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ÖZET
Cilt hastalıkları diğer hastalıklardan daha yaygındır. 
Cilt hastalıklarına mantar enfeksiyonu, bakteri, alerji 
veya virüs vb. neden olabilir. Lazerler ve fotonik 
tabanlı tıbbi teknolojinin ilerlemesi, cilt hastalıklarını 
çok daha hızlı ve doğru bir şekilde teşhis etmeyi 
mümkün kılmıştır. Ancak böyle bir teşhisin maliyeti 
hala sınırlı ve çok pahalıdır. Bu nedenle, görüntü 
işleme teknikleri, ilk aşamada Dermatoloji için 
otomatik tarama sistemi oluşturmaya yardımcı olur. 
Özelliklerin çıkarılması, cilt hastalıklarının 
sınıflandırılmasına yardımcı olmada önemli bir rol 
oynar. Bilgisayar görme, çeşitli tekniklerde cilt 
hastalıklarının saptanmasında rol oynar. Bu makale, 
cilt hastalıklarının tespitinin araştırılmasına katkıda 
bulunur. Cilt hastalıklarını tespit etmek için görüntü 
işleme tabanlı bir yöntem önerdik. Bu yöntem, 
hastalık etkisi cilt alanının dijital görüntüsünü alır, 
daha sonra hastalığın türünü belirlemek için görüntü 
analizini kullanır. Önerilen yaklaşımımız Basit, hızlı 
ve bir kamera ve bir bilgisayar dışında pahalı ekipman 
gerektirmez. Yaklaşım, renkli bir görüntünün girdileri 
üzerinde çalışır. Ardından, önceden eğitilmiş sinir ağı 
kullanarak nesneleri çıkarmak için görüntüyü yeniden 
boyutlandırın. Son olarak, sonuçlar, hastalığın türü, 
yayılması ve şiddeti de dahil olmak üzere kullanıcıya 
gösterilir.
Anahtar Kelimeler: Cilt hastalıkları; Görüntü İşleme; 
Bilgisayar görme; Makine öğrenimi; Yapay zeka; 
Derin Öğrenme; Sinir Ağı

ABSTRACT
Skin diseases are more common than other diseases. 
Skin diseases may be caused by fungal infection, 
bacteria, allergy, or viruses, etc. The  advancement  of  
lasers  and  Photonics  based  medical technology  has  
made  it  possible  to  diagnose  the  skin diseases  
much  more  quickly  and accurately. But the cost of  
such  diagnosis  is  still  limited  and  very  expensive.  
So,  image processing techniques help to build 
automated screening system for dermatology at an 
initial stage. The extraction of features plays a key role 
in helping to classify skin diseases. Computer vision 
has a role in the detection of skin diseases in a variety 
of techniques. This work contributes in the research of 
skin disease detection. We proposed an image 
processing-based method to detect skin diseases. This 
method takes the digital image of disease effect skin 
rea, then use image analysis to identify the type of 
disease. Our proposed approach is simple, fast and 
does not require expensive equipment other than a 
camera and a computer. The approach works on the 
inputs of a color image. Then resize the of the image to 
extract features using pretrained neural network. 
Finally, the results are shown to the user, including the 
type of disease, spread, and severity.
Keywords: Skin diseases; Image Processsing; 

Computer Vision; Machine Learning; Artificial 
Intelligence; Deep Learning; Neural Network

Giriş
Cilt hastalıkları diğer hastalıklardan daha yaygındır. 
Cilt hastalıklarına mantar enfeksiyonu, bakteri, alerji 
veya virüs vb.neden olabilir. Bir cilt hastalığı cildin 
dokusunu veya rengini değiştirebilir. Genel olarak, cilt 
hastalıkları kronik, bulaşıcıdır ve bazen cilt kanserine 
dönüşebilir. Bu nedenle, cilt hastalıklarının gelişimini 
ve yayılmasını azaltmak için erken teşhis edilmesi 
gerekir. Bir cilt hastalığının teşhisi ve tedavisi daha 
uzun sürer ve hastaya finansal ve fiziksel maliyete 
neden olur.

Genel olarak, çoğu sıradan insan cilt hastalığının 
türünü ve evresini bilmez. Bazı cilt hastalıkları birkaç 
ay sonra semptomlar gösterir ve hastalığın gelişmesine 
ve büyümesine neden olur. Bu, kamuoyunda tıbbi bilgi 
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bazen, bir 
dermatolog (cilt uzmanı doktor) ayrıca cilt hastalığını 
teşhis etmeyi zor bulabilir ve cilt hastalığının türünü 
ve evresini doğru bir şekilde belirlemek için pahalı 
laboratuvar testleri gerektirebilir. Lazerler ve fotonik 
tabanlı tıbbi teknolojinin ilerlemesi, cilt hastalıklarını 
çok daha hızlı ve doğru bir şekilde teşhis etmeyi 
mümkün kılmıştır. Ancak böyle bir teşhisin maliyeti 
hala sınırlı ve çok pahalıdır. Bu nedenle, cilt 
hastalıklarını teşhis etmek için görüntü işleme tabanlı 
bir yaklaşım öneriyoruz. Bu yöntem, hastalık etkisi 
cilt alanının dijital görüntüsünü alır ve daha sonra 
hastalığın türünü belirlemek için görüntü analizini 
kullanır. Önerilen yaklaşımımız Basit, hızlı ve kamera 
ve bilgisayar dışında pahalı ekipman gerektirmez.

BÖLÜM 1
1.1. Sağlıkta Yapay Zeka
1.1.1 Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları

1) Google Deepmind
AI araştırmaları kapsamında Google’nin kendi 
bünyesinde başlattığı Google Deepmind sağlık 
projesi, daha hızlı ve daha iyi bir sağlık hizmeti 
sunabilmek amacıyla tıbbi kayıtları kullanılmaktadır. 
Google Deepmind, sisteme yüklenen bilgilerin 
dakikalar içerisinde işlenmesini sağlamaktadır. 
Araştırma şu an için erken aşamalarda olsa da Google, 
sistemi geliştirebilmek için Moorfields Hospital ve 
NHS gibi kurumlarla işbirliği yapmaktadır.

              Şekil 1.1
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              Şekil 1.1

2) IBM WatsonPaths
IBM Watson, Cleveland Clinic ve Lerner Case 
Western Reserve Üniversitesi Tıp Fakültesi ile 
işbirliği yaparak kendi bünyesi içinde WatsonPaths 
adlı bir proje başlatmıştır. WatsonPaths, hekimlerin 
daha bilinçli, daha doğru, aynı zamanda daha hızlı 
kararlar almalarına yardımcı olmak ve elektronik tıbbi 
kayıtları (Electronic Medical Records) analiz etmek 
için tasarlanan, temelinde Watson AI algoritması 
kullanılan; IBM tarafından yürütülen bir projedir.

        Şekil 1.2

3) Careskore
Careskore, tüm sağlık sektörü için bulut tabanlı AI 
çözümleri sunan, Chicago’da kurulan bir platformdur. 
Careskore temel olarak realtime (gerçek zamanlı) 
Zeus algoritmasını kullanan, hastaların klinik, 
laboratuvar, demografik ve davranışsal verilerini 
kaynak olarak kullanarak tahminler yapan bir yapay 
zeka sistemidir. Topladığı bu veriler ışığında hastaların 
kendi sağlıkları hakkında daha şeffaf bilgi 
edinmelerini ve hastanelerin hizmet kalitelerini 
artırmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca 
hastalar bireysel olarak bu sisteme kaydolarak AI 
(yapay zeka) kendi vücutlarıyla ilgili risk ve sorunlar 
hakkında detaylı bilgi edinebilmektedirler.

Şekil 1.3

1.2. Veri Kümesinin Açıklanması
Veri setimizi, cilt hastalıklarına özgü farklı web 
sitelerinden görüntüler toplayarak derledik. 
Veritabanında her hastalığın 80 görüntüsü vardır (20 
Normal görüntü, 20 Melanom görüntüsü, 20 Egzama 
görüntüsü ve 20 Sedef hastalığı görüntüsü). Şekil 
1’de, veri kümemizdeki bazı örnek görüntüleri 
göstermektedir.

1.2.1. Metodoloji
Bu bölümde, cilt hastalıkları görüntülerinin tespiti, 
çıkarılması ve sınıflandırılması için önerilen sistemin 
metodolojisi açıklanmaktadır. Sistem melanom, 
egzama ve sedef hastalığının saptanmasında önemli 
ölçüde yardımcı olacaktır. Tüm mimari, ön işleme, 
özellik çıkarma ve sınıflandırmadan oluşan çeşitli 
modüllere ayrılabilir. Sistemin blok diyagramı Şekil 
2'de gösterilmiştir.

        Şekil 1.8

1.2.1.1. Veri Ön İşleme
Cilt hastalığı tespit sisteminin yüksek performansına 
ulaşmak, bazı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi 
gerektirir. Örneğin, bir veritabanı oluşturmak ve 
görüntü boyutlarını birleştirmek. Aşağıdaki bölümde, 
görüntü yeniden boyutlandırmada kullanılan teknik 
açıklanmaktadır.

1.2.1.2. Görüntü Yeniden Boyutlandırma
Veri tabanındaki farklı görüntü boyutlarındaki sorunu 
çözmek için, giriş görüntüsü boyut olarak artar veya 
azalır. Görüntü boyutunu birleştirmek, tüm 
görüntülerden aynı sayıda özellik elde etmenizi sağlar. 
Ayrıca, görüntüyü yeniden boyutlandırmak işlem 
süresini azaltır ve böylece sistem performansını artırır. 
Şekil 1.9’da, boyutun orijinal görüntüsünü gösterir, 
260×325 piksel. Şekil 2’de, yeniden boyutlandırılmış 
görüntüyü 227×227 piksel boyutunda gösterir.

 Şekil 1.9         Şekil 2
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1.3. Özellik Çıkarma
Özellik çıkarma: başlangıçta, Konvolüsyonel Sinir 
Ağı (CNN), hem doğrusal olmayan hem de doğrusal 
süreçleri içeren bir dizi yığılmış katmandır. Bu 
katmanlar ortak bir şekilde öğrenilir. Herhangi bir 
CNN modelinin ana yapı taşları şunlardır: 
konvolüsyonel katman, havuzlama katmanı, tam bağlı 
katman olarak adlandırılan düzenli bir çok katmanlı 
sinir ağına bağlı doğrusal olmayan Rektifiye doğrusal 
birimler (ReLU) katmanı ve arka uçta bir kayıp 
katmanı. CNN, görsel görevler ve doğal dil işleme gibi 
uygulamalarda önemli performansı ile bilinir.

 Şekil 2.1

AlexNet, Krizhevsky ve ark.tarafından geliştirilen 
derin bir CNN modelidir. Büyük ölçekli görsel tanıma 
mücadelesi için 2012 Imagenet'i modellemek için 
(ILSVRC-2012). AlexNet, her bir konvolüsyon 
katmanından sonra doğrusal olmayan bir ReLU 
tabakasının istiflendiği beş konvolüsyon katmanından 
oluşur. Ek olarak, birinci, ikinci ve beşinci katmanlar, 
Şekil 2.1’de gösterildiği gibi maxpooling katmanlarını 
içerir. Ayrıca, iki normalleştirme katmanı birinci ve 
ikinci konvolüsyon katmanlarından sonra istiflenir. 
Ayrıca, modelin üst kısmındaki iki tamamen bağlı 
katman, softmax katmanından önce gelir. AlexNet, 
1000 sınıfa ait 1.2 milyondan fazla görüntü 
kullanılarak eğitildi.

Pretrained katlamalı sinirsel bir ağ özellik çıkarma 
kararı aldık. Çünkü önceden eğitilmiş derin öğrenme 
ağlarının gücünü kullanmak en kolay ve sağlam 
yaklaşımdır.

BÖLÜM 2
2.1. Artificial Neural Networks - Yapay Sinir 
Ağlarına Giriş

 Şekil 2.2

Yapay Sinir Ağları, insan beynine benzeyen 
algoritmalardır. İnsan beyninin bilgi işleme 
tekniğinden esinlenerek geliştirilmiş bir bilgi işlem 
teknolojisidir. YSA ile basit biyolojik sinir sisteminin 
çalışma şekli taklit edilir. Yani biyolojik nöron 
hücrelerinin ve bu hücrelerin birbirleri ile arasında 
kurduğu sinaptik bağın dijital olarak modellenmesidir.
Beynin çalışma prensibi ise bir hücrenin gövdesi var, 
çeşitli hücresel organizmalar var. Kuyruk kısmı axon 
ve diğer hücreler ile bağlantıyı sağlayan kısım ise 
dendrit'ler. pozitif veya negatif yüklerimiz var 
axon'ların üstünde, pozitif ve negatif yüklerin yerleri 
değiştirilerek bir bilgi sağlanıyor.

Ne kadar çok bağlantı varsa hücreler arasında o kadar 
işlem gücü vardır.
Bilgisayarlarda kullandığınız cpu'lar yani 
işlemcilerden farkı paralel olarak işlemler yapıyor 
olması, mesela bilgisayarlarda 8 çekirdek, 16 çekirdek 
daha profosyonel bilgisayarlarda 32 çekirdeğe kadar 
çıkabilir. Bilgisayarda sırası ile yapması gerekiyor 
ama beynimiz kokuyu alırken başka bir şeyi de 
görüntü işleme ile yapabilir, gibi düşünebilirsiniz ve 
dokunabilirsiniz.
Burada ki amaç farkını görmektir. Bir sinir hücresi 
dışarıdan bilgi topluyor, sensör gibi düşünebilirsiniz. 
Uyaran sinire gelecek belli bir şiddetin üzerinde ise 
algılayacak 0,1 gibi.

Şekil 2.3

Yukarıda ki Şekil 2.3’deki gibi tek layer ve tek nöron 
var ise Lojistik Regresyon olur.

Şekil 2.4

Layer'lar(katmanlar) arasında farklı fonksiyon kullanılır 
ama aynı Layer'larda aynı fonksiyon kullanılır.



ÖZET
Cilt hastalıkları diğer hastalıklardan daha yaygındır. 
Cilt hastalıklarına mantar enfeksiyonu, bakteri, alerji 
veya virüs vb. neden olabilir. Lazerler ve fotonik 
tabanlı tıbbi teknolojinin ilerlemesi, cilt hastalıklarını 
çok daha hızlı ve doğru bir şekilde teşhis etmeyi 
mümkün kılmıştır. Ancak böyle bir teşhisin maliyeti 
hala sınırlı ve çok pahalıdır. Bu nedenle, görüntü 
işleme teknikleri, ilk aşamada Dermatoloji için 
otomatik tarama sistemi oluşturmaya yardımcı olur. 
Özelliklerin çıkarılması, cilt hastalıklarının 
sınıflandırılmasına yardımcı olmada önemli bir rol 
oynar. Bilgisayar görme, çeşitli tekniklerde cilt 
hastalıklarının saptanmasında rol oynar. Bu makale, 
cilt hastalıklarının tespitinin araştırılmasına katkıda 
bulunur. Cilt hastalıklarını tespit etmek için görüntü 
işleme tabanlı bir yöntem önerdik. Bu yöntem, 
hastalık etkisi cilt alanının dijital görüntüsünü alır, 
daha sonra hastalığın türünü belirlemek için görüntü 
analizini kullanır. Önerilen yaklaşımımız Basit, hızlı 
ve bir kamera ve bir bilgisayar dışında pahalı ekipman 
gerektirmez. Yaklaşım, renkli bir görüntünün girdileri 
üzerinde çalışır. Ardından, önceden eğitilmiş sinir ağı 
kullanarak nesneleri çıkarmak için görüntüyü yeniden 
boyutlandırın. Son olarak, sonuçlar, hastalığın türü, 
yayılması ve şiddeti de dahil olmak üzere kullanıcıya 
gösterilir.
Anahtar Kelimeler: Cilt hastalıkları; Görüntü İşleme; 
Bilgisayar görme; Makine öğrenimi; Yapay zeka; 
Derin Öğrenme; Sinir Ağı

ABSTRACT
Skin diseases are more common than other diseases. 
Skin diseases may be caused by fungal infection, 
bacteria, allergy, or viruses, etc. The  advancement  of  
lasers  and  Photonics  based  medical technology  has  
made  it  possible  to  diagnose  the  skin diseases  
much  more  quickly  and accurately. But the cost of  
such  diagnosis  is  still  limited  and  very  expensive.  
So,  image processing techniques help to build 
automated screening system for dermatology at an 
initial stage. The extraction of features plays a key role 
in helping to classify skin diseases. Computer vision 
has a role in the detection of skin diseases in a variety 
of techniques. This work contributes in the research of 
skin disease detection. We proposed an image 
processing-based method to detect skin diseases. This 
method takes the digital image of disease effect skin 
rea, then use image analysis to identify the type of 
disease. Our proposed approach is simple, fast and 
does not require expensive equipment other than a 
camera and a computer. The approach works on the 
inputs of a color image. Then resize the of the image to 
extract features using pretrained neural network. 
Finally, the results are shown to the user, including the 
type of disease, spread, and severity.
Keywords: Skin diseases; Image Processsing; 

Computer Vision; Machine Learning; Artificial 
Intelligence; Deep Learning; Neural Network

Giriş
Cilt hastalıkları diğer hastalıklardan daha yaygındır. 
Cilt hastalıklarına mantar enfeksiyonu, bakteri, alerji 
veya virüs vb.neden olabilir. Bir cilt hastalığı cildin 
dokusunu veya rengini değiştirebilir. Genel olarak, cilt 
hastalıkları kronik, bulaşıcıdır ve bazen cilt kanserine 
dönüşebilir. Bu nedenle, cilt hastalıklarının gelişimini 
ve yayılmasını azaltmak için erken teşhis edilmesi 
gerekir. Bir cilt hastalığının teşhisi ve tedavisi daha 
uzun sürer ve hastaya finansal ve fiziksel maliyete 
neden olur.

Genel olarak, çoğu sıradan insan cilt hastalığının 
türünü ve evresini bilmez. Bazı cilt hastalıkları birkaç 
ay sonra semptomlar gösterir ve hastalığın gelişmesine 
ve büyümesine neden olur. Bu, kamuoyunda tıbbi bilgi 
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bazen, bir 
dermatolog (cilt uzmanı doktor) ayrıca cilt hastalığını 
teşhis etmeyi zor bulabilir ve cilt hastalığının türünü 
ve evresini doğru bir şekilde belirlemek için pahalı 
laboratuvar testleri gerektirebilir. Lazerler ve fotonik 
tabanlı tıbbi teknolojinin ilerlemesi, cilt hastalıklarını 
çok daha hızlı ve doğru bir şekilde teşhis etmeyi 
mümkün kılmıştır. Ancak böyle bir teşhisin maliyeti 
hala sınırlı ve çok pahalıdır. Bu nedenle, cilt 
hastalıklarını teşhis etmek için görüntü işleme tabanlı 
bir yaklaşım öneriyoruz. Bu yöntem, hastalık etkisi 
cilt alanının dijital görüntüsünü alır ve daha sonra 
hastalığın türünü belirlemek için görüntü analizini 
kullanır. Önerilen yaklaşımımız Basit, hızlı ve kamera 
ve bilgisayar dışında pahalı ekipman gerektirmez.

BÖLÜM 1
1.1. Sağlıkta Yapay Zeka
1.1.1 Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları

1) Google Deepmind
AI araştırmaları kapsamında Google’nin kendi 
bünyesinde başlattığı Google Deepmind sağlık 
projesi, daha hızlı ve daha iyi bir sağlık hizmeti 
sunabilmek amacıyla tıbbi kayıtları kullanılmaktadır. 
Google Deepmind, sisteme yüklenen bilgilerin 
dakikalar içerisinde işlenmesini sağlamaktadır. 
Araştırma şu an için erken aşamalarda olsa da Google, 
sistemi geliştirebilmek için Moorfields Hospital ve 
NHS gibi kurumlarla işbirliği yapmaktadır.

              Şekil 1.1
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Şekil 2.5

Hangi değişken daha önemlidirden ziyade X 
inputunuz, Y çıktınız olacak.

Şekil 2.6

Forward Propagation - İleri yayılım, Back Propagation 
- Geri yayılım
Makine öğreniminde geri yayılım, ileri beslemeli sinir 
ağlarını eğitmek için yaygın olarak kullanılan bir 
algoritmadır. Geri yayılımın genellemeleri, diğer 
yapay sinir ağları ve genel olarak işlevler için 
mevcuttur. Rastgele veriyorsunuz w-k/i.j. Hatalara 
göre W(Weight)'ları günceleyeksiniz.

Şekil 2.7

Gradyan İnişi, türevlenebilir bir fonksiyonun yerel 
minimumunu bulmak için birinci dereceden 
yinelemeli bir optimizasyon algoritmasıdır.
Wo ilk verdiğiniz değer, algoritma bunun ne olduğunu 
bilmiyor, rastgele veriyorsunuz bunu sadece Lasso 
algoritmasını biliyor, Lasso'daki değerini biliyor. O 
noktada Lasso fonksiyonun kısmı türevini Weight’e 
göre alırsanız, kısmı türev size tanjant eğrisini 
verecektir.
Weight'i ne tarafa götürmeniz gerektiğini söyleyecek. 

Eğimin pozitif ya da negatif olmasına göre bunu 
yapacaksınız. Loss fonksiyonunu minimize edecek 
şekilde W’yuyu değiştirmiş oluyorsunuz, Coefficient'ı 
Loss fonksiyonunu minimize edecek şekilde 
değiştirmiş oluyorsunuz .
α değerini çok küçük tutarsanız eğer çok fazla adım 
atmanız gerekecek ve çok fazla işlemci gücüne 
ihtiyacınız olacaktır. α değerini çok büyük tutarsanız 
da büyük adımlar atarak minimum noktayı kaçırmış 
olacaksınız. α değerini sabit tutuyorsunuz Gradient 
Decent Algoritmasında.

Şekil 2.8

Sürekli farklı Weight denediğiniz için Global 
Minima'ya ulaşmanız zor ve Neural Network 
Algoritmaları hiçbir zaman Global Minima'ya 
ulaşmayı garantilemez ama çoğu zaman Lokal 
Minima'ya denk geliriz. Her çalıştırdığınızda size 
farklı sonuçlar verecek çünkü başlangıçta ki 
Weight'ler farklıdır.

Şekil 2.9

Yapay sinir ağları bağlamında, doğrultucu, 
argümanının olumlu kısmı olarak tanımlanan bir 
aktivasyon işlevidir: {\ displaystyle f (x) = x ^ {+} = \ 
max} burada x bir nöronun girdisidir. Bu aynı 
zamanda bir rampa işlevi olarak da bilinir ve elektrik 
mühendisliğinde yarım dalga doğrultusuna benzer.

Şekil 3
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Linear Fonksiyon, Kalkülüs ve matematiğin ilgili 
dallarında doğrusal fonksiyon, reel sayılardan reel 
sayılara giden ve grafiği kartezyen koordinat 
sisteminde bulunan bir fonksiyondur. Daha basit ifade 
ile derecesi sıfır veya bir olan bir polinom veya sıfır 
polinomudur.

Sigmoid işlevi, "S" harfine benzer bir çizgeye sahip 
matematiksel işlevdir: {\displaystyle S(x)={\frac 
{1}{1+e^{-\alpha x}}}} {\displaystyle \alpha } değeri 
aracılığı ile denetlenebilen eğimi nedeniyle, eşik 
işlevine göre daha esnek bir çözüm sunmaktadır.

Şekil 3.1

İstatistikte, aşırı uyma, üretilen bir analizin belirli bir 
veri kümesine aşırı oranda uyum göstermesi, 
dolayısıyla bu veri kümesinde yer almayan yeni 
verilere uyum sağlayamaması problemidir. Aşırı uyan 
bir modelde verinin gerektirdiğinden daha fazla 
parametre vardır.

Şekil 3.2

Matematiksel optimizasyon ve karar teorisinde, bir 
kayıp fonksiyonu veya maliyet fonksiyonu, bir veya 
daha fazla değişkenin bir olayını veya değerlerini, 
sezgisel olarak olayla ilişkili bir "maliyeti" temsil eden 
gerçek bir sayıya eşleyen bir fonksiyondur. İkili 
Sınıflandırma-Cross entropy. Bilgi teorisinde, aynı 
temel olay kümesi üzerindeki iki olasılık dağılımı p ve 
q arasındaki çapraz entropi, küme için kullanılan bir 
kodlama şeması bir tahmin için optimize edilmişse, 
kümeden çekilen bir olayı tanımlamak için gereken 
ortalama bit sayısını ölçer gerçek dağılım p yerine 
olasılık dağılımıdır. Yanlış yaptığınız da Loss 
fonksiyonu yükselecek doğru yaptığınızda 0'a 
yaklaşacaktır.

2.2. Convolutional Neural Networks -Evrişimli 
Sinir Ağları

Şekil 3.3

Producing Feature Maps - Özellik Haritası Oluşturma
Şekil 3.3’de ayrı ayrı fitreler vardır. Konvolüsyon'a 
diyelim ki 3'e 3'lük bir filtre uygulayacaksınız ama bu 
değerleri siz vermek istemiyorsunuz Neural Networks 
kendi öğrensin. Bu değerleri de kendi öğrensin Loss 
Function'a göre öyle değiştirsin ki bize sınıflandırma 
yapabilecek en iyi feature'ları çıkarsın, resimler 
içerisinden en uygun feature'ları çıkarabilen 
çıkartmaya çalışan katmanlar yani Layerlar, gerisi 
normal Dense Layer ile tahminleme yapabiliyorsunuz.

Şekil 3.4

Başlangıçta daha Düşük Seviye Feature'lar 
çıkarıyorsunuz sonra, Orta Level Feature’lar 
çıkarıyoruz ağız, burun gibi sonra onlarında birleşimi 
ile yüzünü çıkarmaya çalışıyorsunuz. 
https://playground.tensorflow.org, buradan da 
inceleyebiliriz Feature'ların nasıl değiştiğini.

Şekil 3.5

4*4'lük bir Image verisine yandaki filtreyi uygulamak 
istiyorsunuz diyelim, o zaman tek tek uyguluyorsunuz 
o zaman da Output 3*3'luk bir Image Datası’na 
dönüşmüş oluyor. Siz tekrar 4*4'lük bir Image 
istiyorsanız eğer padding-takviye uyguluyorsunuz, 
Image Datası’na uyguluyorusunuz Padding'i.
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Siz her image datasına filtreyi uygulayınca bu sefer de 
Feature sayısı uçacak o zaman da daha dominant 
Feature'ları ortaya çıkarmak için Pooling uyguluyoruz. 
İki çeşit Pooling var max- pooling ve average-pooling, 
en çok kullanılan ise max-pooling. Average-pooling'de 
burada ki piksellerin ortalamasını alıyorsunuz. 
Max-pooling'de piksellerin en büyüğünü alıyorsunuz.
Genelde hep Max Pooling olur.
4*4'lük bir matris bu seferde 2*2'lik bir matrise 
dönüşmüş olur.

Şekil 3.6

Şekil 3.7

Konvolüsyon ve Pooling art arda yapıyorsunuz.Bir 
Image datası var ve konvolüsyon uyguluyorsunuz o 
zaman bir sürü resim oluşturuyorsunuz sonra bu 
resimleri Pooling ile Size'ı düşürüyoruz sonra yine 
Konvolüsyon uyguluyoruz yine daha fazla resim 
üretiyoruz, yine Pooling oluşturuyoruz Size'ı 
düşürüyoruz diye devam ediyor.

Şekil 3.8

En son kısımda ise Flatten ile düzleştiriyoruz, sonra 
ise klasik sınıflandırma işlemini yapıyorsunuz.

3.1. Sonuç
Cilt hastalıklarının saptanması, ölüm oranlarını, 
hastalık bulaşmasını ve cilt hastalığının gelişimini 
azaltmak için çok önemli bir adımdır. Cilt 
hastalıklarını tespit etmek için klinik prosedürler çok 
pahalı ve zaman alıcıdır. Görüntü işleme teknikleri, ilk 
aşamada Dermatoloji için otomatik bir tarama sistemi 

oluşturmaya yardımcı olur. Özelliklerin çıkarılması, 
cilt hastalıklarının sınıflandırılmasına yardımcı 
olmada önemli bir rol oynar.

Bu çalışmada, önceden eğitilmiş Konvolüsyonel Sinir 
Ağı ile tespit yöntemi geliştirilmiştir. Sonuç olarak, bu 
makalenin cilt hastalıklarının saptanmasında etkili bir 
rol oynadığını unutmamalıyız.

REFERANSLAR
Arifin, S., Kibria, G., Firoze, A., Amini, A., & Yan, H. 
(2012) “Dermatological Disease Diagnosis Using 
Color-Skin Images.” Xian:
International Conference on Machine Learning and 
Cybernetics.
Yasir, R., Rahman, A., & Ahmed, N. (2014) 
“Dermatological Disease Detection using Image 
Processing and Artificial Neural Network.
“Dhaka: International Conference on Electrical and 
Computer Engineering.
Krizhevsky, A., ILYA, S., & Geoffrey, E. (2012) 
“ImageNet Classification with Deep Convolutional 
Neural Networks.” Advances in Neural Information 
P r o c e s s i n g 
Systems.http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF03092.pdf
SOMMERVILLE, I., “Software Engineering”. 9th 
.2011.
https://www.yesilscience.com/tr/yapay-zeka-ve-saglik
/
Ömer Faruk Beyca, http://itusem.itu.edu.tr/, Deep 
Learning




