Standard yüzdesel başarı 

metriği yerine bu skoru kullanmamızın sebebi veri setinde bir miktar bulunan pozitif 

ve negatif örnek sayıları arasındaki dengesizliktir. Bu metriği kullanarak modelimizin 

veri ağırlığı fazla olan inme yok tahminini kolay vermesinin önüne geçtik. 

Denediğimiz modeller için validasyon sürecinde 10 parçalık çapraz validasyon 

yöntemini uyguladık. 

4.1.2. 2. Aşama Sonuçları 

Yarışmada 2. Aşama diye tanımlanan inme tipini ve bölgesini belirleme görevinin ilk 

sonuçlarını da yine komite tarafından sağlanan SYZV veri seti üzerinde eğittiğimiz 

derin öğrenme algoritmamız ile aldık (Tablo 1). Bu aşamada yarışma komitesi 

tarafından belirtilen ve öncesinde açıkladığımız IoU metriğini kullandık. Validasyon 

için yine 10 parçalı çapraz validasyon yöntemini kullandık. 

 

4.2. Diğer Veri Setlerinin Eklenmesi  

SYZV veri setine ek literatürde bulduğumuz diğer veri setlerinin eğitim aşamasında 

belirli ağırlıklarla dahil edilmesinin algoritmalarını yazdık. Zaman kısıtından dolayı bu 

konuda önemli bir performans iyileşimi göremesek de diğer veri setlerinin katkısını 

hiperparametre araması ve eklenecek verilerin seçilmesi gibi araştırmalarla devam 

etmekteyiz. 

 

 Parç

a 1 

Parç

a 2 

Parç

a 3 

Parç

a 4 

Parç

a 5 

Parç

a 6 

Parç

a 7 

Parç

a 8 

Parç

a 9 

Parç

a 10 

Ortala

ma 

1.Aşa

ma 

(ROC-

AUC) 

0.78 0.76 0.79 0.78 0.81 0.73 0.81 0.80 0.78 0.79 0.783 
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2.Aşa

ma 

iskemi 

(IoU) 

0.64 0.68 0.64 0.65 0.62 0.67 0.64 0.63 0.62 0.63 0.642 

2.Aşa

ma 

kanam

a 

(IoU) 

0.57 0.53 0.54 0.49 0.48 0.53 0.55 0.57 0.50 0.45 0.521 
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