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Yapay Sinir Ağları Tarihçe 

 

 İlk yapay sinir ağı modeli 1943 yılında, bir sinir hekimi olan 
Warren McCulloch ile bir matematikçi olan Walter Pitts 
tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 

McCulloch ve Pitts, insan beyninin hesaplama 
yeteneğinden esinlenerek, elektrik devreleriyle basit bir sinir 
ağı modellemişlerdir.  

 

Genel olarak insan beyninin ya da merkezi sinir sisteminin 
çalışma prensiplerinin taklit eden bilgi işleme sistemleridir 

 

 

 



Yapay Sinir Ağları Tarihçe 

 

Yapay sinir ağları (YSA), insan 
beyninin özelliklerinden olan 
öğrenme yolu ile yeni bilgiler 
türetebilme, yeni bilgiler 
oluşturabilme ve keşfedebilme 
gibi yetenekleri, herhangi bir 
yardım almadan otomatik olarak 
gerçekleştirebilmek amacı ile 
geliştirilen bilgisayar 
sistemleridir.  

 

 

 



Yapay Sinir Ağları Tarihçe 

 

Yapay sinir ağları; insan beyninden esinlenerek, öğrenme 
sürecinin matematiksel olarak modellenmesi uğraşı sonucu 
ortaya çıkmıştır.  

 

Bu nedenle, bu konu üzerindeki çalışmalar ilk olarak beyni 
oluşturan biyolojik üniteler olan nöronların modellenmesi 
ve bilgisayar sistemlerinde uygulanması ile başlamış, daha 
sonraları bilgisayar sistemlerinin gelişimine paralel olarak 
bir çok alanda kullanılır hale gelmiştir.  

 

 

 



Biyolojik Sinir Sistemi 

 

Biyolojik sinir sistemi, merkezinde sürekli olarak bilgiyi 
alan, yorumlayan ve uygun bir karar üreten beynin (merkezi 
sinir ağı) bulunduğu 3 katmanlı bir sistem olarak açıklanır.  

 

Biyolojik sinir sisteminin blok gösterimi 



Biyolojik Sinir Sistemi 

Alıcı sinirler (receptor) organizma içerisinden ya da dış 
ortamlardan algıladıkları uyarıları, beyine bilgi ileten 
elektriksel sinyallere dönüştürür.  

 

Tepki sinirleri (effector) ise, beyinin ürettiği elektriksel 
darbeleri organizma çıktısı olarak uygun tepkilere 
dönüştürür.  

 

Merkezi sinir ağında bilgiler, alıcı ve tepki sinirleri arasında 
ileri ve geri besleme yönünde değerlendirilerek uygun 
tepkiler üretilir. Bu yönüyle biyolojik sinir sistemi, kapalı 
çevrim denetim sisteminin karakteristiklerini taşır.  

 

 



Biyolojik Sinir Sistemi 

 
 

 

 
 



Biyolojik Sinir Sistemi 

 

Merkezi sinir sisteminin temel işlem elemanı, sinir 
hücresidir (nöron) ve insan beyninde yaklaşık 10 milyar 
sinir hücresi olduğu tahmin edilmektedir.  

 

Sinir hücresi; hücre gövdesi, dendriteler ve aksonlar olmak 
üzere 3 bileşenden meydana gelir.  

 

Dendriteler, diğer hücrelerden aldığı bilgileri hücre 
gövdesine bir ağaç yapısı şeklinde ince yollarla iletir.  

 



Biyolojik Sinir Sistemi 

Aksonlar ise elektriksel darbeler seklindeki bilgiyi hücreden 
dışarı taşıyan daha uzun bir yoldur.  

Aksonların bitimi, ince yollara ayrılabilir ve bu yollar, diğer 
hücreler için dendritleri oluşturur. Şekilde görüldüğü gibi 
axon-dendrite bağlantı elemanı synapse olarak söylenir. 

 



Yapay Sinir Ağları 

 

Biyolojik Sinir sistemi   Yapay Sinir Sistemi 

 

Nöron      İşlemci eleman 

Dentrit      Toplama fonksiyonu 

Hücre gövdesi      Transfer fonksiyonu 

Aksonlar       Yapan nöron çıkışı 

Sinapslar       Ağırlıklar  
 

 

 



Yapay Sinir Ağları 

 

YSA'lar; ağırlıklandırılmış şekilde birbirlerine bağlanmış 
birçok işlem biriminden (nöronlar) oluşan matematiksel 
sistemlerdir.  

 

Bir işlem birimi, diğer nöronlardan sinyalleri alır; bunları 
birleştirir, dönüştürür ve sayısal bir sonuç ortaya çıkartır.  

 

Genelde, işlem birimleri kabaca gerçek nöronlara karşılık 
gelirler ve bir ağ içinde birbirlerine bağlanırlar; bu yapı da 
sinir ağlarını oluşturmaktadır. 

 

 



Yapay Sinir Ağları 

YSA, yapay sinir hücrelerinin birbirleri ile çeşitli şekillerde 
bağlanmasından oluşur ve genellikle katmanlar seklinde 
düzenlenir.  

 

Donanım olarak elektronik devrelerle yada bilgisayarlarda 
yazılım olarak gerçeklenebilir.  

 

Beynin bilgi isleme yöntemine uygun olarak YSA, bir 
öğrenme sürecinden sonra bilgiyi toplama, hücreler 
arasındaki bağlantı ağırlıkları ile bu bilgiyi saklama ve 
genelleme yeteneğine sahip paralel dağılmış bir işlemcidir. 

 



Yapay Sinir Ağları 

Öğrenme süreci, istenen amaca ulaşmak için YSA 
ağırlıklarının yenilenmesini sağlayan Öğrenme 
algoritmalarını ihtiva eder. Şekilde yapay sinir ağı modeli 
gösterilmektedir. 

 

 



Yapay Sinir Ağının Özellikleri 

Yukarıda verilen açıklamalardan, YSA’nın hesaplama ve 
bilgi işleme gücünü, paralel dağılmış yapısından, 
öğrenebilme ve genelleme yeteneğinden aldığı söylenebilir.  

 

Genelleme, eğitim ya da öğrenme sürecinde 
karşılaşılmayan girişler için de YSA’nın uygun tepkileri 
üretmesi olarak tanımlanır.  

 

Bu üstün özellikleri, YSA’nın karmaşık problemleri 
çözebilme yeteneğini gösterir. Günümüzde birçok bilim 
alanında YSA, aşağıdaki özellikleri nedeniyle etkin olmuş ve 
uygulama yeri bulmuştur. 

 



Yapay Sinir Ağının Özellikleri 

Doğrusal Olmama  
  YSA’nın temel işlem elemanı olan hücre doğrusal değildir. Dolayısıyla 

hücrelerin birleşmesinden meydana gelen YSA da doğrusal değildir ve bu 
özellik bütün ağa yayılmış durumdadır. Bu özelliği ile YSA, doğrusal olmayan 
karmaşık problemlerin çözümünde en önemli araç olmuştur. 

 

Öğrenme  
 YSA’nın arzu edilen davranışı gösterebilmesi için amaca uygun olarak 

ayarlanması gerekir. Bu, hücreler arasında doğru bağlantıların yapılması ve 
bağlantıların uygun ağırlıklara sahip olması gerektiğini ifade eder.  

 

 YSA’ nın karmaşık yapısı nedeniyle bağlantılar ve ağırlıklar önceden ayarlı 
olarak verilemez yada tasarlanamaz. Bu nedenle YSA, istenen davranışı 
gösterecek şekilde ilgilendiği problemden aldığı eğitim örneklerini kullanarak 
problemi öğrenmelidir. 



Yapay Sinir Ağının Özellikleri 

Genelleme  
 YSA, ilgilendiği problemi öğrendikten sonra eğitim sırasında karşılaşmadığı 

test örnekleri için de arzu edilen tepkiyi üretebilir. Örneğin, karakter tanıma 
amacıyla eğitilmiş bir YSA, bozuk karakter girişlerinde de doğru karakterleri 
verebilir yada bir sistemin eğitilmiş YSA modeli, eğitim sürecinde verilmeyen 
giriş sinyalleri için de sistemle aynı davranışı gösterilebilir. 

 

Uyarlanabilirlik  
 YSA, ilgilendiği problemdeki değişikliklere göre ağırlıklarını ayarlar. Yani, 

belirli bir problemi çözmek amacıyla eğitilen YSA, problemdeki değişimlere 
göre tekrar eğitilebilir, değişimler devamlı ise gerçek zamanda da eğitime 
devam edilebilir.  

 Bu özelliği ile YSA, uyarlamalı örnek tanıma, sinyal isleme, sistem tanılama 
ve denetim gibi alanlarda etkin olarak kullanılır. 

  
 



Yapay Sinir Ağının Özellikleri 

Hata Toleransı  
 YSA, çok sayıda hücrenin çeşitli şekillerde bağlanmasından oluştuğundan 

paralel dağılmış bir yapıya sahiptir ve ağın sahip olduğu bilgi, ağdaki bütün 
bağlantılar üzerine dağılmış durumdadır.  

 Bu nedenle, eğitilmiş bir YSA’nın bazı bağlantılarının hatta bazı hücrelerinin 
etkisiz hale gelmesi, ağın doğru bilgi üretmesini önemli ölçüde etkilemez. Bu 
nedenle, geleneksel yöntemlere göre hatayı tolere etme yetenekleri son derece 
yüksektir. 

 

Donanım ve Hız  
  YSA, paralel yapısı nedeniyle büyük ölçekli entegre devre (VLSI) teknolojisi 

ile gerçeklenebilir. Bu özellik, YSA’nın hızlı bilgi işleme yeteneğini artırır ve 
gerçek zamanlı uygulamalarda arzu edilir. 

  
 



Yapay Sinir Ağının Özellikleri 

Hata Toleransı  
 YSA, çok sayıda hücrenin çeşitli şekillerde bağlanmasından oluştuğundan 

paralel dağılmış bir yapıya sahiptir ve ağın sahip olduğu bilgi, ağdaki bütün 
bağlantılar üzerine dağılmış durumdadır.  

 Bu nedenle, eğitilmiş bir YSA’nın bazı bağlantılarının hatta bazı hücrelerinin 
etkisiz hale gelmesi, ağın doğru bilgi üretmesini önemli ölçüde etkilemez. Bu 
nedenle, geleneksel yöntemlere göre hatayı tolere etme yetenekleri son derece 
yüksektir. 

 

Donanım ve Hız  
  YSA, paralel yapısı nedeniyle büyük ölçekli entegre devre (VLSI) teknolojisi 

ile gerçeklenebilir. Bu özellik, YSA’nın hızlı bilgi işleme yeteneğini artırır ve 
gerçek zamanlı uygulamalarda arzu edilir. 

  
 



Yapay Sinir Ağ Modeli 

 

Tek yönlü işaret kanalları ile birbirine bağlanan işlemsel 
elemanlardan oluşur. 

 

  Çıkış işareti tek olup kopyalanabilir. 

 

  Daha önce öğrendiği bilgiyi eksik veya bozuk giriş verildiği 
zaman bile yeniden üretebilir.  

 

  Lineer olmayan bir karakteristiğe sahip olmaları nedeniyle 
gerçek dünya problemlerine daha doğru çözümler 
getirebilirler. 

 

 

 



Statik Hücrenin Matematiksel Modeli 

 

 

 

 

Burada; W- hücrenin ağırlıklar matrisini, x- hücrenin giriş 
vektörünü, v- hücrenin net girişini, y- hücre çıkışını ve (v)- 
hücrenin aktivasyon fonksiyonunu göstermektedir.  

 

Denklem den, x giriş vektörünün bileşenlerinin dış (geri 
beslemesiz) girişler olması durumunda hücrenin doğrusal 
olmayan statik bir işlevi gerçekleştireceği görülmektedir. 
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Yapay Sinir Ağ Modelinin Birimleri 

 

 

 



Yapay Sinir Ağ Modelinin Birimleri 

 İşlem birimleri (nöronlar) 

Aktivasyon durumu 

Birimler arası bağlantı ağırlıkları 

Propagasyon kuralı 

Aktivasyon fonksiyonu 

Offset 

Bilgi toplama metodu 

Çevre 
 

 

 



YSA Tipleri 

 

 İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları (İBYSA)  

 

Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağları (GBYSA) 

 

Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları  

 

 



İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları 

 İleri beslemeli YSA’da, hücreler katmanlar şeklinde 
düzenlenir ve bir katmandaki hücrelerin çıkışları bir sonraki 
katmana ağırlıklar üzerinden giriş olarak verilir.  

 

Giriş katmanı, dış ortamlardan aldığı bilgileri hiçbir 
değişikliğe uğratmadan orta (gizli) katmandaki hücrelere 
iletir.  

 

Bilgi, orta ve çıkış katmanında islenerek ağ çıkışı belirlenir. 
Bu yapısı ile ileri beslemeli ağlar doğrusal olmayan statik bir 
işlevi gerçekleştirir.  



İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları 

 İleri beslemeli 3 katmanlı YSA’ nın, orta katmanında yeterli 
sayıda hücre olmak kaydıyla, herhangi bir sürekli 
fonksiyonu istenilen doğrulukta yaklaştırabileceği 
gösterilmiştir.  

 

En çok bilinen geriye yayılım öğrenme algoritması, bu tip 
YSAların eğitiminde etkin olarak kullanılmakta ve bazen bu 
ağlara geriye yayılım ağları da denmektedir.  

 

Şekil de giriş, orta ve çıkış katmanı olmak üzere 3 katmanlı 
ileri beslemeli YSA yapısı verilmiştir. 

 



İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 katmanlı ileri beslemeli YSA  
 



İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları 

 

Herhangi bir problemi çözmek amacıyla kullanılan YSA da, 
katman sayısı ve orta katmandaki hücre sayısı gibi kesin 
belirlenememiş bilgilere rağmen nesne tanıma ve sinyal 
işleme gibi alanların yanı sıra ileri beslemeli YSA, 
sistemlerin tanılanması ve denetiminde de yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

 



Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağları 

 

Geri beslemeli YSA’ da, en az bir hücrenin çıkısı kendisine 
ya da diğer hücrelere giriş olarak verilir ve genellikle geri 
besleme bir geciktirme elemanı üzerinden yapılır.  

 

Geri besleme, bir katmandaki hücreler arasında olduğu gibi 
katmanlar arasındaki hücreler arasında da olabilir.  

 

Bu yapısı ile geri beslemeli YSA , doğrusal olmayan dinamik 
bir davranış gösterir.  



Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağları 

Dolayısıyla, geri beslemenin yapılış sekline göre farklı 
yapıda ve davranışta geri beslemeli  YSA yapıları elde 
edilebilir. Bu nedenle, bu bölümde bazı geri beslemeli YSA 
yapılarında örnekler verilecektir. Şekilde iki katmanlı ve 
çıkışlarından giriş katmanına geri beslemeli bir YSA yapısı 
görülmektedir. 

 


