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ÖNSÖZ 

 

 

 

Son yıllarda, kullanıcıların en iyi sonuçlara ulaşmasını sağlamak için yapay zekâ 

algoritmaları kullanan uygulamalar geliştirilmektedir. Bu algoritmalar sayesinde 

kullanıcılar optimum sonuçlara hiç zaman kaybetmeden ulaşmakta ve hayatları 

kolaylaştırılmaktadır.  

 

Günümüzde birbirlerine benzer ürünler piyasaya sürülmektedir. Bu birbirlerine benzer 

ürünler arasında oldukça büyük fiyat farkları bulunmaktadır. Kullanıcılar beğendikleri 

bir ürünü ya da benzerini bulmak için internette ya da mağazalara boşa vakit 

harcamaktalar. Bu problemlerin önüne geçebilmek, kullanıcıların işlerini 

kolaylaştırmak için yapay zekâ tekniklerinden faydalanarak sonuca ulaşmayı 

amaçlamaktayız. 
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ÖZET  

 

 

 

Anahtar kelimeler: Yapay Zekâ, Derin Öğrenme, Benzerlik, Maskeleme, Android, 

Model 

 

Kullanıcılar sosyal medyada, arkadaşlarında, dizi ya da filmlerde gördükleri bir ürünü 

beğendiklerinde bunu bulmak istiyorlar ancak bu çoğu zaman kolay olmuyor. Bu 

projede kullanıcının aramak istediği ürünü bulmasını sağlamak için çağımızda 

popülerliği her geçen gün artan yapay zekâ algoritmaları kullanılmıştır. Kullanıcının 

gönderdiği fotoğraflarda bulunan pürüzlerin kaldırılması için en son geliştirilen 

maskeleme yöntemleri kullanılmıştır. Pürüzlerin kaldırılmasında sonra arama işlemi 

için derin öğrenmenin birçok tekniği denenmiş ve en uygun modeller tasarlanmıştır. 

Bu tasarlanan derin öğrenme modelleri sayesinde kullanıcının aramak istediği ürün 

üzerinde tahmin gerçekleştirilip zaman kaybetmeden benzer olanları kullanıcıya 

sunmaktayız.  

 

Bu projede gelinen aşamada kullanıcının android bir cihaz ile rahatça kullanabileceği 

ara yüz geliştirilmiştir. Kullanıcının gönderdiği fotoğraflarda işlemler yapılarak 

kullanıcıya benzer ürünleri sunmayı sağlamaktayız.  
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BÖLÜM 1. MAKİNE ÖĞRENMESİ 
 

 

Makine öğrenmesini (Machine Learning-ML) anlayabilmek için öncelikle öğrenme 

kavramının tanımlanması gerekir. Simon [1] öğrenmeyi, “Zaman içinde yeni bilgilerin 

keşfedilmesi yoluyla davranışların iyileştirilmesi süreci” olarak tanımlamaktadır. 

Makine öğrenmesi ise bu öğrenme işinin bilgisayar tarafından gerçekleştirilmesinin 

sağlanmasıdır. Bilgisayarın da insan gibi zaman içerisinde tecrübe kazanması 

istenmektedir. Diğer bir deyişle makine öğrenmesi, “Bilgisayarın bir olay ile ilgili 

bilgileri ve tecrübeleri öğrenerek gelecekte oluşacak benzeri olaylar hakkında 

kararlar verebilmesi ve problemlere çözümler üretebilmesidir” [1]. ML, matematiksel 

ve istatistiksel işlemler ile veriler üzerinden çıkarımlar yaparak tahminlerde bulunan 

sistemlerin, bilgisayarlar ile modellenmesini sağlar. 

 

1.1.  Öğrenme Paradigmaları 

 

Öğrenme üzerine yapılan çalışmaları, makine öğrenmesi haline dönüştürebilmek 

(bilgisayarların öğrenmesini sağlamak) için çeşitli paradigmalar ve yaklaşımlar 

geliştirilmiştir. Bunlar arasında şunları saymak mümkündür. 

 

1.1.1. Sembol işleme yöntemi (Symbolic processing) 

 

Bu sistemler geleneksel yapay zeka teknolojisine dayanan öğrenme sistemleridir. 

Velirli formatlarda bilgisayara sunulan (mesela kurallar halinde sunulan) bilgilere 

dayanarak muhakeme yolu ile öğrenme gerçekleştirilir. 

 

1.1.2. Yapay sinir ağları (Neural artificial network) 

 

Bu sistemler örneklerden genellemeler yaparak öğrenirler. Bu projede 

kullanıldığından ilerideki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
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1.1.3. İstatiksel örüntü tanıma (Statistical pattern recognition) 

 

Bu tür öğrenmede bir veri setinin istatiksel özellikleri ve dağılımı incelenerek veri 

hakkında genellemeler yapmak söz konusudur. 

 

1.1.4. Genetik algoritmalar ve evrimsel programlama (Genetic algortihms and 

evolutionary programming) 

 

Bu paradigma bir problemin çözümü için başlangıç çözümleri rastgele atamak ve bu 

çözümlerden daha iyi ve teni çzöümler üretmek amaçlanmaktadır. Bu işlemi tekrar 

ederek sürekli daha iyi çözümler üretilmektedir. Bu iyileştirme en son halini alıncaya 

(daha fazla iyileştirme sağlanamayıncaya) kadar devam etmektedir. 

 

1.1.5. Vaka tabanlı öğrenme (Case based learning) 

 

Bu teknoloji örneklerden de öte vakalara bakarak Öğrenme esasına dayanmaktadır. 

Her vaka başlı başına bir olayı göstermekte ve birden fazla mrnekten oluşmaktadır. 

Bir olay söz konusu olunca benzeri vakalara bakarak o vakalar için kararların benzeri 

kararlar verilmektedir. 

 

1.2.  Öğrenme Stratejileri 

 

Günümüzde ML için bir çok metodoloji ve algoritma mevcuttur. ML temelde öğrenme 

yöntemine göre üç gruba ayrılır; Supervised (Gözetimli), Unsupervised (Gözetimsiz) 

ve Reinforcement (Takviyeli). 

 

1.2.1. Supervised learning (Gözetimli öğrenme) 

 

Bu tür stratejide öğrenen sistemin olayı öğrenebilmesi için bir öğretmen yardımcı 

olmaktadır. Öğretmen sisteme öğrenilmesi istenen olay ile ilgili örnekleri Girdi/Çıktı 

seti olarak verir. Yani, her örnek için hem girdiler hem de o girdiler karşılığında 
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oluşturulması gereken çıktılar sisteme gösterilirler. Bu sayede olayın girdileri ile 

çıktıları arasındaki ilişkiler öğrenilmektedir. 

 

Örneğin, elimizde Troid Hastalığı ile ilgili oluşturulmuş bir veri seti olsun. Veri setinin 

içeriği T3, TST, TSTT, TSH, MADTSH hormonlarının ölçümlerini ve de 

SONU(hypo, hyper, normal) bilgisi içersin. Bu eğitim seti ile öğrenme yapılarak bir 

ML model oluşturulur. 

 

1.2.2. Unsupervised learning (Gözetimsiz öğrenme) 

 

Bu tür strateji de sistemin öğrenmesine yardımcı olan herhangi bir öğretmen yoktur. 

Sisteme sadece girdi değerleri gösterilir. Örneklerdeki parametreler arasındaki 

ilişkileri sistemin kendi kendisine öğrenmesi beklenir. Bu, daha çok sınıflandırma 

problemleri için kullanılan stratejidir. Yalnız sistemin öğrenmesi bittikten sonra 

çıktıların ne anlama geldiğini gösteren etiketlendirmenin kullanıcı tarafından 

yapılması gerekmektedir. 

 

Örneğin, akademik makalelerde veya doktora tezlerinde intihal(bir fikri atıf yapmadan 

kullanma) oranlarını hesaplamak için bir ML model geliştirilebilir. Burada bir kümele 

işlemi ile benzer olan yerler makalelerde veya tezlerde tespit edilip kime ait olduğu bir 

veri tabanından sorgulanarak fikrin sahibine atıf yapılıp yapılmadığı tespit edilerek 

intihal oranı belirlenebilir. 

 

1.2.3. Reinforcement learning (Takviyeli öğrenme) 

 

Bu tür stratejide de öğrenen sisteme bir öğretmen yardımcı olur. Fakat öğretmen her 

girdi seti için olması gereken (üretilmesi gereken) çıktı setini sisteme göstermek yerine 

sistemin kendisine gösterilen girdilere karşılık çıktısını üretmesini bekler ve üretilen 

çıktının doğru veya yanlış olduğunu gösteren bir sinyal üretir. Sistem, öğretmenden 

gelen bu sinyali dikkate alarak Öğrenme sürecini devam ettirir. 
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BÖLÜM 2. YAPAY SİNİR AĞLARI 
 

 

Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninden esinlenerek geliştirilmiş, ağırlıklı 

bağlantılar aracılığıyla birbirine bağlanan ve her biri kendi belleğine sahip işlem 

elemanlarından oluşan paralel ve dağıtılmış bilgi işleme yapılarıdır. YSA, bir başka 

deyişle, biyolojik sinir ağlarını taklit eden bilgisayar programlarıdır. 

 

YSA bir programcının geleneksel yeteneklerini gerektirmeyen, kendi kendine 

öğrenme öğrenme düzenekleridir. Bu ağlar öğrenmenin yanı sıra, ezberleme ve bilgiler 

arasında ilişkiler oluşturma yeteneğine de sahiptir. 

 

 

Şekil 2.1 Sayısal Bilgisayarlar ve YSA’nın bazı özellikleri 

 

2.1.  Yapay Sinir Ağlarının Seçilme Nedeni 

 

YSA'lar, uygulanan ağ modeline göre değişik karakteristik özellikler göstermelerine 

karşın temel birkaç ortak özelliğe sahiptirler. 

 

• YSA’lar bir çok hücreden meydana gelir ve bu hücreler eş zamanlı olarak 

çalışarak karmaşık işlevleri yerine getirir. Diğer bir değişle karmaşık işlevler 

bir çok hücrenin eş zamanlı çalışması ile meydana getirilir. Süreç içerisinde bu 

hücrelerden her hangi biri işlevini yitirse dahi sistem güvenli bir şekilde 

çalışmasına devam edebilir. 

• Eğitim esnasında kullanılan nümerik bilgilerden, problemin genel özellikleri 

elde etmesi ve böylelikle eğitim sırasında kullanılmayan girdiler için de, 

anlamlı yanıtlar üretebilmesidir. 
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• Yapı üzerinde dağılmış belli tipteki non-lineer alt birimler, non lineer 

problemlerin de çözümünü mümkün kılmaktadır. 

• YSA'lar makina öğrenmesi gerçekleştirebilirler. Yapay sinir ağlarının temel 

işlevi zaten bilgisayarın öğrenmesini sağlamaktır. Olayları öğrenerek benzer 

olaylar karşısında mantıklı kararlar verebilirler. 

• Bilgi işleme yöntemleri geleneksel programlamadan farklıdır. Bu nedenle 

geleneksel programlamanın getirdiği bir çok olumsuzluk ortadan kaldırılabilir. 

• Bilgiler ağın tamamında saklanır. Geleneksel programlamada olduğu gibi 

bilgiler veri tabanları yada dosyalarda belli bir düzende tutulmaz, ağın 

tamamına yayılarak değerler ile ölçülen ağ bağlantılarında saklanmaktadır. 

Hücrelerden bazılarının işlevini yitirmesi, anlamlı bilginin kaybolmasına 

neden olmaz. 

• Dağıtık belleğe sahiptirler. YSA'larda bilgi ağa dağılmış bir şekilde tutulur. 

Hücrelerin bağlantı ve ağırlık dereceleri, ağın bilgisini gösterir. Bu nedenle tek 

bir bağlantının kendi başına anlamı yoktur. 

• Örnekleri kullanarak öğrenirler. YSA'nın öğrenebilmesi için örneklerin 

belirlenmesi, bu örneklerin ağa gösterilerek istenen çıktılara göre ağın 

eğitilmesi gerekmektedir. Ağın başarısı, seçilen örnekler ile doğru orantılıdır, 

ağa olay bütün yönleri ile gösterilemezse ağ yanlış çıktılar üretebilir. 

• Daha önce görülmemiş örnekler hakkında bilgi üretebilirler. YSA'lar eğitimleri 

sırasında kendilerine verilen örneklerden genellemeler çıkarırlar ve bu 

genellemeler ile yeni örnekler hakkında bilgi üretebilirler. 

• Algılamaya yönelik olaylarda kullanılabilirler. YSA'ların en başarılı oldukları 

alanlar, algılamaya yönelik uygulama alanlarıdır. Bu alanlarda başarıları 

kanıtlanmıştır. 

• Örüntü (pattern) ilişkilendirme ve sınıflandırma yapabilirler. YSA'lar 

kendilerine örnekler halinde verilen örüntüleri kendisi veya diğerleri ile 

ilişkilendirebilir. Ayrıca kendisine verilen örneklerin kümelenmesi ile, bir 

sonraki verinin hangi kümeye dahil olacağının karar verilmesi konusunda 

kullanılabilirler. 

• Örüntü tamamlama yapabilirler. Ağa eksik bilgileri içeren örüntüler 

verildiğinde eksik bilgilerin tamamlanması konusunda başarılıdırlar. 

• Kendi kendine öğrenebilme ve organize etme yetenekleri vardır. YSA'lar 

online olarak öğrenebilirler ve kendi kendilerini eğitebilirler. [2] 

 

2.2.  Bir Yapay Sinirinin Ana Öğeleri 

 

YSA, birbirine bağlı çok sayıda işlem elamanlarından oluşmuş, genellikle paralel 

işleyen yapılar olarak adlandırılabilirler. YSA’daki işlem elamanları (düğümler) basit 

sinirler olarak adlandırılırlar. Bir YSA, birbiriyle bağlantılı, çok sayıda düğümlerinden 

oluşur. 

YSA, insan beyni gibi öğrenme, hatırlama ve genelleme yeteneğine sahiptiler. 
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İnsan beyninde öğrenme 3 şekilde olur; 

• Yeni aksonlar üreterek 

• Aksonların uyarılmasıyla 

• Mevcut aksonların güçlerini değiştirerek 

 

 

Şekil 2.2 Biyolojik bir beyin sinir hücresi
 

 

Temel olarak biyolojik sinir diğer kaynaklardan girişleri alır, soma (hücre gövdesi) 

girişleri genelde doğrusal olmayan bir şekilde işler. Akson işlenmiş girişleri çıkışa 

aktarır. Sinaps diğer sinirlere çıkışı gönderir. 

 

 

Şekil 2.3 İnsan beyninde girdilerin ve çıktıların sembolik gösterimi 
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YSA’nın temel birimi işlem elamanı ya da düğüm olarak adlandırılan yapay bir 

sinirdir. Bir yapay sinir, biyolojik sinirlere göre daha basit olmasına karşın, biyolojik 

sinirlerin 4 temel işlevini taklit ederler. 

 

 

Şekil 2.4 Yapay bir sinir (düğüm) 

 

Girişler 𝑥𝑚, sembolüyle gösterilmiştir. Bu işlemlerin her biri ağırlık 𝑊 ile çarpılır. 

Basitçe, bu ürünler eşik değeri (bias) 𝑏 ile toplanır ve sonucu oluşturmak için 

aktivasyon fonksiyonu ile işlem yapılır ve 𝑦 çıkışı alınır. 

 

Tüm yapay sinir ağları bu temel yapıdan türetilmiştir. Bu yapıdaki farklılıklar YSA’nın 

farklı sınıflandırılmalarını sağlar. Bir yapay sinirinin öğrenme yeteneği seçilen 

öğrenme algoritması içerisinde ağırlıkların uygun bir şekilde ayarlanmasına bağlıdır. 

 

2.2.1. Girişler 

 

Girişler (𝑥1, 𝑥2,, … , 𝑥𝑚,) çevreden aldığı bilgiyi düğüme getirir. Girişler, kendinden 

önceki sinirlerden veya dış dünyadan sinir ağına gelebilir. Bir sinir genellikle gelişi 

güzel bir çok girdileri alır. 
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2.2.2. Ağırlıklar 

 

Ağırlıklar (𝑊1, 𝑊2, … , 𝑊𝑚) yapay sinir tarafından alınan girişlerin sinir üzerindeki 

etkisini belirleyen uygun katsayılardır. Her bir girişin kendi ağırlığı vardır. 

 

Bir ağırlığın değerinin büyük olması, o girişiin yapay sinire güçlü bağlanması ya da 

önemli olması, küçük olması zayıf bağlanması ya da önemli olmaması anlamına 

gelmez. 

 

2.2.3. Toplam fonksiyonu 

 

Toplam fonksiyonu 𝑉𝑚, düğümde her bir ağırlığın ait olduğu girişlerle çarpımının ve 

toplamlarını bias 𝑏 değeri ile toplayarak aktivasyon fonksiyonuna gönderir. Bazı 

durumlarda toplama fonksiyonu bu kadar basit bir işlem yerine, anaz (min), ençok 

(max)I çoğunluk veya birkaç normalleştirme algoritması gibi çok daha karmaşık 

olabilir. 

 

𝑉𝑚 =  ∑ 𝑊𝑚

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑚, +  𝑏 

(2.1) 

 

2.2.4. Aktivasyon fonksiyonu 

 

Toplama fonksiyonunun sonucu, aktivasyon fonksiyonundan 𝑓(𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛) 

geçirilip çıkışa iletilir. Bir aktivasyon fonksiyonun kullanım amacı, zaman söz konusu 

olduğunda toplama fonksiyonunun çıkışının değişmesine izin vermektir. 

 

Yapay sinir ağlarına doğrusal olmayan gerçek dünya özelliklerini tanıtmak için 

aktivasyon fonksiyonuna ihtiyaç duyarız. 
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2.3.  Loss Fonksiyonu 

 

Loss fonksiyonu tasarlanan modelin hata oranını aynı zamanda başarımını ölçen 

fonksiyondur. Derin ağların son katmanı loss fonksiyonun tanımlandığı katmandır. 

Loss fonksiyonu, hata hesaplama işini problemi bir optimizasyon problemine 

dönüştürerek yaptığı için optimizasyon terminolojinde kullanılan objective function, 

cost function isimleriyle de tanımlanmaktadır. Loss fonksiyonu temelde modelin 

yaptığı tahminin, gerçek değerden (ground truth) ne kadar farklı olduğunu 

hesaplamaktadır. Bu nedenle iyi tahmin eden bir model oluşturmamışsak, gerçek değer 

(ground turth) ile tahmin edilen değer arasındaki fark yüksek olacak dolayısıyla loss 

değeri yüksek olacak, iyi modele sahipsek loss değeri az olacaktır. 

 

2.4.  Mimari Yapı 

 

 

YSA düğümleri ve bağlantıları çok farklı şekillerde bir araya getirilebilir. 

 

2.4.1. Katmanlar 

 

 

Şekil 2.5 Çok katmanlı bir YSA 

 

Giriş katmanı dış çevreden giriş alan düğümleri içerir. Çıkış katmanı, sistemin çıkışı 

ile dış çevreye ileten düğümleri içerir. Genelde bu iki katman arasında gizli (ara) 

katmanlar olur. 
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Giriş katmanına bir giriş geldiğinde, düğümleri diğer katmanlara giriş olacak şekilde 

çıkış üretir. Bu işlem koşulları yerşne kesin durum oluşuncaya kadar devam eder ve 

çıkışa aktarır. 

 

2.4.2. İleri beslemeli YSA modeli (Feedforward) 

 

 

 

Şekil 2.6 Geri beslemeli YSA modeli 

 

• Tek yönlü bilgi akışı söz konusudur. 

• Bu ağ modelinde Girdi tabakasından alınan bilgiler Gizli katmana iletilir. 

• Gizli ve Çıktı tabakalarından bilginin işlenmesi ile çıkış değeri belirlenir. 

 

 

2.4.3. Geri beslemeli YSA modeli 

 

 

Şekil 2.7 Geri beslemeli YSA modeli 
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• Bir geri beslemeli sinir ağı, çıkış ve ara katlardaki çıkışların, giriş birimlerine veya 

önceki ara katmanlara geri beslendiği bir ağ yapısıdır. Böylece, girişler hem ileri 

yönde hem de geri yönde aktarılmış olur. 

• Bu çeşit YSA’ların dinamik hafızaları vardır ve bir andaki çıkış hem o andaki 

hem de önceki girişleri yansıtır. Bundan dolayı, özellikle önceden tahmin 

uygulamaları için uygundurlar. Geri beslemeli ağlar çeşitli tipteki zaman-

serilerinin tahmininde oldukça başarı sağlamışlardır. 

 

 

 

Şekil 2.8 YSA modelinin çalışma şeması 

 

2.5.  Aktivasyon Fonksiyonları 

 

 

2.5.1. Basamak (Step) fonksiyonu 

 

Şekil 2.9 Basamak Fonksiyonu ve Türevi 
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İkili değer alan bir fonksiyondur ve tabiatı gereği ikili sınıflayıcı olarak kullanılır. Bu 

yüzden genellikle çıkış katmanlarında tercih edilir. Gizli katmanlarda türevi öğrenme 

değeri temsil etmediği için kullanılması tavsiye edilmez. 

 

2.5.2. Doğrusal (Linear) fonksiyon 

 

 

Şekil 2.10 Doğrusal Fonksiyon ve Türevi 

 

 

Bir dizi aktivasyon değeri üretir ve bunlar basamak fonksiyonundaki gibi ikili değerler 

değildir. Tüm katmanlarda doğrusal fonksiyon kullanıldığında giriş katmanı ile çıkış 

katmanı arasında hep aynı doğrusal sonuca ulaşılır. Doğrusal fonksiyonların doğrusal 

bir şekilde birleşimi yine bir başka doğrusal fonksiyondur. 

 

2.5.3. Sigmoid fonksiyonu 

 

 

Şekil 2.11 Sigmoid  Fonksiyon ve Türevi 
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0 ve 1 arasındaki y değerleri için tanımlı olup x=0 ekseninden önce 0’a sonrasında ise 

1’e yakınsamaktadır. 

 

 

2.5.4. Hiperbolik tanjant fonksiyonu 

 

 

Şekil 2.12 Hiperbolik Tanjant  Fonksiyonu ve Türevi 

 

Sigmoid fonksiyonuna çok benzer bir yapıya sahiptir. Ancak fonksiyonun aralığı bu 

kez (-1,+1) olarak tanımlanmaktadır. Sigmoid fonksiyonuna göre avantajı ise türevinin 

daha dik olması yani daha çok değer alabilmesidir. 

 

2.5.5. ReLU (Rectified linear unit) fonksiyonu 

 

 

Şekil 2.13  ReLU  Fonksiyonu ve Türevi 
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İlk bakışta pozitif eksende doğrusal fonksiyon ile aynı özelliklere sahip gibi 

görünecektir. Ama her şeyden önce ReLU doğada doğrusal değildir. (0,+ ∞) değer 

aralığına sahiptir. 

 

2.5.6. Softmax fonksiyonu 

 

Sigmoid fonksiyonuna çok benzer bir yapıya sahiptir. Aynı Sigmoid’te olduğu gibi 

sınıflayıcı olarak kullanıldığında oldukça iyi bir performans sergiler. En önemli farkı 

sigmoid fonksiyonu gibi ikiden fazla sınıflamak gereken durumlarda özellikle derin 

öğrenme modellerinin çıkış katmanında tercih edilmektedir. Yani olasılıksal bir 

yorumlama gerçekleştirir. 

 

 

Şekil 2.14 Aktivasyon Fonksiyonlarının Matematiksel İfadeleri [3] 

 

2.6.  Öğrenme Algoritmaları 

 

 

Yapay sinir ağındaki çıktı ile gerçek etiket veya hedef değeri arasındaki karesel 

farkların toplamı bize hata veya maliyet (cost) fonksiyonu verir. Bu maliyet kare hata 

(Square Error) formülü ile hesaplanır. 

 

𝐸 = 𝐻𝑎𝑡𝑎 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 

𝐸 =  
1

2
∑(𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 ç𝚤𝑘𝑡𝚤 − 𝑓(𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛))2 
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Hata fonksiyonunun minimum olmasını istiyoruz. Bunun için bu denklemin lokal 

minimumunu doğru iteratif şekilde yakınsamalıyız. Bir fonksiyonun lokal 

minimumunu gitmek icin gradient descent (azalma) , Newton, Quasi-Newton , 

Levenberg Marquardt optimizasyon algoritmaları kullanılır. 

 

Gradient descent algoritmasında yakınsama yönü gradient doğrultusuna ters yöndeki 

bir doğrultu üzerinde hareket edilir. O yönde minimum nokta ile belli bir adım miktarı 

veya öğrenme katsayısı (learning rate) ile çarpılarak bir sonraki yeni ağırlık bulunur. 

 

Şekil 2.15 Gradient descent örneği 

 

Öğrenme katsayısı küçük seçilirse lokal minimuma ulaşma ihtimali artar ama çok daha 

fazla epoch’da minimuma yakınsanır. İşlem maliyeti artar. Büyük katsayılar 

kullanılırsa az döngüde ulaşılabilir ama lokal minimum yakalamayabilir, yanlış 

noktalara yakınsama olur. 
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s  

Şekil 2.16 Local ve Global minimum [4] 

 

Daha az zamanda minimuma yakınsamak için öğrenme katsayısına ek olarak sistemde 

var olan ağırlık değeri ile momentum değerini kullanarak bir önceki ağırlık değerini 

de denkleme katarak bir sonraki ağırlık değeri hesaplanır. Momentum kullanımı 

sayesinde çok daha hızlı ağırlıklar istenen optimum değerlere ulaşır. 
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BÖLÜM 3. KERAS 
 

 

Keras, derin öğrenme için yazılmış açık kaynak kodlu bir Python kütüphanesidir. Sembolik 

işlem temelli ve derin öğrenme için kullanılan Theano ya da Tensorflow kütüphaneleri 

üzerinde çalışır. Theano ve Tensorflow’a göre yüksek seviyeli bir kütüphanedir. 

 

3.1.  Core Katmanlar 

 

Core katman yapıları ile ileri beslemeli modeler kurulabilir ve nöronlar 

yapılandırlabilir. 

 

3.1.1. Dense 

 

YSA’nın temel katman yapısını ifade eder. Ardışık katmanların tüm noronları 

birbiriyle bağlantılıdır (fully-connected). add() fonksiyonuyla birlikte modelde katman 

kurmak için  kullanılır. Katmanlardaki nöron sayılarını, kullanılacak aktivasyon 

fonksiyonlarını, girdilerin özellik sayısını ve boyularını tanımlamamızı sağlar. 

 

--model = Sequential()  

denerek ardışık bir katman listesi oluşturacak yapıcıyı oluşturuyoruz. 

 

--model.add(Dense(32, input_dim=3, batch_size(32))  

denerek 32 nöronlu bir katman oluşturuyoruz ve 3 girişten oluşan input katmanına 

bağlıyoruz. Batch yapısı ile eldeki veri kümesi, alt kümelere (batchlere) ayrılır ve 

işlemler parça parça yaparak model güncellenir. Batch_size’ın 32 olması epoch döngü 

sayısını değiştirmez. Sadece veriler modele 32’şer şekilde verilir. Veriler bittiğinde bir 

döngü de tamamlanmış olur sadece. Böylece bir anda tüm verilerin verilmesi 

yükünden kaçınılır. 
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3.1.2. Aktivasyon 

 

Nöronlarda kullanılacak aktivasyon fonksiyonlarını modeli oluşturuken 

tanımlayabiliriz. Dense yapısı içerisinde tanımlanabileceği gibi, add() fonksiyonu ile 

de modele ekleyebiliriz. 

 

--model = Sequential() 

--model.add(Dense(32, input_dim=3, batch_size(32)) 

--model.add(Activation(“relu”) 

 

Aktivasyon fonksiyonları birer süzgeç görevini görmekte ve düğüm çıkış değerlerini 

0 ve 1 ya da -1 ve 1 arasında tutarak işlem gücüne katkı sağlar. 

 

3.1.3. Dropout 

 

Dropuot yapısı, modelin overfitting (ezberleme) yapmasını engellemek amacıyla 

kullanılır. Overfitting problemi, modelin eğitim veri kümesiyle gereksiz uzun süre 

eğitilmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Model, eğitim veri kümesini ezberler ve 

bu verilerle çok doğru sonuçlar verir. Ancak modelin karşılaşmadığı veriler test olarak 

verildiğinde, modelin eğitim veri kümesindeki gibi başarılı sonuçlar vermediği 

görüşür. Dropout kullanımıyla ara katmanlardaki rastgele bazı düğümler pasif duruma 

geçer. Epoch sonunda pasif nöronlar tekrar aktif edilir ve yeni epoch başlangıcında 

yeniden bu işlem tekrarlanır.. Bu şekilde nöron değerlerinin farklı şekillerde 

güncellenmesi sağlanır.  

 

--model = Sequential() 

--model.add(Dense(32, input_dim=3, batch_size(32)) 

--model.add(Activation(“relu”) 

--model.add(Droput(0.2)) 

Bu katmandaki nöronların %20’si rastgele olarak pasif hale getirilecektir. 
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3.2.  Compilation (Derleme) 

 

Kurulan modeli eğitmeye başlamadan önce, öğrenme sürecinde kullanılavak 

parametrelerin belirlnmesi compile() fonksiyonu kullanılarak yapılır. BU fonksiyon 

loss function, optimizer ve metric olmak üzere 3 parametreden yararlanır. 

 

3.2.1. Loses 

 

Loss fonksiyonu, YSA’da bahsedildiği gibi, modelin her bir epoch  döngüsü sonunda 

sonuçları yerleştirdiği ve sonucu ne kadar hatalı ya da kayıbın ne kadar fazla olduğunu 

gösteren fonksiyondur. 

 

Keras kütüphanesinde doğrudan ulaşabilecek bazı hazır loss fonksiyonları vardır. 

 

-mean_squared_error 

-mean_absolure_error 

-mean_absolute_percentage_error 

-mean_squared_logarithmic_error 

 

3.2.2. Optimizers 

 

Optimizasyon parametresiyle, loss fonksiyonunu minimize etmek amaçtır. Keras 

kütüphanesinde çeşitli optimizerler mevcut. Her bir optimizerin, minimize etmek için 

farklı yöntemleri vardır. 

 

-SGD 

-RMSprop 

-adagrad 

-adadelta 

-adam 

-adamax 

-nadam 
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3.2.3. Metrics 

 

Metric yapısı fonksiyonun eğitim esnasındaki performansını takip ememize yarar. 

Metric parametresinin ne olacağını compile esnaında belirlenir. 

 

Yine aynı şekilde Keras kütüphanesinde farklı metric türleri mevcuttur. 

 

-binary_accuracy 

-categorical_accuracy 

-sparse_categorical_accuracy 

 

model.compile(loss=”mean_squared_error”,optimizer=”sgd”,metrics=[“mae”,”acc”]) 

 

3.3.  Training 

 

Modelin katmanları ve eğitimde kullanılacak fonksiyonlar belirlendikten sonra, eğitim 

başlatılır. Eğitimi başlatmak için fit() fonksiyonu kullanılır. 

 

fit fonksiyona, eğitmek istenilen input verilerimiz, input verilerimizin doğru output 

verileri, modelin eğitim boyunca kaç epoch döngüsü yapacağını belirtecek olan epoch 

sayısı, modelin daha önce görmediği örnekler olan, test için kullanılacak train seti ve 

eğitim esnasında sürecin durumuyla ilgili bilgi verecek verbose parameter değerleri 

girilir. 

 

fit fonksiyonu, eğitim sürecinde değişen ağırlıkları ve süreci kaydeder. History nesnesi 

döndürür. Sonrasında bu ağırlıklar kullılabilecek şakilde saklanır. 

 

-model.fit(x_train,y_train,epochs=150, verbose=2, validation_data=(x_test,y_test)) 
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BÖLÜM 4. MASK R-CNN 
 

 

Denenen modellerle istediğimiz sonuçları alamamız üzerine, veri setimizi daha 

anlaşılır hale getirmek istedik. Bunun üzerine resimlerimiz üzerinde özellik (feature) 

azaltmak hedeflendi. Resimde asıl öğrenilmesi gereken t-shirtler olduğundan, t-

shirtlerin çevresini, arkaplanını temizleme yani, t-shirtlerimizi maskeleme kararı aldık. 

Bu sayede eğitimde modelimiz sadece t-shirtleri öğrenecek ve tahmin (predict) 

aşamasında daha başarılı sonuçlar almamızı sağladık. 

 

Mask R-CNN, Faster R-CNN’nin geliştirilmiş bir halidir. Faster R-CNN tahmin 

yaparak sınıfı kutu içerisinde gösterir. Mask R-CNN ise sınıfı belirtme işlemini daha 

da ileriye götürek, sınıfa ait her pixeli belirtir. 

 

 

Şekil 4.1 Mask R-CNN segmentasyon örneği [5] 

 

4.1.  Nesne Tespiti ve Segmentasyonu (Object Dedection and Segmantation) 

 

 

Şekil 4.2 Nesne tespiti ve segmentasyonu [6] 
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İlk aşamada resim içerisinde özellik aranmaya başlanır. Pozitif ve negatif bağlantılar 

dedection (tespit) kutucukları içerisinde gösterilir. 

 

 

Şekil 4.3 Nesne tespiti ve segmentasyonu [6] 

 

Sonraki aşamada dedeciton kutucukları netleşerek nesnelerin tahmini tespitleri tamamlanmış 

olur. 

 

 

Şekil 4.4 Nesne tespiti ve segmentasyonu [6] 

 

Bu kısma kadar Faster R-CNN’nin çalışma şeklini de görmüş oluyoruz. Mask-RCN 

bu noktadan sonra segmantasyon maskeleme yapmaya başlar. 
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Bunun için öncellikle, pixellerin tam tespiti için bir ilgi bölgesi (region of interest-RoI) 

hesaplanır. Öngörülen her ilgi bölgesi için, birleşim kesişimi (Intersection over Union-

IoU) hesaplanır. 

IoU =  
𝑘𝑒𝑠𝑖ş𝑖𝑚 𝑏ö𝑙𝑔𝑒𝑠𝑖

𝑏𝑖𝑟𝑙𝑒ş𝑖𝑚 𝑏ö𝑙𝑔𝑒𝑠𝑖
 

 

Eğer IoU,  0.5’e eşit veya büyükse, o zaman hesaplama yaptığımız bölgeyi ilgi alanı 

olarak seçebiliriz. Aksi halde o bölge ihmal edilir. Bu işlem tüm bölgeler için yapılır 

ve ilgi alanları belirlenir. 

 

 

Şekil 4.5 Nesne tespiti ve segmentasyonu [7] 

 

Dedection işlemi yapılmış bir resim görüyoruz. Şimdi birleşim kesişimlerini bulmak 

için 4 adet nesneye dair özellik barındıran dedection kutucuğu oluşturalım. 

 

 

Şekil 4.6 Nesne tespiti ve segmentasyonu [7] 
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İşte Box 1 ve Box 2 için tespit edilen nesne az olduğu için IoU değeri 0.5’ten küçük 

olacaktır. Box 3 ve Box 4 ise nesnenin büyük bir kısmını barındırdıkları için Iou 

0.5’ten büyük olacaktır. Bunun üzerine Box 3 ve Box 4 için ilgi alanı diyebiliriz. 

Bunların tespiti sonrasında Segmentasyon maskelemesine geçilir. 

 

 

Şekil 4.7 Nesne tespiti ve segmentasyonu 

  

 

Segmentasyon işlemi tamamlanıp nesneye ait her pixel belirlendikten sonra bu 

nesneye ait pixellerin olduğu matris resimden çıkartılır ve elimizde sadece nesne kalır. 

Bu şekilde maskeleme işlemi ile birlikte nesne gereksiz özelliklerden(feature) arındılır 

ve benzerlik oranının bulunması için arama modeline gönderilir. 
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BÖLÜM 5. DENEME SÜRECİ 
 

 

5.1.  Kümeleme (Clustering) 

 

Bu projeye başlarken bildiğimiz tek şey elimizde bulunan resimleri belli bir şekilde 

ayırt edebilen bir program yazmaktı. Bunu yapabilmek için yaptığımız araştırmalar ile 

kümeleme algoritmalarının istediğimizi kısmen yapabildiğini gördük. 

 

Kümeleme, elimizde bulunan veri setindeki verilerin ortak özelliklerine göre 

gruplandırılmasıdır.  Aynı kümede bulunan elemanlar birbirlerine farklı kümede 

bulunan elamanlardan daha çok benzer olurlar. 

 

Bu işlem gözetimsiz olarak gerçekleşir. Önceden herhangi bir etiketleme yapılmadan 

tüm veriler algoritmaya gönderilir. Algoritma kendi çıkardığı özellikler ile verileri 

bizim belirtiğimiz kadar gruba ayırmaya çalışır. Bu sistem gözetimsiz olduğu için ilk 

başlarda ilgimizi çekti ve denemeler yaptık. Denemelerimizde K-Means Algoritmasını 

denedik. 

 

5.1.1. K-Means Algoritması 

 

Şekil 5.1 K-means Kümeleme 

K-Means bir kümeleme algoritmasıdır. Bu algoritmada K kadar bir küme olacağını 

belirtiriz. Algoritma verilerimiz içerisinden belirtilen K kadar nokta seçer ve kendisine 

en yakın olan verileri bir küme olarak gruplar daha sonra aynı grupta olan elamanların 

ortalamasını alır ve o noktaya taşınır. Yeniden kendisine mesafe bakımından en yakın 
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olan noktaları seçer ve o noktaları gruplar yine ortalamalarını alır ve oraya taşınır. Bu 

işlem artık güncelleme olmayana kadar ya da belirtilen değere kadar devam eder. 

 

K-Means fotoğraf verisi ile renk ayrımı konusunda düşükte olsa sonuçlar aldık bu 

sonuçlar renk ayırma konusunda başarılı olabildik ama kullandığımız tişört verisinde 

bulunan birçok tişörtü doğru sınıflandıramadı. K parametresinin seçilmesi sınıf sayısı 

artmaya devam ettikçe bir problem oluşturacaktı. Bu sebeplerden dolayı K-Means ile 

çalışmaktan vazgeçtik. 

 

Kümeleme algoritmalarından aldığımız sonuçlar yetersiz kalınca çözüm aramaya 

devam ettik bu aşamada elimizdeki verinin az olması bizi derin öğrenme kullanmaktan 

alıkoyuyordu. Başka bir amaç için eğitilmiş ama fotoğraf tanımak için hazırlanmış 

başka ve bu işlemlerde başarılı olmuş modeller kullanarak başarılı olabilir miyiz? 

 

5.2.  Word Embedding 

Word embedding, günümüzde birçok dil işleme problemlerinin çözümünde 

kullanılmaktadır. Bu işlemde her kelimeyi bir belli bir boyutta vektör ile temsil 

ediyoruz. Kelimeleri belli bir düzlemde konumlandırabiliyor ve bu sayede kelimelerin 

bu düzlemde birbirlerine olan uzaklık ve yakınlıklarına göre anlamsal olarak yakın mı 

uzak mı olduklarını ayırt edebiliyoruz. Daha açıklayıcı olmak gerekirse finans, sinema, 

teknoloji, siyaset her biri ile ilgili kelimeler bu vektörlerin temsil edildiği uzayda farklı 

noktalara konumlanıyor. Bu konuyla ilgili en güzel örneklerden biri de kelimeleri artık 

vektörler ile temsil ettiğimizden üzerlerinde matematiksel işlemler yapabiliyoruz. Kral 

– Erkek + Kadın = Kraliçe kelimesine ulaşabiliyoruz. 

 

 

Şekil 5.2 Word Embedding Gösterim 

Burada kullanılan sistemin bir benzeri bizde kullanabiliriz diye düşündük ve bu 

sebeple fotoğraflarımızı vektörle ile temsil edilebilecek bir hale getirmeye karar 
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verdik. Bunu yapabilmek için önceden eğitilmiş modellerin çıkış katmanından hemen 

önce dense layerda ki vektör alınıp bular ile benzerlik aramaya çalışacağız. 

 

5.3.  Öklid Mesafesi 

 

Vektörler arasında ki mesafeyi hesaplayabilmek için birçok metrik 

bulunmaktadır. Biz bu modelde öklid mesafesini tercih ettik. Basitliğinden ve 

yaptığımız denemelerde en iyi sonucu bu şekilde aldığımızdan dolayı. 

Öklid uzaklığı =  √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)𝑛
𝑖=1  

 

 

5.4.  Önceden Eğitilmiş Modeller (Pre-trained Models) 

 

ImageNet yarışmasında yarışmış ve oldukça iyi sonuçlar vermiş birçok model 

bulunmakta bunlar yıllar içerisinde imagenet bulunan milyonlarca fotoğraf ile 

eğitilmiş ve bu fotoğrafları 1000 farklı sınıfa ayırabilen çok başarılı modeller. 

 

Önceden eğitilmiş modellerin ağırlıkları kullanarak çıkışında da isteğimiz şekilde 

biçimlendirerek bunları kullanabilir miyiz? Bunu denemeye başladık. 

 

 

Şekil 5.3 Önceden Eğitilmiş Modeller 
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5.4.1. Transfer Öğrenimi (Transfer Learning) 

 

Yukarıda bahsedilen gibi önceden başka bir şeyi tanımak için eğitilmiş olan modelleri 

bizde elimizde bulunan verileri tanıması için kullanabiliriz. Transfer öğrenimi bir 

görev için eğitilmiş bir modelin başka bir görev için kullanılması için yeniden 

tasarlandığı bir tekniktir. Bir örnek verilirse kedileri çok iyi tanıyan bir modele 

elimizde bulunan köpek resimlerini beslersek başarılı sonuçlar alabiliriz. 

 

Peki biz kendi yapacağımı işlemler için bu önceden eğitilmiş modelleri nasıl 

kullanabiliriz? Bir model düşünelim. Bu model Image-Net yarışmasında yüksek bir 

başarı ile 1000 sınıfa ait fotoğrafları sınıflandırabiliyor. Fotoğraf modele girdi olarak 

veriliyor ve model bu girdiyi katmanlardan geçirerek en son çıkış katmanına kadar 

ulaştırıyor. Çıkış katmanından hemen önce yani sınıflandırılma işlemi yapılmadan 

1000 nöronlu bir dense katmanına girmeden önce ağırlıklar ile ilişkilendirilmiş ve 

sayılar ile temsil edilebilir hale getirilmiş olur. Beklentimize göre birbirlerine benzer 

sayılar alan fotoğraflar aynı sınıfta olmalılardır. 

 

5.4.2. VGG 16 Modeli 

 

Bu modelde birçok evrişimli (convolutional) katman kullanılmıştır. Evrişimli 

katmanlar resim sınıflandırmada dense katmanlara göre daha iyi sonuçlar vermektedir. 

Modeldeki her evrişim katmanın ardında farklı ağırlıklara sahip filtreler vardır ve 

hesaplamalar yapılır. Çıkış katmanından önce en son katmanı Tam bağlı katmandır. 

(Dense – Fully Connected Layer) Bu katmanda gönderilen fotoğraf 4096 nöron ile 

temsil edilebilir bir hal alır. Buda 4096 sayı demektir. 

 

Eğer bizde bu 4096 uzunluğundaki sayıyı alırsak bu sayı ile fotoğrafları birbirleri ile 

karşılaştırabiliriz. Birbirlerine olan uzaklıklarına göre benzer olanları bulabiliriz. 

 

Şekil 5.4 VGG16 Modeli Gösterim 
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Şekil 5.5 Adidas Tişört Vektör İfadesi 

 

Bu aşamadan sonra veri setinde bulunan bütün fotoğrafların modele gönderilip her biri 

için ayrı bir vektör tutulması gerekiyor. Bu tutulan vektörler aramak istediğimiz 

fotoğraf gönderildiğinde bu fotoğrafın vektörü ile karşılaştırılacak ve daha sonra 

aralarındaki uzaklığa göre en yakın fotoğraflar getirilecek. 

 

5.4.2.1.  Deneme Sonuçları 
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Şekil 5.6  VGG16 Girdiler ve Çıktıları 

 

5.4.3. VGG 19 Modeli 

 

Vgg16 modeline oldukça benzemektedir. Aralarındaki fark vgg16 modelinde 16 

katman derinliğindeyken vgg19 modeli 19 katman derinliğindedir. Daha karmaşık 

problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. Derinlik arttığı için daha yavaş çalışır. 

Boyut olarak daha fazla yer kaplamaktadır. 

 

 

Şekil 5.7 VGG19 Model Gösterimi 

VGG16 modelinde bahsettiğimiz işlemlerin aynılarını VGG19 içinde yapacağız. 
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5.4.3.1.  VGG19 Deneme Sonuçları 

 

 

Şekil 5.8 VGG19 Girdi ve Çıktıları 

 

5.4.4. RESNET 

 

Resnet modelinde artık değerler bir sonraki katmanlara beslenerek devam eder. Resnet 

bu özelliği ile diğer modellerden ayrılmaktadır. Modelin karmaşıklığı arttıkça model 

daha başarılı olur yanılgısı zaman içerisinde değişmiştir. Resnette artık katman 

(residual) ile birlikte vanishing gradient probleminde önüne geçilmiş olunur. 
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Şekil 5.9 Residual Ağlar Genel Yapısı 

Resnet için birçok önceden eğitilmiş model bulunmaktadır. Biz projede resnet50 

modelini denedik. Resnet50 modelindeki 50 katman sayısını temsil etmektedir. 

 

5.4.4.1.  Deneme sonuçları 

 

 

 

 

Şekil 5.10 Resnet50 Modeli Girdi ve Çıktıları 

 

Deneme yapılan diğer Resnet modellerinde de resnet50 deki sonuçlara yakın sonuçlar 

alındığı için onların da gösterilmesine gerek duymadık. 
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5.5.  DEĞERLENDİRME: 

 

30 ayrı sınıf ve toplamda 300 fotoğraf ile bahsettiğimiz modeller denenmiştir. Bu 

denemeler sonucunda modeller her ne kadar başarılı sonuçlar gösterse de veri sayısı 

arttıkça, işlem süreli uzamakta ve başarı oranı düşmektedir. Elimizde bulunan veriler 

ile herhangi bir eğitim gerçekleştirmediğimiz için yüksek başarı oranları beklemekte 

çok doğru değildir. Bu modeller eğitildikleri ve tasarladıkları görevler için çok iyi 

çalışmış olsa da bizim beklentimizi karşılamamıştır. En genel hali ile bütün modeller 

gönderilen tişörtleri renklerine göre ayırma işlemini gerçekleştirmiştir. Resnet50 

modeli diğer modellere göre daha iyi sonuçlar vermiştir. 
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BÖLÜM 6. Siamese (Siyam) Ağı 
 

 

Geleneksel sınıflandırma projelerinde, sinir ağına bir girdi verilir, ağ bunun çıktısını 

bir ihtimal olarak verir, yani 5 adet çıktısı olan bir ağ düşünelim, çıktılarını at, eşek, 

kirpi, köpek ve kedi resimleri olarak verip, girdisini de bir köpek resmi olarak verirsek, 

çıktıda köpeğe yüksek ihtimal vermesini bekleriz. Bunun için ağa oldukça büyük 

miktarda veri öğretilmesi gerekir. Çıktılar tatmin edici sonuçlar vermeye başladığında 

ise iş tamamlanmış olur. Peki; eğer bu projeye bir başka hayvan eklemek 

istediğimizde? Yine istenilen çıktıyı vermesi için en azından yüzlerce, hatta binlerce 

veri bulmak gerekecektir. Siyam ağ bu noktada devreye girer. 

 

Siyam ağ adını siyam ikizlerinden alan bir yapay sinir ağı modelidir. Siyam ağın 

çalışma prensibi şöyledir; iki girdi alır, bu girdileri aynı ağırlıklarla aynı yapıda sinir 

ağlarından geçirerek özellik vektörlerini elde eder, daha sonra elde ettiği bu vektörlerin 

farkını bir fonksiyon yardımıyla bulur. Bu fonksiyon herhangi bir uzaklık ölçüm 

fonksiyonu olabilir. Daha sonra belirlenen eşik değerine göre nesneyi benzer veya 

değil olarak sınıflandırmak mümkün olur. 

 

Şekil 6.1 Basit bir siyam ağı 
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6.1.  One Shot Learning 

 

One shot learning öğrenme için tek bir verinin kullanılması kavramıdır. Geleneksel 

yaklaşımdaki büyük veri havuzunun bulunmadığı ve sürekli değişen girdi ve çıktıların 

bulunduğu durumlarda kullanılır. Örneğin uçaktaki yolcuların yüz tanımayla 

koltuklarını bulmalarına yardımcı olacak bir sistem tasarladığımızı düşünelim, bu 

durumda geleneksel yaklaşım imkansızdır, çünkü hem yolcuların öğrenilebilmesi için 

yeterli sayıda veri mevcut değildir hem de her uçuşta yolcuların neredeyse hepsi 

değişecektir, bu durumda yolcuların tek veya birkaç görüntüsü üzerinden yüz tanıma 

yapmak gerekecektir, yani one shot learning kullanmak mümkündür 

. 

6.2.  Başarı oranının belirlenmesi 

 

Eğitilen modelin başarı oranını belirlerken kullandığımız yöntemde, çıktı olarak beş 

adet resim getirmesini istedik. Bu çıktılardan her biri için başarı %20 pay ile ölçüldü, 

yani çıktı olarak gelen 5 resmin hepsi doğru sınıftan gelmişse %100 başarılı denildi ve 

daha sonra genel başarıyı ölçmede kullanıldı. 

 

6.3.  Siyam ağının denenmesi 

 

Siyam ağının denenmesinde girdiyi elimizdeki sınıflardaki eleman sayısı kadar 

çoğaltıp, embeddinglerini bir diziye attık, ardından teker teker karşılaştırma yaptırdık, 

daha sonra bu karşılaştırmalardan elde edilen mesafelerin en kısa olanından başlayarak 

ilk 5 tanesini ekrana çıkarak başarı oranını ölçtük. Bazı veriler için oldukça başarılı 

sonuçlar elde edilse de başarı oranı genelde %60 - %70 civarında seyretti. 

 

Şekil 6.2 Çıktı örneği 



45 

 

 

Şekil 6.3 Örnek siyam ağı başarı grafiği 

 

Başarı oranını arttırmak için ağın yapısında değişiklikler yapmaya başladık, ağın 

sonuna dense katmanlar ekleyip çıkarmak, MaxPooling – AveragePooling katmanları 

ekleyip çıkarmak vb. Bu değişikliklerden sonra da başarı oranında gözle görünür 

değişimler saptayamadık, bu sebeple siyam ağının tek başına yeterli olmayacağına 

karar kıldık ve farklı modeller ile siyam ağını birlikte denemeye başladık. 

 

 

Şekil 6.4 Siyam Ağı yapısı 
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6.4.  MaxPooling / AveragePooling 

 

MaxPooling işlemi sayısal özellik olarak haritalanmış resim üzerindeki belirli 

büyüklükteki bölgeleri, o bölgedeki en büyük değere göre azaltmaya yarar. Bu işlem 

sonucunda işleme girecek parametre sayısını düşürmek hedeflenir. 

 

 

Şekil 6.5 MaxPooling örneği 

 

 

AveragePooling ise MaxPoolingde sözü geçen bölgeleri ortalama değere göre azaltır. 

Yine amaç ağda işlem görecek parametre sayısını azaltmaktır. 

 

 

Şekil 6.6 AveragePooling örneği 
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6.5.  Verilerin Toplanması ve hazırlanması 

 

Veriler görsel arama yardımıyla manuel olarak toplandı, eğitimde kullanılabilecek 

olanlar sınıflarına göre klasörlere ayrıldı, bu daha sonra üçlü gruplarımızı hazırlamak 

için yararlı olacak. Bu noktada veri sayısının oldukça az olması ve olan verinin 

eğitimde kullanılamayacak kadar benzer olması veriyi arttırmak için yöntemler 

araştırma konusunda bizi zorladı. 

 

 

Şekil 6.7 Sınıflandırılmış resimler 

 

6.6.  Augmentaston ve Renklendirme 

 

Augmentasyon yani kelime anlamıyla; artış, arttırma veya büyüme anlamına gelir. Biz 

ise veri arttırma anlamında kullanacağız. Elimizdeki verinin az veya çok benzer olduğu 

durumlarda augmentasyona ve renklendirmeye başvurduk, resmi yakınlaştırma, 

rotasyon ekleme ( ), y ekseninde simetriğini alma gibi işlemler yaparak 

sayısallaştırma işlemi yapılırken resimden elde edilecek özellikleri çeşitlendirmeye 

çalıştık. 

 

Şekil 6.8 Örnek resim ve augmentasyon ile renklendirme yapılmış çıktılar 
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6.7.  Triplet Loss (Üçlü kayıp) 

 

Verilerin arttırılması, renklendirilmesi, ağın farklı embeddinglerle, farklı girdilerle, 

farklı modellerle birlikte (densenet 201, inception, inception resnet, nasnet, resnet50, 

vgg16, vgg19, xception) denenmesi, yapısında yapılan değişiklikler, eğitim setinin 

temizlenmesi gibi değişikliklerin denenmesinden sonra bile başarı oranı istediğimiz 

seviyede değildi, bu yüzden yapılabilecek değişikliklerin üzerinden tekrar geçme 

kararı aldık, ve triplet loss fonksiyonunu denemeye karar kıldık. 

 

Triplet loss fonksiyonunun çalışma prensibinde 3 öğe vardır; temel alınan, pozitif, 

negatif.  Temel alınan resim herhangi bir sınıftan herhangi bir resim olarak seçilir. 

Pozitif, temel alınan resimle aynı sınıfta farklı bir resim olarak seçilir, negatif ise farklı 

bir sınıftan herhangi bir resim olarak seçilir, yani örneğin elimizde temel alınan olarak 

bir zebra resmi varsa, pozitif farklı bir zebra resmi, negatif ise bir orangutan resmi 

olabilir. Öyleyse bu resimleri sayısal olarak ifade ettiğimizde temel alınan resimle 

pozitif resim arasındaki farkın, temel alınan ile negatif resim arasındaki farktan küçük 

olması beklenir, yani; 

 

Veya; 

 

Burada model tüm değerlere 0 vererek kolay çözüme ulaşabilir; bu yüzden bir değer 

ekleyelim. 

 

Yani loss fonksiyonumuz; 

 

Haline geldi. 

 

Şekil 6.9 Üçlü kayıp fonksiyonu için örnek üçlü 
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6.8.  Siyam ağının Triplet Loss ve One Shot Learning ile denenmesi 

 

Temel olarak aldığımız makale [8] numaralı kaynakta bulunabilir. Daha önce denemiş 

olduğumuz modelleri tekrar Triplet Loss ile denemeye başladık. Her model birkaç kez 

farklı parametrelerle eğitildi, farklı epochlarda ki ağırlıkları denendi, aşağıdaki 

grafikte ortalama başarı oranları verilmiştir. 

 

 

Şekil 6.10 Model/Başarı oranı grafiği 

 

6.9.  Ağın tasarlanması ve oluşturma adımları 

 

6.9.1.  Verilerin hazırlanması 

 

Tüm resimleri daha önce sınıflandırmıştık, bu bize büyük bir kolaylık sağladı, üçlüleri 

seçerken de avantaj sağlayacak. Öncelikle tüm veriyi 100x100 ve 3 kanallı formata 

getirdik, daha sonra %90 eğitim için %10 test için olmak üzere ayırdık. Eğitim ve test 

için ayrı ayrı listeler oluşturup resimleri normalizasyon(0=>1) yapılmış halleriyle bu 

listelere ekledik. 
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6.9.2.  Üçlü hazırlama 

 

Şimdi üçlü partileri eğitime hazırlamalıyız. Partimizin her numunesi 3 resim 

içerecektir: Temel alınan, Pozitif ve Negatif. Öncelikle bir rastgele bir sınıf seçiyoruz 

ve bu sınıftan bir resim seçiyoruz, bu temel alınan resmimiz olacak, daha sonra bu 

sınıftan farklı bir resim seçiyoruz, bu da pozitif resmimiz oluyor. En son farklı bir 

sınıftan bir resim seçiyoruz, bu da negatif değerimiz oluyor. 

 

Sınıflarımızı açıkça ayırt etmeyi öğrenmek için benzerlik ağımıza ihtiyacımız 

var. Kaybın tanımına bağlı olarak üç kategori üçlüsü vardır: 

• kolay üçüzler : 0 kaybı olan üçüzler, çünkü mesafe(T, P) + marj < mesafe(T, N) 

• zor üçüzler : negatifin temel alınan değere pozitif değerden daha yakın olduğu 

üçüz, yani mesafe(T, N) < mesafe(T, P) 

• yarı zor üçüzler : negatifin temel alınan değere pozitiften daha yakın olmadığı, 

ancak yine de pozitif kaybı olan üçüzler: 

mesafe (T, P) <mesafe (T, N) <mesafe (T, P) + marj 

Bu durumların her biri, negatifin temel alınan ve pozitif ile karşılaştırıldığı yere 

bağlıdır. Kayıp fonksiyonumuz bu kolay üçüzlere 0 verirse, modelimizin onlardan çok 

fazla şey öğrenmeyeceğini söylemek doğrudur. Öte yandan, zor üçüzler yüksek kayıp 

üretecek ve ağ parametrelerimiz üzerinde büyük etkiler yaratacaktır. Bu, yanlış 

etiketlenmiş verilere çok fazla ağırlık verecektir. Bu yüzden kolay, zor ve belki yarı zor 

üçüzleri karıştıran bir strateji seçmeliyiz. FaceNet, orijinal makalelerinde, göreceli 

olarak büyük bir üçlünün ilk üç örneğini (sınıf dağılımına bir şekilde saygı 

duyulduğundan emin olarak) çizmeyi seçmişti ve N boyutlu partileri için N / 2 zor ve 

N / 2 rastgele örnekleri seçmişti. 

Biz de böyle yaptık, bunun için(yani seçeceğimiz üçüzlerin kolay mı zor mu olacağını 

ayarlayabilmek için) hazırlama kısmında seçtiğimiz üçlülerin aralarındaki mesafeleri 

ölçtük, mesafelere göre(pozitif olması için kareleri alındıktan sonra) büyükten küçüğe 

sıraladık ve en son formüllerde belirtilen şekilde N/2 rastgele ve N/2 zor olmak üzere 

üçlülerimizi seçtik.  
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6.9.3.  Sinir ağı 

 

Peki, Sinir Ağımız için hangi mimari? Bu durumda daha fazla kayıp fonksiyonuna 

odaklandığımız için, buradaki NN mimarisi çok alakalı değildir. Gerçekten, basit bir 

mimariden ResNet gibi güçlü bir mimariye kadar her mimariyi alabiliriz. Biz başarı 

oranı grafiğinde(Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.) görülebileceği üzere, diğer 

modellere göre bir adım öne çıktığından Vgg16 kullanacağız. 

 

Model parametre bazında resim formatını ve embedding sayısını alıyor, biz resim 

formatı olarak 100x100x3 ve embedding sayısı olarak da 120 seçtik. Kullanılan Vgg16 

modeli imagenet ile önceden eğitilmiş şekildedir. Daha sonra yapılan denemeler 

sonucunda modele bir adet dense katman daha eklenmesinin başarı oranında olumlu bir 

etki yaptığı gözlendi, 4096 boyutta bir adet ve çıkış için de embedding sayısı kadar 

büyüklükte bir dense katman daha eklendi. Daha önce bahsedilen üçlü kayıp 

fonksiyonu ise bir katman olarak eklendi. 

 

6.9.4. Eğitim ve çıktılar 

 

Vgg16 modeli ile eğitim için öğrenme katsayısı önce 0.0006 olarak belirlendi, bu 

değerde birkaç denemeden sonra başarı oranı önceki modellerde elde edilen başarı 

oranlarına oranla daha iyiydi, böylec öğrenme katsayısı 0.0001 e düşürüldü, bununla 

daha hassas denemeler yapmayı hedefledik, her 1000 iterasyondan sonra ağırlıklar 

çıktı olarak verildi, bu çıktılar modelin denenmesinde kullanıldı, 4 ay boyunca 

toplamda farklı modellerde dahil olmak üzere 400’den fazla ağırlıkla deneme yapıldı, 

uygulamada kullanılan model Vgg16 nın 45. Epochunda verdiği ağırlıklarla 

kullanılmaktadır.  

 

 

Şekil 6.11 Vgg16 örnek çıktısı 
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BÖLÜM 7. UYGULAMA 
 

 

Projeyi mobil ortamda çalıştırabilmek için Flutter kullanarak basit bir Android 

uygulaması yazdık. Python ile yazdığımız modelin ve Flutter uygulaması ile 

haberleşmesi için python da bulunan flask kütüphanesi kullanılarak bir web servisi 

yazıldı. 

 

Kullanıcı arama yapabilmek için öncelikle fotoğrafı çekiyor. Ara butonuna tıklıyor ve 

kullanıcının çektiği fotoğraf web servisine yükleniyor. Daha sonra yüklenen fotoğraf 

üzerinde maskeleme işlemi çalıştırılıyor. Maskeleme yapıldıktan sonra arama işlemine 

başlanması için önceden eğitilmiş modelden geçiriliyor. Kullanıcının gönderdiği 

fotoğraf 128 elemanlı bir vektör ile temsil edilebilir hale geliyor. Elimizde bulunan 

tüm veriler önceden embedding hallerine çevrilmişti bunu bir “pickle” dosyasında 

tutuyoruz. Arama yapılmak istenilen fotoğraf tüm veri seti karşılaştırıyor aralarında 

bulunan mesafe hesaplanıyor. En yakın olan 4 fotoğraf kullanıcıya bir sonraki ekranda 

gösteriliyor. 

 

7.1.  Flutter 

 

Flutter, Google tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu bir mobil uygulama geliştirme 

SDK’sıdır. Android ve iOS platformları için eş zamanlı olarak uygulama geliştirme 

yapılmasına olanak sağlar. Flutter tamamen ücretsizdir. Bizim de Flutter tercih 

etmemizdeki en önemli sebeplerde bunlardır. 

 

Flutter da kullandığımız her şey bir widgettir. Genel bir yapı tanımlayıp yeni child 

widgetler ekleyerek tam bir uygulama oluşturabiliyoruz. Bu sayede kontrolü kolay ve 

güzel tasarımlar oluşturabiliyoruz. 

 

Flutter ile gerçek zamanlı düzenlemeler yapabiliyoruz. Bu özelliğine Hot Reload 

deniliyor. Gerçek zamanlı olarak uygulamamızda yaptığımız değişiklikleri takip 

edebiliyoruz. 

 

Flutter ile uygulama geliştirirken Dart adında yine Google tarafından geliştirilen bir 

dil kullanıyoruz. Bu dil sözdizimi bakımında çok kolay ve hızlı öğrenilebilecek bir dil. 
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Flutter’ın eksiklikleri de var bunlardan en önemlisi şu anda ne kadar kullanımı her 

geçen gün artsa da hala çok fazla insan tarafından kullanılamıyor. Bu da şu anda çok 

fazla kaynak bulmamızın önüne geçiyor. Ancak Flutter’ın sitesinden ve Google’ın 

kendi hazırladığı kaynaklardan faydalanabiliyoruz. 

 

7.2.  Dart 

 

Dart ilk kez Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir programlama dilidir. Dart 

dilini kullanarak Flutter ile hem Android hem de iOS için uygulamalar 

geliştirebiliyoruz. Dartın geliştirilmesinde en önemli sebeplerden biri Javascript’in 

gerçek bir programlama dili olarak görülmemesi yatmaktadır. Yüksek performanslı ve 

daha karmaşık projeler geliştirmek için Javascript’in karmaşıklığını ve eksik yanlarını 

gidermiş bir dildir. Google tarafından sürekli desteklendiği için ileride de çok kullanışlı 

bir dil olacağa benziyor. Dart dili herhangi bir programlama dili biliniyorsa 

öğrenilmesi kolay bir dildir. 

 

7.3.  Flask 

 

Flask bir python frameworküdür. Flask hızlı bir şekilde web servisi geliştirmek için 

oldukça kullanışlı bir frameworktür. Son derece esnektir. Öğrenilmesi ve uygulanması 

kolaydır. 

Biz yazdığımız modelleri ve işlemleri Flutter’da kullanabilmek için Flask ile bir web 

servisi oluşturduk. Burada maskeleme işlemleri embeddinge çevirme işlemleri arama 

işlemleri gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda uygulama içerisinde kullanıcının yüklediği 

fotoğraflar da buraya yükleniyor. Arama sonuçlarını gösterebilmek içinde flask 

kullanıyoruz. 

 

 

Şekil 7.1 Flask ile yapılan web servisi ekranı 
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Fotoğrafta kullanıcının uygulamada gönderdiği fotoğraf ve işlemlerden geçtikten 

sonraki hali gösterilmektedir. 

 

Mobil uygulama yazılmadan önce kullanıcının direkt olarak bir web sitesine fotoğrafı 

yüklemesi ve bu yüklenen fotoğraf ile arama işlemi yapılması planlanıyordu. 

 

 

Şekil 7.2 Web arayüzünden fotoğraf yükleme ekranı 

 

7.4.  Ngrok 

 

Normalde işlemlerimizi şu an için localhost ile yapmayı planlıyorduk ancak çıkan 

problemlerden dolayı ngrok kullanmaya karar verdik. 

Bilgisayarınızda yani localhost ile geliştirdiğimiz web uygulamalarını internet 

üzerinden erişilebilir hale getirmek için ngrok kullanırız. 

 

Ngrok, NAT’ların (Network Address Translation) arkasındaki yerel sunucuları güvenli 

tünellerden halka açık internete sunar. Yapmamız gereken sadece ngrok’a hangi portun 

işleme alınacağını söylemek. 

 

Bunu yapabilmek için gerekli kurulumları yaptıktan sonra komut istemini ngrok.exe 

bulunduğu dizinde açıyoruz. Biz uygulamada 8080 portunu kullanmıştık. Bu sebeple 

komut istemine “ngrok http 8080 -region=eu” yazıyoruz ve bu sayede ngrok bize bir 

adres veriyor. Bu adrese 8 saat boyunca erişebilir oluyoruz. 
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Ngrok ile işlemler normalden uzun sürüyor ancak bu aşamada en kullanışlı olarak bu 

şekilde çalışabiliyoruz. Bu problemi de uygulama son aşamaya geldiğinde çözmeyi 

planlıyoruz. 

 

 

Şekil 7.3 Ngrok ile oluşturulan link takip ekranıı 

 

Ngrok ile istekler yaptığımızda bunu hem bir ara yüzden hem de ngrok ile oluşturulan 

terminalden takip edebiliyoruz. 

 

 

Şekil 7.4 Web servisine yapılan isteklerin takip edilme ekranı 

 

7.5.  Pickle 

 

Pickle bir python kütüphanesidir. Bir python nesnesinin bayt stringine 

dönüştürülmesine pickle denir. Nesnelerin bir dosyaya kaydedilmesi, arşivlenmesi ya 

da tekrar hesaplanmaya gerek olmayan durumlarda kullanılır.  Biri serileştirme 

yöntemidir. Pickle ile kaydettiğimiz yani pickleladığımız tüm nesnelere erişebiliriz ve 

bunları tekrardan hesaplama zahmetinden kurtuluruz. Bizim içinde pickle işlemlerimi 

hızlandırmamıza olanak sağlamaktadır. 
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Şekil 7.5 Pickle Modülü 

 

Veri setimizde bulunan verilerin hesaplanıp pickle şeklinde tutulması sayesinde 

tekrardan binlerce fotoğrafın embeddinglerinin hesaplanmasına gerek kalmamıştır. 

Aynı zamanda fotoğrafların kullanıcıya göstermek için tekrar tekrar okunmasının da 

önüne geçilmiştir. 

 

7.6.  Yapılan Tüm işlemler 

 

Kullanıcı arama yapmak istediği fotoğrafı seçer ve daha önceden yazdığımız 

web servisine bu fotoğrafı yükler. Kullanıcının gönderdiği fotoğraf indirilir. Bu 

indirilen fotoğraf bilgisayarda kaydedilir. Daha sonra bu fotoğrafı daha önceden 

eğittiğimiz maskeleme modeline göndeririz. Maskelenen fotoğraf kaydedildiği adrese 

yeniden yazılır. Daha sonra arama yapmak için eğittiğimiz model çalıştırılır. Fotoğraf 

bu modele gönderilir. Predict işlemi yapılır ve bu predict işleminin sonucu bir 

değişkende tutulur. Daha önceden elimizde bulunan tüm fotoğraflar maskelenmiş ve 

embeddingleri hesaplanmış ve bunlar bir pickle dosyasına yazılmıştır. Yeni 

yüklediğimiz fotoğraf ile daha önceden hesaplanmış fotoğraflar arasında ki öklid 

mesafeleri hesaplanır. Bu hesaplamalar sonucunda mesafeleri en az olan fotoğrafların 

indeksleri döndürülür. Bu döndürülen indekslerden yararlanarak bilgisayarda bulunan 

o indeksli fotoğraflar belirli bir klasöre kaydedilir. Bu klasörde bulunan fotoğraflar 

flask ile yazılmış olan siteye yüklenir. Ngrok sayesinde localhost paylaşılabilir olduğu 

için mobil uygulamada belirli adreslerde bulunan fotoğraflar linkler ile çağrılır ve 

gösterilir  
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7.6.1. ARAMA EKRANI 

 

 

Şekil 7.6 Fotoğraf yükleme ekranı 

 

Bu ekran da kullanıcıdan fotoğraf yüklemesini istiyoruz. Kullanıcı en altta bulunan 

floating action button kullanarak fotoğraf çekiyor. Fotoğrafı çektikten sonra ekranda 

bulunan ARA butonuna tıklıyor. Bu butona tıkladıktan sonra aramak istenilen fotoğraf 

yukarıda bahsettiğimiz işlemlerden geçiriliyor. 

 

 

Şekil 7.7 Benzer ürünlerin gösterilme ekran 

Kullanıcıya döndürdüğümüz 4 ürün yukarıdaki fotoğrafta gösterilmektedir. Kullanıcı 

bu ekranda geri gelip arama işlemine devam edebilir. 
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BÖLÜM 8. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 

 

Birçok model denenmiş, çıktıları incelenmiştir. Bu modeller üzerinde problemin 

çözümüne yönelik geliştirmeler yapılmıştır. Gelinen noktada proje piyasada bulunan 

benzerlerinden daha başarılı sonuçlar getirdiği söylenebilir.  

 

Projeyi geliştirmek olduğumuz temel motivasyon bunu son ürün halinde kullanıcıya 

bir uygulama olarak sunmaktır. Ancak bunun için yeterli gereklilikler sağlanamaz ise 

alışveriş işlemleri yapılan sitelere uygun hale getirilip entegre edilebilir. Bu eklenti 

sayesinde kullanıcılar projede geliştirilen sistemi site içinde bir arama motoru olarak 

kullanabilirler. Sadece bununla kalmayıp algoritmanın temel aldığı benzerlikten 

faydalanarak daha farklı amaçlara hizmet edebilen projeler geliştirilebilir. Eğlence 

amaçlı benzer insan yüzleri bulabilen bir uygulama bu sistem sayesinde oldukça kolay 

olacaktır. Geliştirilip kamera sistemlerine entegre edilirse bir insanın tespiti dahi 

sağlanabilir. Projede çözmeye çalıştığımız problem benzerlikler bunun 

kullanılabileceği her alana entegrasyonu çok kolay olacaktır.  
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62 

BSM 401 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI 

DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI 
 

KONU : 

ÖĞRENCİLER (Öğrenci No/AD/SOYAD): 

 

 

Değerlendirme Konusu İstenenler Not 

Aralığı 

Not 

Yazılı Çalışma    
Çalışma klavuza uygun olarak hazırlanmış mı? x 0-5  

Teknik Yönden    
Problemin tanımı yapılmış mı? x 0-5  

Geliştirilecek yazılımın/donanımın mimarisini içeren blok şeması 

(yazılımlar için veri akış şeması (dfd) da olabilir) çizilerek açıklanmış mı? 

   

Blok şemadaki birimler arasındaki bilgi akışına ait model/gösterim var mı?    

Yazılımın gereksinim listesi oluşturulmuş mu?    

Kullanılan/kullanılması düşünülen araçlar/teknolojiler anlatılmış mı?    

Donanımların programlanması/konfigürasyonu için yazılım gereksinimleri 

belirtilmiş mi? 

   

UML ile modelleme yapılmış mı?     

Veritabanları kullanılmış ise kavramsal model çıkarılmış mı? (Varlık ilişki 

modeli, noSQL kavramsal modelleri v.b.) 

   

Projeye yönelik iş-zaman çizelgesi çıkarılarak maliyet analizi yapılmış mı?    

Donanım bileşenlerinin maliyet analizi (prototip-adetli seri üretim vb.) 

çıkarılmış mı? 

   

Donanım için gerekli enerji analizi (minimum-uyku-aktif-maksimum) 

yapılmış mı? 

   

Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev tanımları verilmiş mi (iş-zaman 

çizelgesinde belirtilebilir)? 

   

Sürüm denetim sistemi (Version Control System; Git, Subversion v.s.) 

kullanılmış mı? 

   

Sistemin genel testi için uygulanan metotlar ve iyileştirme süreçlerinin 

dökümü verilmiş mi? 

   

Yazılımın sızma testi yapılmış mı?    

Performans testi yapılmış mı?    

Tasarımın uygulamasında ortaya çıkan uyumsuzluklar ve aksaklıklar 

belirtilerek çözüm yöntemleri tartışılmış mı? 

   

Yapılan işlerin zorluk derecesi? x 0-25  

Sözlü Sınav    
Yapılan sunum başarılı mı? x 0-5  

Soruları yanıtlama yetkinliği? x 0-20  

Devam Durumu    
Öğrenci dönem içerisindeki raporlarını düzenli olarak hazırladı mı? x 0-5  

Diğer Maddeler    
    

    

    

Toplam    

 

 

DANIŞMAN : 

DANIŞMAN İMZASI: 

 


