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RAPOR FORMATI 

 

     Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

Türkçe Adı: Üretken Çekişmeli Ağlarda Gizli Unsur Kodlayıcı ile Çıktı İmgesi Arasındaki İlişkinin 

Hesaplamalı Modellenmesi 

İngilizce Adı: Computational Modeling of the Relationship Between Latent Vector Encoding and 

Output Image in Generative Adversarial Networks 

Türkçe Özet: Bu projede temel amacımız, Üretken çekişmeli ağları kullanarak, bir imgede istenilen bir 

özniteliği kontrollü olarak değiştirmektir. Ancak, bu hedefi zorlaştıran iki temel problem söz 

konusudur. Bunlardan ilki, imgelerin çözünürlüğü arttıkça, ÜÇA’larda genel olarak meydana gelen 

istikrar ve imge çeşitliliği problemleri yüksek kaliteli ve çeşitli imge üretiminde önemli sorunlara neden 

olmaktadır. Bu çalışmada, bu problemlerle başa çıkmak için son zamanlarda önerilen yeni maliyet 

fonksiyonları, düzenlileştirme teknikleri ve ağ mimarileri CelebA veri seti kullanılarak deneysel olarak 

irdelenmiştir. İkinci problem ise imgedeki diğer ayrıntıları korurken, sadece istenilen özniteliklerin 

değiştirilmesidir.  Bu hedefe ulaşmanın yöntemi, bir imgeyi temsil eden doğru gizli vektörü ve bir 

özniteliğe karşılık gelen yönü bulmaktır. Literatürde, bu amaç doğrultusunda önerilen çalışmaların 

hemen hemen tümü, denetlenmiş bir ortamda etiketli veri kümelerini kullanmaktadır. Bu projede, 

döngüsel maliyet minimizasyonunu kullanarak, denetimsiz bir ortamda bir Kodlayıcı aracılığıyla, 

Üreticinin ters fonksiyonunu doğru bir şekilde öğrenmesini sağlayan Döngüsel Ters Üretici (CRG) adlı 

bir mimari önerdik. Daha sonra, CRG modelimizi, istenilen bir özniteliğin gizli uzaydaki temsilini 

bulmak için kullandık.  Bu amaç doğrultusunda, bir nitelik yönünü hesaplamak için istenen 

özniteliklere sahip olan ve olmayan iki keyfi referans imge kullandık.  Nihai olarak, önerilen 

yaklaşımın, hem nicel hem de nitel olarak mevcut uçtan uca üretken modellere kıyasla imgeyi yeniden 

yapılandırma açısından daha iyi olduğunu gösterdik.         

İngilizce Özet: In this project, our main goal is to edit a desired attribute in an image in a controlled 

manner, using Generative Adversarial Networks. However, there are two main problems that make this 

goal difficult. The first, when the resolutions of the generated images increase, the stability and the 

diversity problems that usually occur in GANs, cause important problems in generating images with 

high quality and variety. In this study, we empirically examined the state-of-the-art cost functions, 

regularization techniques and network architectures that have recently been proposed to deal with these 

problems, using CelebA dataset. The second is only in the manipulation of selected attributes of images 

while preserving the other details. The method to achieve this goal is to find an accurate latent vector 
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representation of an image and a direction corresponding to the attribute. Almost all the works in the 

literature use labeled datasets in a supervised setting for this purpose. In this project, we introduce an 

architecture called Cyclic Reverse Generator (CRG), which allows learning the inverse function of the 

generator accurately via an encoder in an unsupervised setting by utilizing cyclic cost minimization. 

Then we use our CRG model to find the representation of a desired attribute in the latent space. For this 

purpose, we use two arbitrary reference images, with and without desired attributes, to compute an 

attribute direction for editing. Finally, we show that the proposed approach performs better in terms of 

image reconstruction compared to the existing end-to-end generative models both quantitatively and 

qualitatively. 

I. Amaç ve Kapsam  

 

Çalışmada amaç, üretilen bir imgenin hedeflenen öznitelik/özniteliklerini kontrollü olarak değiştirmektir. 

Literatürde imge öznitelik değiştirme çalışmaları incelendiğinde, genel olarak etiketli veri seti ve denetimli 

öğrenme kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ancak, etiketli veri seti kullanılarak imge öznitelik değiştirmenin 

bazı dezavantajları vardır. Bunlar: 

1. Derin öğrenme çalışmaları, çok büyük boyutlu veri setlerine ihtiyaç duyduğundan, bu veri setlerini 

etiketlemek zor olmaktadır, 

2. Bir imgenin sadece etiketleme esnasında belirlenen özniteliklerinin değiştirilmesine olanak 

sağladığından bir kısıtlama söz konusudur, 

3. Bir imgenin, belirlenen bir özniteliğini istenilen oranda değiştirmek mümkün değildir. Bu işlemin 

gerçekleştirilebilmesi için istenilen her bir oran için ayrı bir etiket kullanılmasını gerektirmektedir.  

 

Etiketli veri setini kullanmadan, imge özniteliklerini değiştirmenin yolu Üretken Çekişmeli Ağ’ların (ÜÇA) 

(Goodfellow vd. 2014) yapısında barındırdığı lineer yapıyı kullanmaktır (Radford vd. 2016). Bu amaç 

doğrultusunda yapılan çalışmalarda, eğitim işlemi denetimsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda, 

eğitim işleminden sonra, herhangi bir özniteliği içeren ve içermeyen iki referans imge kullanılarak, ilgili 

özniteliğe karşılık gelen vektör belirlenmektedir. Nihai olarak, herhangi bir imgeyi temsil eden gizli vektöre, 

ilgili özniteliğe karşılık gelen vektörün istenilen oranda eklenmesiyle, imgenin ilgili özniteliği 

değiştirilmektedir. Bu çalışmalar, etiketli veri seti kullanılarak yapılan çalışmalar için belirtilen dezavantajları 

içermemektedir. Ancak, bu lineer yapıyı kullanabilmek için, iyi eğitilmiş bir Üretici ağa ve bu ağı tersleyecek 

bir Kodlayıcı ağa ihtiyaç vardır. Aksi takdirde, istenilen öznitelik dışındaki diğer özellikler de değişime 

uğramaktadır.  

ÜÇA’larda teorik olarak iki ağ birbiriyle yarışmakta ve nihai olarak, Üretici ağının gerçek veri setine benzer 
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imgeler üretmesi ve Ayrıştırıcı ağın iki dağılımdan üretilen örnekleri daha iyi ayırt etmesi amaçlanmaktadır. 

Çalışmanın ilk aşamalarında, MNIST veri seti kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiş ve başarılı sonuçlar elde 

edilmiştir. MNIST (LeCun vd. 2010) veri setinin düşük çözünürlükte (28x28x1) ve ikili değerlerden oluşması 

problemi basitleştirmektedir. Ancak, imge çözünürlüğü daha yüksek  (128x128x3) ve renkli imgelerden 

oluşan CelebA (Liu vd. 2015) veri setinin kullanılması ile ÜÇA’ların temel iki problemi baş göstermektedir. 

Bu problemlerden ilki, ÜÇA mimarisinin istikrarsız olma durumudur. Bu durum genel olarak Ayrıştırıcı ağın, 

Üretici ağa üstünlük kurması sonucu meydana gelmektedir. Bunun temel sebebi, Ayrıştırıcı ağa Üretici ağına 

göre daha basit bir görev verilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu problemin üstesinden gelmek için yakın 

zamanda yapılan ÜÇA çalışmalarında; yeni maliyet fonksiyonları (Arjovsky vd. 2017; Zhao vd. 2017),  yeni 

düzenlileştirme teknikleri (Gulrajani vd. 2017; Miyato vd. 2018) ve yeni ağ mimarileri (Radford vd. 2016; 

Berthelot vd. 2017; Karras vd. 2018) önerilmiştir.  ÜÇA çalışmalarında sıklıkla karşılaşılan ikinci problem ise 

Üretici ağın çok boyutlu uzayda sürekli benzer noktalardan örnekler üretmesi (mode collapse) durumudur. Bu 

problemin üstesinden gelmek için ise yakın zamanda yapılan çalışmalarda (Salimans vd. 2016; Karras vd. 

2018) ağa verilen her bir yığındaki örneklerin birbiriyle olan benzerlik istatistikleri de sisteme dâhil 

edilmektedir. Böylelikle yığındaki örneklerin birbirine benzerlik göstermesi bir ceza puanı olarak ağa 

verilmektedir.  

Yüksek çözünürlüklü ve derin ağlar kullanılarak oluşturulan ÜÇA mimarisinin yakınsaması için önerilen 

yaklaşımlardan ilki kayıp fonksiyonunu değiştirmektir. Buradaki temel problem, Üretici ağ tarafından üretilen 

imgeler gerçek imgelerden çok farklı olduğunda, elde edilen gradyan değerleri çok düşük ya da sıfır 

olacağından, Üretici ağın eğitim aşamasında yeterince geri bildirim alamamasıdır. Eğitimin ilk aşamasını 

düşündüğümüzde Üretici ağın ürettiği imgeler tamamen gürültü olacaktır. Bu durumda, Üretici ağ hiçbir şey 

öğrenemeyecek ve model çoğu zaman yakınsamayacaktır. Bu durum ilk ÜÇA çalışmasında gözlemlenmiş ve 

Üretici ağ için (1)’deki kayıp fonksiyonu önerilmiştir. 

   ⏟
 

 ( )       
( )      ( ( ( ))                                                     (1) 

Denklem (1)’de gradyan azalması probleminden kaçınmak için önerilmiş kayıp fonksiyonu verilmiştir. 

Ancak, bu fonksiyon ile eğitimin ilk aşamalarında çok büyük gradyan değerleri oluşmakta ve model istikrarsız 

olmaktadır. Belirtilen gradyan azalması ve gradyan patlaması olarak ifade edebileceğimiz durumların 

üstesinden gelmek için, kayıp fonksiyonu olarak gerçek ve tahmin edilen dağılımlar arasında Wasserstein 

uzaklığını kullanan WGAN çalışması önerilmiştir. Bu çalışmada kullanılan Ayrıştırıcı ağ, bir olasılıktan 

ziyade bir skor ürettiğinden Kritik ağ olarak adlandırılmakta ve her yerde yumuşak gradyan değerleri 

üretmektedir. Ancak, sürekli uzayda iki dağılım arasındaki Wasserstein uzaklığını pratik olarak 

hesaplayabilmek için, Kritik ağın 1-Lipschitz özelliğini taşıması gerekmektedir. WGAN çalışmasında, bu 
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koşulun sağlanması için Kritik ağdaki tüm ağırlık değerleri belirlenen bir hiperparametre ile 

sınırlandırılmaktadır. Ağırlık kırpma olarak ifade edilen bu yöntem basit olmasına rağmen, belirtilen 

hiperparametre doğru bir şekilde ayarlanmazsa, yeniden gradyan azalması veya gradyan patlaması durumları 

oluşabilmektedir. Kritik ağın 1-Lipschitz özelliğini sağlaması ve istikrarlı gradyan akışını sağlamak amacıyla, 

WGAN-GP çalışmasında gradyan cezası olarak adlandırılan bir maliyet değeri hesaplanmakta ve Kritik ağın 

kayıp fonksiyonuna dâhil edilmektedir. Bu yöntemin çıkış noktası, türevlenebilir bir fonksiyonunun 1-

Lipschitz özelliğini taşıyabilmesi için, her yerde gradyan değerlerinin normlarının en fazla 1 olması 

gerektiğidir. WGAN-GP’de gradyan cezasının hesaplanması için, her aşamada interpolasyon sonucu yeni 

imgeler elde edilmekte ve bunlar Kritik ağa verilerek ileri ve geri yayılım işlemi uygulanmaktadır. Bu 

işlemler, ek hesaplama maliyeti oluşturmakta ve modeli yavaşlatmaktadır. Ayrıca, bu yöntemde yüksek 

öğrenme oranı kullanıldığında, model istikrarsız olabilmektedir. Bu doğrultuda, fazla bir hesaplama yükü 

getirmeyen ve büyük öğrenme oranlarında da kolaylıkla istikrarsız duruma düşmeyen SNGAN (Miyato vd. 

2018) çalışması önerilmiştir. Bu çalışmada, Kritik ağın 1-Lipschitz özelliğini sağlaması için Spektral 

Normalizasyon (SN) olarak adlandırılan yeni bir ağırlık normalizasyon tekniği kullanılmaktadır. Kritik ağın, 

Lipschitz özelliğini sağlaması için yapılan işlemler, ağın kapasitesini sınırlandırmakta ve daha yavaş optimize 

olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, Kritik ağ ile Üretici ağ arasında dengenin yakalanması için her bir 

iterasyonda, Kritik ağ Üretici ağına göre daha fazla sayıda optimize edilmektedir. 

Yakın zamanda SAGAN (Zhang vd. 2018) çalışmasında, SN işleminin hem Kritik hem de Üretici ağa 

uygulamanın ve ağları farklı sayıda optimize etmek yerine, TTUR yaklaşımı kullanılarak, her bir ağ için farklı 

öğrenme oranları kullanmanın istikrarlı bir model oluşturduğu gösterilmiştir. SAGAN çalışmasında ayrıca, 

özellikle çok fazla derin olmayan ağlarda imgelerdeki global bağımlıkların yakalanması için, öz-dikkat 

mekanizması olarak adlandırılan bir yöntem önerilmiştir. ÜÇA mimarisinde önerilen bu yöntemler ile eğitim 

işlemi istikrarlı hale gelmekte, ancak imgelerin kalitesi belli bir seviyenin üstüne çıkmamaktadır. İmgenin 

çözünürlüğü arttıkça, Kritik ağ gerçek ve sahte imgeleri daha kolay ayırt edebilmekte ve iki ağ arasındaki 

denge bozulmaktadır.  Bu problemin üstesinden gelmek için, PGGAN (Karras vd. 2018)  çalışmasında hem 

Kritik, hem de Üretici ağın kademeli olarak büyümesini sağlayan bir mimari önerilmiştir. Bu mimaride, ilk 

başta düşük çözünürlükten (4x4) başlanmakta ve ağlar kararlı duruma geldiğinde çözünürlük iki katına 

çıkarılmaktadır. Bu işlem hedef çözünürlüğe ulaşana kadar devam ettirilmektedir. Çalışmada, belirtilen bu 

ÜÇA çalışmaları göz önünde bulundurularak bir model oluşturulmuş ve veri setine benzer imgelerin 

oluşturulması sağlanmıştır. 

Bir özniteliğe karşılık gelen gizli vektörü bulmanın yolu, ilgili özniteliği içeren ve içermeyen iki imgenin gizli 

vektör uzayında temsil edilip, bu vektörlerin farkının alınması ile elde edilebilir. Ancak, temel ÜÇA 

mimarisinde, Üretici ağını tersleyecek bir yapı mevcut değildir. Bunun için ÜÇA’larda bir imgeye karşılık 

gelen gizli vektörü bulmayı sağlayacak bir mimariye ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürde, bu amaç 
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doğrultusunda yapılan çalışmalar 3 kategori altında ele alınabilir. Bunlardan ilki, Gradyan Tabanlı 

Tekniklerdir (GTT) (Lipton ve Tripathi 2017; Creswell ve Bharath 2018). Bu yöntemlerde, bir imgeye karşılık 

gelen gizli vektör optimizasyon hedefi olarak alınmaktadır. Burada amaç, ϕ(z) imgesine karşılık gelen gizli 

vektör z’yi bulmaktır. Bu yöntem ilave bir Kodlayıcı ağa ihtiyaç duymamaktadır. İlk başta, bir öncül 

dağılımdan (prior distribution) rastgele z' vektörü türetilmekte ve Üretici ağa girdi olarak verilmektedir. Daha 

sonra, Üretilen imge ile hedef imge arasındaki farktan elde edilen gradyana göre z' güncellenmektedir. Çok 

sayıda iterasyondan sonra z' vektör ϕ(z) imgesine karşılık gelen z vektörüne yakınsamaktadır. Ancak, bu 

mimari bir imgeye karşılık gelen z vektörünü bulmak için çok sayıda iterasyona ihtiyaç duyduğundan tercih 

edilmemektedir. Ayrıca, bu çalışmalar incelendiğinde, üretilen imgelere karşılık gelen gizli vektörleri 

bulmakta çok başarılı olmalarına rağmen, gerçek imgelerde aynı başarıyı gösterememektedirler. Bir özelliğe 

karşılık gelen gizli vektörü bulmak için gerçek imgeler kullanılacağından, bu yapı hedeflenen amaca çözüm 

üretememektedir. Şekil 1’de GTT’lerin temel yapısı gösterilmiştir.  

 

Şekil 1 GTT'lerin yapısı (Lipton ve Tripathi 2017) 

İkinci kategori, yapısında Üretici ve Ayrıştırıcı ağlarına ilave olarak Kodlayıcı ağ barındıran uçtan-uca 

yaklaşımlardır (Larsen vd, 2016; Donahue ve Darrell 2017; Dumoulin vd. 2017; Luo vd. 2017). Bu 

çalışmalar, Kodlayıcı ağının nasıl kullanıldığı ve nasıl eğitildiğine göre farklılaşmaktadır. Bu kategorideki 

çalışmalar, genel olarak yüksek çözünürlüklü imge üretiminde yetersiz kalmakta ve gerçek veya üretilen 

imgelerin yeniden oluşturulmasında başarısız olmaktadırlar.  

Üçüncü kategori ise yapısında Ayrıştırıcı ağ barındırmayan ve çekişmeli oyunun Üretici ve Kodlayıcı ağları 

arasında kurulduğu Çekişmeli Üretici-Kodlayıcı (Adversarial Generator-Encoder (AGE)) mimarisidir 

(Ulyanov ve Lempitsky 2018; Heljakka ve Kannala 2018). Bu mimaride, Üretici ve Kodlayıcı ağlarının 

birbirini tersleyebilmeleri için çekişmeli kayba ilave olarak yeniden yapılandırma kaybı da kullanılmaktadır. 

Bu mimarinin birkaç avantajı vardır. Bunlar: 

1. Çekişmeli kayıp (adversarial loss) Üretici ve Kodlayıcı ağları arasında hesaplandığından, ilave bir 

Ayrıştırıcı ağa ihtiyaç duyulmamakta ve parametre sayısı azalmaktadır, 
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2. ÜÇA mimarisinde yüksek boyutlu imge uzayında, AGE mimarisinde ise düşük boyutlu gizli uzayda 

dağılımlar karşılaştırılmaktadır, 

3. Kodlayıcı ağ, hem gerçek hem de üretilen imgeleri girdi olarak aldığından, gerçek imgeler uçtan uca 

yaklaşımlara göre daha iyi kodlanmaktadır.  

 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, AGE olarak adlandırdığımız, yapısında Ayrıştırıcı ağ barındırmayan 

çalışmaların uçtan uca yaklaşımlara göre imgelerin yeniden oluşturulması bakımından daha iyi sonuçlar 

ürettiği görülmektedir. Bu mimarinin başarısı, Kodlayıcı ağın hem gerçek hem de sahte imgeleri girdi olarak 

alması ve benzer olarak Üretici ağın hem rastgele türetilen hem de kodlanmış gizli vektörü girdi olarak 

almasından geldiği görülmektedir. Ancak, bu kategorideki çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, imge 

kalitesi ve çeşitliliği bakımından Ayrıştırıcı ağ içeren modellerin gerisinde kaldıkları görülmektedir. Ayrıca, 

AGE mimarisinde yeniden yapılandırma kaybı kullanılmazsa, iki ağ (Üretici ve Kodlayıcı) birbirlerini 

terslemeyi (reciprocal) öğrenememektedir. Ağların birbirini tersleyebilmesi için yeniden yapılanma kaybı, 

amaç işlevinde bir hiper-parametre ile kontrol edilmektedir. Ancak, bu hiper-parametrenin belirlenmesi ekstra 

yük getirmektedir. Bu kategoride belirtilen sorunların üstesinden gelmek için, Üretici ve Kodlayıcı olmak 

üzere iki parametrik ağdan oluşan Döngüsel Ters Üretici (Cyclic Reverse Generator-CRG) olarak 

adlandırdığımız bir model önerdik.  Çalışmada, özet olarak: (1) imgeden gizli vektör dönüşümünü sağlayacak 

uçtan uca bir model önerilmiş, (2) önerilen model, bu amaç kapsamında geliştirilen modeller ile kıyaslanmış, 

(3) herhangi bir imgede istenen öznitelik veya öznitelik seti kontrollü bir şekilde değiştirilmiş ve (4) nihai 

olarak, gizli unsur ile çıktı imgesi arasındaki ilişkiyi belirlemek için çeşitli analizler yapılmıştır. 

II. Materyal ve Yöntem  

Proje kapsamında yayınlanan uluslararası makalede bu kısım ele alınmıştır. 

III. Analiz ve Bulgular 

Proje kapsamında yayınlanan uluslararası makalede bu kısım ele alınmıştır. 

IV. Sonuç ve Öneriler  

 

Çalışmada herhangi bir özniteliğe (saç rengi, gözlük vb.) karşılık gelen gizli vektör yönünü tespit etmek için 

bir gerçek referans imge çifti (ilgili özniteliği içeren ve içermeyen) kullanılmaktadır. Bu nedenle, gerçek 

imgenin yeniden oluşturulma performansı ilgili özniteliğe karşılık gelen gizli vektörü doğru bir şekilde elde 

etme ile orantılıdır. Şekil 2’de CRG modelimiz, Pioneer (Heljakka vd. 2018), VAE-GAN (Larsen vd. 2016), 

a-GAN (Rosca vd. 2017), AGE (Ulyanov vd. 2018), ALI (Dumoulin vd. 2017) ve LR (Donahue vd. 2017) 

modelleri ile gerçek imgelerin yeniden oluşturulması bakımından karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma için genel 

olarak bu modellerin önceden eğitilmiş resmi modellerini kullandık; önceden eğitilmiş modelleri mevcut 
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değilse, ya modelleri sıfırdan yeniden eğittik ya da orijinal makalelerde olduğu gibi önceden eğitilmiş bir 

model kullandık. CRG, Pioneer ve LR modelleri için 30 bin imge, diğerleri için ise 200 bin imge kullanılarak 

eğitim işlemi yapılmıştır. Sonuçlar nitel olarak karşılaştırıldığında, önerilen modelin diğer modellere göre 

gerçek imgelere daha benzer imgeleri oluşturduğu görülmektedir. 

 

Şekil 2 Modellerin karşılaştırılması 

CRG mimarimizde, kodlayıcı ağ denetimsiz olarak eğitilmektedir. Diğer bir deyişle, ÜÇA eğitimi 

sırasında hiçbir etiket veya koşullu ÜÇA mimarisi kullanılmamaktadır. Bir özniteliğe karşılık gelen gizli 

vektörü elde etmek için, referans olarak keyfi gerçek bir imge ve kontrol etmek istediğimiz belirli bir 

özniteliği içeren ikinci bir imge kullanmaktayız. Çalışmanın devamında, farklı imge çiftlerini kullanarak 

aynı öznitelik için elde edilen öznitelik vektörlerinin tutarlılığını test ettik. Şekil 3’de 4 farklı özellik 

(gülümseme, saç rengi, gözlük ve sakal) için elde edilen sonuçlar verilmiştir. Şekil 3’de her bir özniteliğe 

karşılık gelen çerçevelerin solundaki imgeler, bu özelliklere karşılık gelen gizli vektör yönlerini bulmak 

için kullanılan referans imgelere karşılık gelmektedir. Sağdaki imgeler ise ilgili özelliği içermeyen bir 

imgeye bu özelliğin uygulanması sonucu verilmiştir. Tüm örnekler için k değeri 2 olarak alınmıştır. 
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Şekil 3 Aynı öznitelik için farklı imge çiftlerinin tutarlılığı 

 

Özniteliğe karşılık gelen gizli vektörü elde etmek için kullanılan referans imgeler oldukça farklı olmasına 

rağmen, tüm seçilen referans imgelerde nötr ve ilgili özelliği içeren imgeler tutarlı olduğundan, elde edilen 

gizli vektör yönleri tutarlı ve benzerdir. Sonuçlar incelendiğinde, referans imgelerin farklı olmasından 

kaynaklı, üretilen imgelerde küçük farklılıkların (arka plan, saç kenarları vb. ) olduğu gözlemlenmektedir. Bu 

gibi farklılıklar, hesaplanan gizli vektör yönlerindeki küçük varyasyonlardan kaynaklanmaktadır ve beklenen 

bir durumdur. Bu sonuçlar, herhangi bir özniteliğe karşılık gelen gizli vektör yönünü hesaplamak için farklı 

referans imgelerin kullanabileceğini göstermektedir.  

Bir sonraki aşamada, öznitelikleri temsil eden gizli vektör yönlerinin analizi yapılmıştır. Bu kısımda, 

CelebA veri setinde ilgili özniteliği içeren ve içermeyen rastgele gerçek imgeler kullanılarak, daha 

önceden belirtilen 4 öznitelik için deneysel bir çalışma yapılmıştır. Seçilen bu imgeler CelebA veri setinde 

etiketi bilinen imgelerdir. Bu etiketli imgeler, sadece ilgili özniteliği içeren ve içermeyen imgelerin 

izdüşüm eksenindeki pozisyonunu analiz etmek için kullanılmıştır. Her bir öznitelik (Gözlük özniteliği 

içeren örnek sayısı yetersiz olduğundan 13000 imge kullanılmıştır) için yarısı ilgili özniteliği içeren diğer 

yarısı içermeyen olacak şekilde toplamda 40000 imge kullanılmıştır. Burada gözlemlemek istediğimiz 

durum, bu öznitelikler için elde edilen gizli vektörlerin, ilgili özniteliği karşılık gelen öznitelik 

vektörlerine izdüşümü alındığında ilgili özniteliği içeren ve içermeyen imgelerin pozisyonunu görmektir. 

Bizim hipotezimize göre, ilgili özniteliği içermeyen bir imgeye karşılık gelen gizli vektörü herhangi bir 

özniteliğe karşılık gelen vektör yönünde hareket ettirdiğimizde ilgili özniteliğin kademeli olarak 
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değişeceğidir. Bu nedenle izdüşüm uzayında iki farklı dağılım görmeyi beklemekteyiz. Bu dağılımlardan 

biri ilgili özniteliği içeren imgelerin oluşturduğu, ikincisi ise bu özniteliği içermeyen imgelerin 

oluşturduğu dağılım olacaktır. 

Bu kısımda, herhangi bir özniteliği karşılık gelen gizli vektör yönünü belirlemek için 50 referans imge 

kullanılmış ve bu vektörlerin ortalaması alınmıştır. Şekil 4 incelendiğinde, her bir öznitelik için elde edilen 

öznitelik vektörlerine izdüşüm alındığında iki farklı dağılım oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu 

dağılımlarda, yeşil renk ile boyanan dağılım ilgili özniteliği içermeyen, mavi ile boyanan dağılım ise 

özniteliği içeren imgelerin oluşturduğu dağılımı göstermektedir. Şekil 4’de sol-üst gülümseme, sağ-üst saç 

rengi, sol-alt gözlük ve sağ-alt sakal özelliğine karşılık gelen dağılımları göstermektedir. 

 

Şekil 4 Özelliklere karşılık gelen gizli vektörlere izdüşüm alımı 

CelebA veri setinde ilgili özniteliği içeriyor olarak tanımlanmış (diğer bir deyişle, gülümseme, sarı saç, 

gözlüklü veya sakallı olarak etiketlenmiş) imgelerin ilgili özniteliklere izdüşümleri alındığında, dağılımın 

farklı kısımlarına düştüklerini gözlemledik. Şekil 5’de, her bir öznitelik için, normal dağılımın sağ ve 

soldaki uç kısımlarına (yani,μ +⁄(- 3σ nın ötesine)) ve ortasına (≌ μ) düşen bazı imgeleri gösterdik. Şekil 

4’de mavi ile boyalı dağılımdaki her bir imge, CelebA veri setinde ilgili özniteliğe sahip olarak 

etiketlenmiştir. Ancak, bu dağılımlardan mavi olanının, sol-uç ve yeşil dağılımın, sağ-uç bölgelerindeki 

imgelerin doğru etiketlenip etiketlenmediği merak konusudur. Şekil 5’de, her bir öznitelik için, üst 

satırdaki imgeler ilgili özniteliği içeren imgelerin oluşturduğu dağılımın (mavi dağılım) sağ-uç kısmından 

( μ+ 3σ) alınmıştır. Bu imgeler incelendiğinde, imgelerin izdüşümünün düştüğü yer, beklediğimiz gibi, 

ilgili özniteliği içermeyen dağılımın ortalamasından uzak olduğu ve ilgili özniteliği güçlü bir şekilde 
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sağladığı görülmektedir. Orta satırdaki imgeler, izdüşümü mavi dağılımın ortalamasına yakın olanlardır. 

Bu imgeler incelendiğinde, ilgili özelliği taşıdığı ancak, sağ-uç noktalardan alınan imgeler kadar güçlü bir 

şekilde özniteliği barındırmadığı görülmektedir. Alt satırdaki imgeler ise mavi dağılımın sol-uç kısmından 

( μ- 3σ) alınmıştır. Dikkat edilirse, bu imgelerin izdüşümü, ilgili özniteliği içermeyen dağılımın 

ortalamasına yakın veya ilerisindedir. Bu bölgeden alınan imgelerin ilgili özniteliği çok az içerdiği veya 

tamamen içermediği görülmektedir. Bu imgeler CelebA veri setinde ilgili özniteliğe sahip olarak 

etiketlenmelerine rağmen, çoğunun özniteliği barındırmadığı görülmektedir. Örneğin, Şekil 5’de sol-alt 

kısımda gözlüklü olarak etiketlenen imgelerin, gözlüklü olmadıkları açıktır. Bu durum, diğer öznitelikler 

için de benzerdir. Bu durum CelebA veri setinde yanlış etiketlemekten kaynaklıdır. Çalışmamızda, veri 

setindeki etiketleri kullanmadığımızdan, modelimiz bu yanlış etiketlemeden etkilenmemektedir. Ancak, bu 

koşullu ÜÇA mimarisi kullanan modelleri etkileyebilir. 

 

Şekil 5 Dört farklı özellik için normal dağılımın uç noktalarından alınan örnekler 

Çalışmanın devamında, herhangi bir öznitelik için ortalama öznitelik vektörü yerine, farklı referans 

imgeler kullanılarak elde edilen öznitelik vektörlerine izdüşüm alınmıştır. Burada amaç, farklı referans 

imgelerin tutarlılığını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, saç rengi özniteliği için ortalama öznitelik 

vektörünü elde ederken kullandığımız referans imgelerden rastgele 5 tanesi kullanılarak, bunların 

tutarlılığı test edilmiştir. Şekil 6’da bu 5 referans imge ayrı ayrı kullanılarak, elde edilen öznitelik 

vektörlerine izdüşüm sonuçları gösterilmiştir. Dikkat edilirse, ortalama ve standart sapmalardaki çok 

küçük farklılıkların dışında, Şekil 4’e benzer olarak, iki farklı dağılımın olduğu görülmektedir. Bu 

gözlemler, belirli bir öznitelik için, birbirine yakın bir dizi doğrusal yön ile kodlanabileceğini 

göstermektedir; dolayısıyla, ilgili öznitelik yönü tamamıyla farklı değil ve her öznitelik için bir dizi olası 
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yön vardır. 

 

Şekil 6 Saç rengi için rastgele 5 farklı referans imge çifti kullanılarak elde edilen dağılımlar 

Çalışmanın devamında, k parametresi için etkili bir aralık belirlemeye yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu 

kısımda, bir öznitelik yönünde imgelerin nasıl değiştiğini anlamak için, k’nın geniş bir aralığında pozitif 

ve negatif yönlerde bir dizi gözlem gerçekleştirdik. Şekil 7'de, ten rengi ve sakal öznitelikleri için sonuçlar 

gösterilmiştir. Ten rengi özniteliğinde kolayca görülebileceği gibi, ilgili öznitelik beklediğimiz gibi 

pozitif/negatif yönlerde kademeli olarak artmakta/azalmaktadır. Üretilen bir imgenin, komşuluklarına 

bakıldığında ten rengi ve sakal dışındaki özelliklerin korunduğu görülmektedir. Öznitelik vektörü yönünde 

k değerini artırmaya/azaltmaya devam ettiğimizde, yüz imgeleri yavaş yavaş farklı yüzlere dönüşmektedir. 

Bu nedenle, yüz özelliklerini değiştirmeden ilgili bir özniteliği düzenlemek için belirli bir imgenin yerel 

komşuluğunda kalınmalıdır. 

Herhangi bir öznitelik yönündeki büyük değişimlerde, yani büyük k değerleri, örneğin k> 20 veya k <-20 

için başlangıç imgesinden bağımsız olarak, tüm imgelerin sol ve sağ uçlarda belirli bir çift yüz imgesine 

yakınsadığını gözlemledik. Aslında, bu öznitelik ekseninde bir son yoktur, ancak bir noktadan sonra eksen 

üzerindeki enterpolasyon yeni imgeler üretememektedir. Bu şaşırtıcı bir durum değildir. Çünkü gizli 

uzaydaki bu eksenlerin en uzak uçlarında, ÜÇA eğitimi sırasında kullandığımız z örneklemesi nedeniyle 

(z'nin her bir bileşeni    
   ve    

   olan bir Normal dağılımdan örneklenmiştir) Üretici ağ tarafından 

gözlemlenen neredeyse hiç örnek yoktur. z bileşenlerinde çok ileri gittiğimizde,  yani μ +⁄- 3σ’yı 

aştığımızda, üretilen imgelerdeki değişiklik olasılığı sıfıra çok yakınlaşır. Test ettiğimiz tüm öznitelik 

vektörlerinde, benzer durum gözlemlenmiştir. Genel olarak, küçük adımlarla bir öznitelik ekseninde 

pozitif veya negatif yöne gittiğimizde, k < 2 olduğunda diğer girdi özniteliklerinin orijinal girdiye çok 

benzer kaldığını gözlemledik. 
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Şekil 7 k parametresi için değer aralığının belirlenmesi. Üst: farklı k değerleri için cilt rengindeki değişimi, Alt: sakal özelliğindeki 

değişimi göstermektedir. Her bir özellik için kullanılan referans imgeler, her bir örneğin üstünde verilmiştir. 

k = 0 başlangıç imgesine karşılık gelmektedir. 

Öznitelik değiştirme uygulanacak herhangi bir imge ilgili özniteliği içermiyorsa, genel olarak k<2 hipotezi 

iyi çalışmaktadır. Ancak, seçilen imge ilgili özniteliği içeriyorsa, öznitelik yönündeki küçük değişimler 

bile imgenin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle, k için daha sistematik bir çözüm sunulması 

gerekmektedir. İmgeye özel bir k aralığını belirlemek için, Şekil 4’de elde ettiğimiz dağılımlardan 

yararlanabiliriz. Burada, esas amacımız k’nın güvenli sınırlarını belirlemektir. Bu şekilde, girdi olarak 

alınan imge ilgili özniteliği sağlıyorsa daha küçük k değerleri ile imgedeki temel özellikler korunabilir. 

Şekil 4’de daha önceden belirtildiği gibi, imgelerin hesaplanan öznitelik vektörlerine izdüşümü 

alındığında, biri nötr ve diğeri ilgili özniteliği içeren imgelerin oluşturduğu iki dağılım oluşmaktadır. Bu 

dağılımlardaki her öznitelik için elde edilen ortalama ve standart sapmalardan yararlanılarak k parametresi 

için güvenli bir aralık tanımlanabilir. Şekil 5’de görüldüğü gibi, öznitelik dağılımlarının sol uç 

noktalarında, yani 3σ’nın ilerisinde, öznitelikler çok az görünürken, sağ uç noktalarında ise öznitelikler 

belirgin bir şekilde görünmektedir. Buradan yola çıkarak, öznitelik ekseninde μ +/- 3σ’nın ötesine geçmek 

yüz özniteliklerinde fark edilebilir değişimler gösterebilir. Bu şekilde, gizli alandaki herhangi bir z’nin 

öznitelik eksenindeki izdüşümünün, öznitelik eksenindeki μ  +⁄- 3σ’ya uzaklığını hesaplayarak k aralığını 

formüle edebiliriz. Daha sonra, k parametresini bu aralıkta tutarak, bir imgenin yalnızca ilgili özniteliğini 

güvenli bir şekilde düzenlemek için kullanabiliriz. 

Şekil 8’de, daha önceden analiz ettiğimiz öznitelik kümesi için, iki örnek imge üzerinde test işlemi yaptık. 

Çalışmada, ilk başta kodlayıcı ağını kullanarak bu imgelerin z vektörlerini elde ettik. Daha sonra, her bir 
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öznitelik için bağımsız olarak z vektörlerinin izdüşümlerini (yani a) hesapladık. Nihai olarak, imgelerin 

izdüşümü ile öznitelik dağılımlarının            ⁄ ’sına, uzaklığını hesaplayarak, k için güvenli sınırları 

belirledik. Hesaplanan aralık için oluşturulan görüntüleri gözlemlemek için, k'yı öznitelik eksenleri 

üzerinde   ,           ⁄ ve            ⁄  noktalarına denk gelecek şekilde ayarladık. Her iki imgenin 

orijinal z değerlerini ve Kodlayıcı ağını kullanarak, ilgili dört öznitelik için tanımlanan k değerleri için 

öznitelik düzenleme gerçekleştirdik. Şekil 8’de elde edilen sonuçlar gösterilmiştir. İmgelerde görüldüğü 

gibi, k öznitelik dağılımlarının        ⁄  sı arasındaki değerlere ayarlandığında, öznitelik düzenleme 

yalnızca istenen öznitelikleri düzenlerken diğer yüz niteliklerini başarıyla korumaktadır. 

Dağılım parametreleri incelendiğinde, nötr bir imgenin, atfedilen dağılımın sağ kuyruğuna (yani μ+3σ) 

ortalama mesafesi seçilen dört öznitelik için 1:26 ile 1:84 arasında değişkenlik göstermektedir. Ancak, 

girdi imgesi hali hazırda ilgili özniteliğe sahipse bu aralık daralmaktadır. Bu gibi durumlarda, orijinal girdi 

imgesinin izdüşümü hali hazırda öznitelik ortalamasına çok yakın olacağından, hedef öznitelikte çok 

küçük bir değişim olacaktır. Bu değerler gözlemlerimizle tutarlıdır. Deneysel çalışmalarımızda, nötr 

imgelerde bazı öznitelikleri düzenlemek için k = 2' nin genellikle diğer yüz özniteliklerini değiştirmeden 

çalıştığını gözlemlemiştik. Bu deneylerde, seçilen öznitelik dağılımlarının aralığı 2'den az olduğu için, 

Şekil 8'de elde edilen sonuçlarda imge düzenleme sırasında imgenin diğer yüz niteliklerinin korunduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 8 Sol sütun: örnek girdi imgeleri, sağ sütun: dört özellik için,  k’nın farklı değerleri kullanılarak düzenlenmiş imgeler. 

Tablo 1’de CelebA veri kümesinde tanımlanan 40 öznitelik verilmiştir.  Çalışmada toplamda 15 öznitelik 

için düzenleme yaptık. Diğer öznitelikler için sonuç göstermemizin sebepleri: 

 Bu niteliklerin bazıları belirsiz veya yüz görüntüsünde görsel niteliklerle yorumlanması zordur. 

Örneğin; “blurry”, “5o'clock shadow”, “sideburns”, “attractive” vb. 

 Bu özniteliklerden bazıları için referans imge oluşturmak zordur. Örneğin; “oval face”, “big lips”, “big 

nose”, “bushy eyebrows”, “chubby”, “high cheek bones”, “pointy nose” vb. Önerdiğimiz yöntemde, 

bir özniteliği temsil eden vektörü bulurken, aynı kişi için alınan ve ilgili özniteliği içeren ve içermeyen 

olmak üzere bir referans imge çifti kullanılmaktadır. 

 Modelimizi CelebA veri kümesinden sınırlı sayıda görüntü kullanarak (30 bin) eğittiğimiz için, model 

bazı öznitelikleri (“goatee”, “mustache”, “wearing earrings”, “wearing necklace”, “wearing necktie”, 

“gray hair”) kodlamakta zorlanmaktadır.   

Özet olarak, çalışmada sonuç gösterdiğimiz öznitelikler: “bald”, “bangs”, “hair length”, “brown hair”, 

“gender”, “age”, “straight hair”, “wavy hair”, “sunglasses”, “smile”, “blond hair”, “black hair”, 

“eyeglasses”, “beard”, and “skin color”. Bu özniteliklerden bazıları yenidir ve Çizelge 1’de yer 

almamaktadır. Bildiğimiz kadarıyla, bu öznitelikler mevcut yüz öznitelik düzenleme çalışmalarında 

kullanılan hemen hemen tüm öznitelikleri kapsamaktadır. 

Çizelge Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı. CelebA veri kümesinde tanımlanan tüm öznitelikler 

No Tanım No Tanım No Tanım No Tanım 

1 5o’ClockShadow 11 Blurry 21 Male 31 Sideburns 

2 ArchedEyebrows 12 BrownHair 22 MouthSlightlyOpen 32 Smiling 

3 Attractive 13 BushyEyebrows 23 Mustache 33 StraightHair 

4 BagsUnderEyes 14 Chubby 24 NarrowEyes 34 WavyHair 

5 Bald 15 DoubleChin 25 NoBeard 35 WearingEarrings 

6 Bangs 16 Eyeglasses 26 OvalFace 36 WearingHat 

7 Biglips 17 Goatee 27 PaleSkin 37 WearingLipstick 

8 BigNose 18 GrayHair 28 PointyNose 38 WearingNecklace 

9 BlackHair 19 HeavyMakeup 29 RecedingHairline 39 WearingNecktie 

10 BlondHair 20 HighCheekbones 30 RosyCheeks 40 Young 

Önerdiğimiz yöntemde, daha önceden belirttiğimiz gibi, aynı kişi için ilgili özelliği içeren ve içermeyen 

olmak üzere bir referans imge çifti kullanılmaktadır. Ancak, cinsiyet özniteliğinin kodlanması için 

referans görüntü çiftlerini tanımlamak biraz zordur. Çünkü referans imge seçilirken rastgele bir kadın ve 

erkek yüz kullanırsak, diğer niteliklerin birçoğu düzenleme sonrasında ortaya çıkan imgede değişebilir. Bu 

nedenle, referans imgeleri oluşturmak için, rastgele bir erkek yüz yerine bir kadın yüzüne yapay olarak bir 

sakal ekledik. Düzenlemeden sonra ortaya çıkan görüntülerde, birincil yüz özelliklerinin korunduğu, yani 

üretilen erkek/kadın görüntülerinin ilk yüz görüntüsüne çok benzediğini, ancak cinsiyetin değiştiğini 
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gözlemledik. 

Yaptığımız çalışmada, literatür ’de genel olarak kullanılan veri setini (celebA) kullandık. Ancak, bu 

çalışmaların bu veri setini kullanmalarının esas sebeplerinden bir tanesi veri setinin etiketleri 

barındırmasıdır. Önerdiğimiz model, denetimsiz olduğundan, diğer bir deyişle etiketli veri setine ihtiyaç 

duymadığından, daha büyük veri setleri ile test edilebilir. Bu şekilde, yaptığımız çalışmada, 

kodlayamadığımız öznitelikler de kodlanabilir.  

V. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

 Önerdiğimiz model etiketli veri seti gerektirmediğinden, benzer ve büyük boyutlu veri setlerinin 

kullanılabilmesine olanak sağlayabilir. 

 Eğitilen modeller kullanılarak, etiket içermeyen farklı yüz imgelerinin etiketlenmesine olanak 

sağlayabilir. 

 İmge boyama (image inpainting) gibi, imgedeki eksik veya kapatılmış bölgelerin doldurulmasını 

sağlayabilir. 

VI. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

Proje kapsamında alınan makine ve teçhizatlar bu proje kapsamında kullanılmıştır.  

VII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları  

Proje kapsamında alınan makine ve teçhizatlar ile bir ulusal bildiri ve bir uluslararası makale olmak üzere 

iki çalışma yayınlanmıştır.  
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IX. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

 

Bütçe 

Yılı 
Detaylar 

2018 

Bütçe 

Kodu 
Açıklama 

Önceki 

Yıldan 

Devir 

Başlangıç 

Ödeneği 

Eklenen 

Aktarma 

Düşülen 

Aktarma 

Eklenen 

Ödenek 

Düşülen 

Ödenek 

Net 

Ödenek 
Harcanan 

Bloke 

Edilen 

(Avans) 

Bloke 

Edilen 

(Diğer) 

Kalan 

03.2 

TÜKETİME 

YÖNELİK 

MAL VE 

MALZEME 

ALIMLARI 

0,00 1.888,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.888,32 1.652,00 0,00 0,00 236,32 

03.7 

MENKUL 

MAL, 

GAYRİMADDİ 

HAK ALIM, 

BAKIM VE 

ONARIM 

GİD. 

0,00 1.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357,00 1.180,00 0,00 0,00 177,00 

06.1 
MAMUL MAL 

ALIMLARI 
0,00 25.754,68 0,00 0,00 0,00 0,00 25.754,68 23.600,00 0,00 0,00 2.154,68 

  Toplam 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 26.432,00 0,00 0,00 2.568,00 
 

2019 

Bütçe 

Kodu 
Açıklama 

Önceki 

Yıldan 

Devir 

Başlangıç 

Ödeneği 

Eklenen 

Aktarma 

Düşülen 

Aktarma 

Eklenen 

Ödenek 

Düşülen 

Ödenek 

Net 

Ödenek 
Harcanan 

Bloke 

Edilen 

(Avans) 

Bloke 

Edilen 

(Diğer) 

Kalan 

03.2 

TÜKETİME 

YÖNELİK 

MAL VE 

MALZEME 

ALIMLARI 

236,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,32 0,00 0,00 0,00 236,32 

03.7 

MENKUL 

MAL, 

GAYRİMADDİ 

HAK ALIM, 

BAKIM VE 

ONARIM GİD. 

177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,00 0,00 0,00 0,00 177,00 

06.1 
MAMUL MAL 

ALIMLARI 
2.154,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154,68 0,00 0,00 0,00 2.154,68 

  Toplam 2.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,00 0,00 0,00 0,00 2.568,00 
 

 

 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

 

Makine ve teçhizatlar projede araştırmacı olan Arş. Gör. Yahya Doğan’nın odasında bulunmaktadır. 

Hali hazırda, BAP projesi kapsamında diğer bir çalışma yürütülmekte ve tez ile ilgili eksik kalan 

deneyler yapılmaktadır. Araştırmacının tezini bitirmesi durumunda, makine ve teçhizatlar diğer 
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lisansüstü öğrencilerin projelerinde kullanılmak üzere koordinatörü olduğum Computer Vision and 

Machine Learning  (CVML) laboratuvarına taşınacaktır.  

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar  

 

Teknik ve bilimsel ayrıntılar bildiri ve makalede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

 

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı  ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz) 

 

Yahya Doğan and Hacer Yalım Keleş, "Stability and Diversity in Generative Adversarial Networks," 

2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Sivas, Turkey, 

2019, pp. 1-4, IEEE, DOI: 10.1109/SIU.2019.8806356.  

e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı  ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz) 

 

Yahya Doğan and Hacer Yalım Keleş, "Semi-supervised Image Attribute Editing using Generative 

Adversarial Networks", Neurocomputing Journal, 2020, (SCI) DOI: 10.1016/j.neucom.2020.03.071. 

 

Doktora tezi: Yahya Doğan’ın doktora tezi proje bitimi itibarı ile henüz tamamlanmamıştır; ancak 

proje kapsamında geliştirilen ve yakında gönderilmek üzere hazırladığımız ikinci yayının ardından tez 

yazımına geçilecektir. Proje kapsamında yürütülen çalışmaların tamamı Yahya Doğan’ın doktora 

tezinin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




