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Bu Bölümde

Giriş ve Kurulumlar

1

Bu bölümde beklenen hede!er:

 » Ver" B"l"m"n"n tanımı ve hede!er"n" kavramak,

 » K"tapta kullanılacak araçların "#let"m s"stemler"ne özgü 
nasıl kurulmasını ve kullanılması aktarmak, 

olacaktır.

Ver! B!l!m! 2
Anaconda !le Proje Ortamı Kurulumu 3
Anaconda Ortamını Tanıma 6
Anaconda Nav!gator  7
Amazon Web Serv!ces Hesabı Olu"turma 12
Neler Ö#rend!k? 14
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Veri Bilimi
Ver" b"l"m", büyük m"ktarda karma#ık ver"ler "le yararlı b"lg"ler sa$layan b"r uygulamalı 
matemat"k ve "stat"st"k alanıdır. Temel olarak matemat"k, b"lg"sayar b"l"m" ve endüst-
r"ye özgü uzman b"lg"s" alanları arasındak" kes"#"md"r. Ver" b"l"m" bölümünde çalı#an 
k"#"ler, ver" b"l"mc"ler" olarak adlandırılır .

Ver" b"l"m"n"n hede!er":

 » Ver"lerden b"lg" üretmek,

 » Ver"lerden eylem öner"ler" türetmek,

 » Karar alma deste$",

 » %# süreçler"n" opt"m"ze etmek ve otomat"kle#t"rmek,

 » Ve bunlarla b"rl"kte kurumsal yönet"m deste$" de yer alır.

Ver" b"l"mc"ler", genell"kle ver" b"l"m"nde daha faz-
la e$"t"m almı# b"lg"sayar b"l"mc"ler", matemat"kç"-
ler, "stat"st"kç"ler, "#letme ekonom"stler", program-
cılar, ver"tabanı uzmanları veya f"z"kç"lerd"r.



3Anaconda ile Proje rtamı Kurulumu

Konuya özel ek olarak, b"r ver" b"l"mc"s" ver"lerden üret"len b"lg"y" net b"r #ek"lde 
sunab"lmel" ve çe#"tl" hedef gruplara yakla#tırab"lmel"d"r. Uygun "let"#"m ve sunum 
becer"ler" gerekl"d"r. Kurumsal ortamda ver" b"l"mc"s", "# anal"st" veya ver" anal"st" 
ter"mler" genell"kle karı#tırılır. Görevler" ve faal"yet alanları zaman zaman çakı#ab"l"r.

Ver" anal"st" klas"k, prat"k ver" anal"z" gerçekle#t"r"rken, ver" b"l"mc"s" karma#ık yön-
temlerle, örne$"n; yapay zeka veya mak"ne ö$ren"m" ve gel"#m"# anal"z ve tahm"n 
tekn"kler" "le b"r yakla#ım ben"ms"yor. Ver" b"l"mc"s", asıl odak noktasının yalnızca "# 
modeller"n"n ve "# süreçler"n"n anal"z" olmadı$ı "ç"n kend"s"n" "# anal"st"nden ayırır. %# 
anal"stler", ver" b"l"mc"ler" tarafından hazırlanan ver"ler" ve kend"ler" tarafından sa$la-
nan etk"le#"ml" dashboard veya ver" araçları anal"zler"nde kullanırlar.

Günümüzde, endüstr"lerdek" #"rketler "ç"n ver" b"l"m" araçları ve yöntemler" kullanıla-
rak büyük m"ktarda ver" de$erlend"r"lmekted"r. A#a$ıda örnek senaryolara bakarak 
daha "y" kavrayab"l"r"z.

 » Perakende ve t"caret #"rketler", mü#ter"ler"n satın alma davranı#larını anal"z ederek 
ver" b"l"m"nden yararlanır. Olası "ade nedenler"n"n ara#tırılması, "ade sayısının azaltıl-
masına yardımcı olacaktır.

 » Sa$lık sektöründe (tıp ve eczacılık), hastaların ver"ler" "le b"reyselle#t"r"lm"# tedav" ve 
"laç opt"m"zasyonu "ç"n anal"zler olu#turulmasını sa$lar.

 » Loj"st"k #"rketler", "# süreçler"n" ve nakl"ye h"zmetler"n"n kal"tes"n" "y"le#t"rmek "ç"n ver" 
b"l"m"n" kullanır.

 » Endüstr"yel #"rketler, ver" b"l"m"n" kullanarak üret"m süreçler"n" kontrol eder ve opt"-
m"ze eder.

Anaconda ile Proje rtamı Kurulumu
Anaconda, b"l"msel Python paketler", araçları, kaynakları ve gel"#t"rme ortamlarından 
olu#an har"ka b"r koleks"yondur. Bu paket, b"r ver" b"l"mc"n"n Python'ın "nanılmaz 
gücünden yararlanmak "ç"n kullanab"lece$" b"rçok temel aracı "çer"r. Anaconda 
Ind"v"dual Ed"t"on ücrets"z ve açık kaynaklıdır. Ve b"zde bu ürünü kullanaca$ız. Ücrets"z 
ve açık kaynaklı olması, Anaconda "le çalı#mayı er"#"leb"l"r ve kolay hale get"r"r. Bu 
ürün W"ndows, macOS ve L"nux mak"nelerde çalı#ab"lmekted"r.
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235 bölgede 20 m"lyondan fazla kullanıcı ve 2,4 M"lyardan fazla paket "nd"rme "le; 
Anaconda, son derece büyük b"r topluluk olu#turdu. Anaconda, çe#"tl" b"l"msel mak"-
ne ve ver" b"l"m" paketler"ne er"#mey" kolayla#tırır.

Ver" b"l"m"nde yen"ysen"z ve tam anlamıyla Python deney"m"n" ya#amak "st"yorsanız 
veya daha fazla "#levsell"k ve ver"ml"l"k arayan deney"ml" b"r ver" b"l"mc"s"ysen"z 
bu har"ka da$ıtımı "ncelemen"z" gerçekten tavs"ye eder"m. Ve k"tapta b"z de bu 
ekos"stemden faydalanaca$ız. Anaconda, Paket yönet"m"n" ve da$ıtımını hızlı ve kolay 
hale get"r"r. Araçlar, gel"#t"rme ortamları, paketler ve k"taplıklarla dolu Anaconda, ver" 
b"l"m" "ç"n gerçekten orj"nal b"r seç"md"r. Anaconda'nın bu tür gel"#m"# özell"kler"n"n 
oldu$u pek çok sektörde ve alanda popülar"tes" g"derek artarken bu sürekl" gen"#leyen 
araç ve kaynak paket"yle ba#lamak "ç"n daha "y" b"r zaman olmamı#tır.

B"z, yukarıda da bahsed"ld"$" g"b" Anaconda Ind!v!dual Ed!t!on ürününü kullanaca-
$ız. Kurulum "ç"n a#a$ıdak" "#lemler" tak"p ed"n"z e$er güncell"k veya d"$er konular "le 
alakalı b"r sorun ya#arsanız https://docs.anaconda.com/ adres"n" z"yaret ed"n"z. 

Kurulum "ç"n; www.anaconda.com/products/!nd!v!dual adlı s"tey" z"yaret ed"n.

A#a$ıda görüldü$ü üzere "#let"m s"stem"n"ze göre "lg" ba$lantıya tıklayın. %nenen dos-
yaya "k" kere tıkladıktan sonra "lerleyen sayfalarda "#let"m s"stem"n"ze göre olan adım-
ları tak"p ed"n.

indo s İşletim istemi için Kurulum
Anaconda’yı kurmak "ç"n b"r hedef klasör seç"n ve Next butonuna tıklayın.
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İş Problemini Anlamak
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Bu bölümde, ver! b!l!m! !" sorununu nasıl ele alınmalı 
ve bu sürec!n nasıl yürütülmes! üzer!ne b!lg! ver!lm!"t!r. 

Bu süreç, sorunu çerçevelemekten ba"layıp, sorundan 
hareketle olu"turulan model!n nerede nasıl h!zmet 
verme senaryosuna kadar bu bölümde de#!n!lm!"t!r.
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Ver! B!l!m! Dı#ı Çözümler!n Bel!rlenmes! 19
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Yanlı# Sonuçların Yönet!lmes! 21
Ver! Kaynaklarını Tanımlama 21
Ver!ler! "#lemek !ç!n Kütüphaneler!n Bel!rlenmes! 21
Ürünün Nereden H!zmet Verece$! Yer! Bel!rleme 22
Neler Ö$rend!k? 23
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orunu erçevelendirme
Her b!r sorunun durumu farklıdır ve kend!s!ne özel b!rçok özell!k barındırır. Her türlü 
soruna uyan tek b!r yakla"ım yoktur. B!r !" problem!n!, !stenen sonucu ve durumun 
güçlü ve zayıf yönler!n! anlama yetene#! bu !"!n k!l!t noktasıdır. Esasında, madalyonun 
her !k! tarafını, beklent!ler! ve yetenekler! anlamanız gerek!r. Bu b!lg!ler! göz önüne 
alarak daha sonra çözümü çerçevelemeye devam edeb!l!rs!n!z.

Bu adımlar günümüzde !" gel!"t!rmede sıklıkla kullanılır. Ve bu adımlar sadece ver! 
b!l!m!nde de#!l günlük hayatta da b!rçok yerde kullanılır. 

Yukarıda bahsett!#!m olay SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportun!t!es, Threats) 
Türkçe kar"ılı#ı; Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehd!tle Anal!z olarak yorumla-
nab!l!r.

SWOT anal!z!, b!r organ!zasyonun, tekn!#!n, sürec!n, durumun b!r proje veya !" 
g!r!"!m!ndek! k!"!n!n güçlü ve zayıf yönler!n! bel!rlemek !ç ve dı" ortamdan gelen 
fırsatları, tehd!tler! bel!rlemek !ç!n kullanılan stratej!k b!r tekn!kt!r.

Bu tekn!k, projen!n veya !" g!r!"!m!n!n hede$er!n!n bel!rlenmes!n! ve hedefe ula"mak 
!ç!n olumlu/olumsuz !ç ve dı" faktörler!n tanımlanmasını gerekt!r!r.

Bu yöntem 1960'larda Harvard Ün!vers!tes!, Learned, Chr!stensen, Andrews ve Guth 
profesörler! tarafından gel!"t!r!lm!"t!r. 

Ver! b!l!m! projes!nde SWOT anal!z! kullandı#ımızda yararlı olab!l!r. Ba"lıca yararları:

 » Fırsatlardan yararlanmak !ç!n gücümüzü kullanab!l!r!z.

 » Zayıf yönler!m!z!n farkında olarak, onları güçlü yönlere dönü"türmek !ç!n stratej!ler 
uygulayab!l!r!z.

 » Çevrem!zdek! tehd!tler! güçlü yönler!m!ze entegre ederek, fırsatlara dönü"türeb!l!r!z.
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İş Problemlerini Tanımlama
B!r amaca h!zmet etmek !ç!n b!r organ!zasyon kurulur. Bu organ!zas-
yonun !" b!r!mler!, ortak b!r !stenen sonucu elde etmek !ç!n ba#ım-
sız olarak planlanmalı ancak !lg!l! faal!yetler! odakta tutacak "ek!lde 
olmalıdır. %" problem!n!n ölçüleb!l!r b!r "ek!lde tanımlanması gerek!r. 

Ölçüleb!l!r metr!kler, projen!n erken b!r a"amasında tanımlanmalıdır. Bu, ek!b!n ula"ı-
lab!l!r hedefe odaklanmasına yardımcı olur.

eri Bilimi ışı özümlerin Belirlenmesi
Tüm !" sorunları b!r ver! b!l!m! çözümüne !ht!yaç duymaz. Ba"lı-
ca a"a#ıdak! noktalar göz önüne alınmalı:

 » E#!t!m Ver!ler!n Yeters!z M!ktarı

Ver! b!l!m! çözümler!n! !lk seferde kullanılmamasının neden!, 
do#ru modeller!n e#!t!m!n! engelleyen yeters!z ver! m!ktarıdır. 

Daha da kötüsü, bazı durumlarda yanlı" modeller tamamen rastgele tahm!n veya sı-
nı$andırma sonuçları üret!r ve tüm !" !"levsell!#! sorgulanab!l!r.

 » Öneml! Ver! Noktalarının Eks!kl!#!

Büyük b!r ver! kümes!ne sah!p olmak, ver! b!l!m!n! b!r çözüm olarak kullanmak !ç!n 
b!r sonrak! husus, modele g!rd! olarak kullanılacak kadar öneml! olup olmadıklarına 
karar vermek !ç!n ver! noktalarını (özn!tel!kler) ke"fetmekt!r. Özell!k seç!m!, do#ruluk 
ve güven!l!rl!k açısından model!n genel performansını do#rudan etk!led!#! !ç!n çok 
öneml! b!r parçadır.

 » Ver! B!l!m! Model!n! Güncellemen!n Prat!k Olmaması

Ver! b!l!m! çözümler!n! kullanmanın önündek! üçüncü olası engel, sık zaman aralıkla-
rında b!r güncelleme model!n!n uygulanmasının zor olması olab!l!r. Ba"langıçta do#-
ru b!r modele sah!p olmak, kısa b!r süre !ç!n güven!l!r tahm!nler elde etmek !ç!n yeterl! 
olab!l!r. Ancak daha uzun süreler boyunca performans, kullanıcıların olaylarındak! de-
#!"!kl!kler neden!yle olumsuz etk!lenecekt!r.

Tüm bunlar, güncel ver!ler! kullanarak kend!n! sürekl! olarak yen!den e#!ten plan-
lanmı" b!r güncelleme model!n!n yerle"t!r!lmes!n! gerekt!r!r. Sorun, güncel ver!lere 
er!"!m!n her zaman mümkün olmamasıdır. Çünkü, kaynak b!r veya daha fazla farklı 
kaynaktan elde ed!len geçm!" ver!ler olab!l!r.
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 » Yorumlanab!l!rl!k Eks!kl!#!

Bazen, son derece do#ru e#!t!lm!" b!r model!n!n sonuçları b!le son kullanıcılar tarafın-
dan kolayca anla"ılamayab!l!r ve bu da ben!msenmes!n! çok zor veya !mkansız hale 
get!r!r. Örne#!n; karar a#açları söz konusu oldu#unda ortaya çıkan alt gruplar rahat-
lıkla yorumlanması zordur.

 » Canlı Ortamda Yava"lık

Geleneksel kural tabanlı yakla"ımların aks!ne ver! b!l!m! tabanlı yakla"ımların uygu-
lanmasında her zaman b!rkaç ekstra a"ama vardır: ver! ön !"leme ve/veya tem!zleme, 
özell!k seç!m! ve/veya dönü"türme, model seç!m! ve tasarımı, e#!t!m ve test, vb. Bütün 
bunlar genel yürütme süres!ne eklen!r ve der!n ö#renme modeller! söz konusu oldu-
#unda tasarımlarındak! m!lyon ölçekl! parametre sayısı neden!yle daha da kötüle"!r.

Bazı durumlarda, tahm!n zamanında b!rkaç san!yel!k b!r gec!kme b!le son kullanıcılar 
!ç!n çok !stenmeyen b!r durumdur ve bu da onları uygulamanın kullanımından 
hemen vazgeç!reb!l!r. Örne#!n, gerçek zamanlı ürün/h!zmet öner! s!stemler!n!n ço#u 
durumunda tüm kullanıcılar hızlı b!r yanıt süres! bekler ve bu onları uygulamayı 
kullanmaya mot!ve etmen!n en öneml! faktörler!nden b!r! olab!l!r.

Sonuç olarak, ver! b!l!m! çözümler! gelecek vaat eden performanslarıyla !"!n tüm 
yönler!nde devr!m yarattı. %" sorunlarını ele almak !ç!n ver! b!l!m! tabanlı çözümler! 
kullanmayı önermeden önce olası tüm zorlu senaryoları göz önünde bulundurmak 
öneml!d!r. Çünkü, erken de#erlend!rme kurulu"ların öneml! m!ktarda zaman ve kay-
naklarından tasarruf etmes!n! sa#layacaktır. Yukarıdak! sorunları çözüme ula"tırdı#ı-
nız zaman el!n!zde çok sa#lam b!r ver! b!l!m! çalı"ması mevcut olur. Özetle mümkün 
oldu#u kadar bas!t ve açıklanab!l!r b!r yöntem !le sonuç elde ed!lmes! öner!l!r.

ıktı Kullanımının Tanımlanması
Projen!z!n çıktısının mutlaka son ürün olması gerekmeyeb!l!r. Büyük resm!n ve çaba-
nızın bütüne nasıl uydu#unun farkında olmalısınız. Örne#!n, çıktınız mü"ter! kaybı 
!ç!n b!r notu vereb!l!r ve bu daha sonra ba"vuru sah!b! hakkındak! d!#er özell!klerle 
b!rl!kte b!r karar verme sürec!nde kullanılab!l!r. 
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Yanlış onuçların Yönetilmesi
Ba"arısızlık yönet!m!, proje yönet!m!n!n öneml! b!r b!le"en!d!r. 
Bunun !ç!n çıkan sonuçların !y! yorumlanması gerek!r ve anal!zler 
!le hatalı bölgeler tesp!t ed!lmel!d!r. Çünkü, model!n nerede eks!k 
oldu#unu anladı#ınız vak!t bu sürec! kolaylıkla yöneteb!l!rs!n!z.

eri Ka naklarını Tanımlama
B!r ver! b!l!m! çözümünün temel! büyük veya küçük ver!d!r. Ver!ler!n gerçekl!#!, !zle-
neb!l!rl!#! ve kal!tes! çözümünüze olan güven! do#rudan etk!leyecekt!r. Bu nedenle, 
b!r ver! kayna#ı bel!rtt!#!n!zde, kayna#ını b!lmen!z ve gelecekte tanımlanmı" açık b!r 
plana sah!p olmanız öneml!d!r. Ver!ler!n!zle !lg!l! herhang! b!r kal!te sorunu çözümü-
nüzün güven!l!rl!#!ne c!dd! "ek!lde zarar verecekt!r.

erileri İşlemek için Kütüphanelerin Belirlenmesi
Ver! b!l!m! projes!ne ba"lanırken günümüzde hang! kütüphaneler!n kullanılaca#ı ne-
redeyse artık sab!t, öner!len b!r yol vardır. Ver! b!l!m!nde kütüphane seç!m! projeler!n 
a"amalarına ba#lıdır.

Bölümlerden b!r tanes! Ver! %"leme ve Modelleme, bunun !ç!n k!tabımızda NumPy, 
Pandas ve Sc!K!t-Learn kütüphaneler!n! kullanaca#ız. D!#er bölüm !se Ver! Görselle"-
t!rme bu a"ama !ç!n !se Matplotl!b ve Seaborn kütüphaneler! kullanaca#ız.



Bu Bölümde

Kullanılacak 
Kütüphaneleri ve 
Teknolojilerini Tanımak
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Bu bölümde,  ver! b!l!m! projeler!nde en sık kullanılan 
ve sorunlarımızın öneml! b!r kısmını çözen NumPy, 
Pandas, Matplotl!b ve Seaborn kütüphaneler!ne de"!-
nece"!z.

NumPy kütüphanes! !le matemat!ksel hesaplama üze-
r!ne yo"unla#ılacaktır.

Pandas kütüphanes! !le temelde ver! kümes! man!pü-
lasyonu konusu !le u"ra#aca"ız.

Matplotl!b ve Seaborn kütüphanes! !le de ver!y! görsel-
le#t!rerek ke#fetme yetene"! kazanaca"ız.

Ve bu bölüm !t!bar!yle PyKas!f adında kend! yardımcı 
kütüphanem!z! kurmaya adım ataca"ız. Kodlama ve 
programlama yönünden yo"un b!r bölüme ba#lıyoruz.

NumPy !le Matemat!ksel Hesaplama 26
NumPy Ver! T!pler! 28
NumPy D!z!ler! Olu"turma 32
NumPy D!z!ler!n! #ndeksleme ve D!l!mleme 43
NumPy D!z!ler!n!n Man!pülasyonu 46
NumPy D!z!ler!nde Temel Ar!tmet!k Operasyonlar 55
NumPy D!z!ler!nde Eleman Bazlı Fonks!yonlar 57
NumPy D!z!ler!nde Toplama Fonks!yonları 59
NumPy D!z!ler!nde Ko"ullu Fonks!yonlar 62
Pandas !le Ver! #"leme 64
Pandas Ver! Yapıları 65
Pandas Ver! Çerçeveler! Olu"turma 67
Pandas !le Ver! Okuma 69
Pandas Ver! Çerçeveler!ne Genel B!r Bakı" 70
Pandas Ver! Çerçeveler!n!n Man!pülasyonu 76
Pandas !le Ver! Yazma/Kaydetme 92
Matplotl!b ve Seaborn !le Ver!y! Görselle"t!rerek 
Ke"fetme 94
Prof!llıngReport Sınıfını Kullanarak Örnek B!r 
Çalı"ma 124
Neler Ö$rend!k? 134
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umP  ile Matematiksel Hesaplama
Bu bölümde NumPy kütüphanes!n! !nceleyece"!z.

NumPy, Python !le kolay b!r #ek!lde sayısal hesaplamayı amaçlayan açık kaynaklı b!r 
projed!r. NumPy her zaman %100 açık kaynaklı yazılım ve herkes!n kullanımına açık 
olaca"ını kend! web s!tes!nde bel!rtm!#t!r.

NumPy çok boyutlu b!r d!z! ve matr!s ver! yapıları !çer!r. Tr!gonometr!k, !stat!st!ksel ve 
ceb!rsel rut!nler g!b! d!z!ler üzer!nde b!r d!z! matemat!ksel !#lem gerçekle#t!rmek !ç!n 
kullanılab!l!r. Bu nedenle, kütüphane çok sayıda matemat!ksel, ceb!rsel ve dönü#üm 
fonks!yonları !çer!r. 

NumPy kütüphanes!n! kullanmak !ç!n programımıza ça"ırmamız gerek!yor. Bunun 
!ç!n import anahtar kel!mes!n! kullanarak ça"ırdıktan sonra as anahtar kel!mes! !le 
np takma adı altında kullanaca"ız. A#a"ıda kullanımı göster!lmekted!r:

Örnek Kod
In [1]: import numpy as np

Ve artık NumPy kütüphanes!n!n fonks!yonlarına ve sını$arına er!#eb!leceks!n!z. 
NumPy sürümünü ve yapılandırmasını ekrana yazdıralım.

Örnek Kod
In [2]: np.__version__

Ekran Çıktısı
Out[2]: '1.19.5'

Görüldü"ü üzere NumPy kütüphanes!n!n 1.19.5 vers!yonu yüklü. Bu #uan en güncel 
sürümdür.

NOT S!z k!tabı aldı"ınızda belk! NumPy kütüphanes!n!n daha güncel b!r vers!yonu çıkmı# 
olab!l!r, s!z onu göreb!l!rs!n!z. Fakat k!tapta anlatılacak konular !le uyumlu olacaktır. 

%!md! b!r ndarray sınıfından b!r d!z! olu#turalım.

Örnek Kod
In [3]: veri = np.array([ [1, 2,3], [4,5, 6] ]) 
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Olu#an d!z!y! ekrana bastırma yapalım.

Ekran Çıktısı
In [3]: veri 

Ekran Çıktısı
Out[3]: array([[1, 2, 3],

  [4, 5, 6]])

Artık el!m!zde !k! boyutlu b!r d!z! vardır. %!md! bu nesnen!n özell!kler!ne sırasıyla bakalım:

Olu#turdu"umuz nesnen!n t!p! ö"renmek !ç!n type() fonks!yonunu kullanalım.

Örnek Kod
In [4]: type(veri)

Ekran Çıktısı
Out[4]: numpy.ndarray

Nesnen!n kaç boyutlu oldu"una bakmak !ç!n ndim özell!"!n! ça"ıralım.

Örnek Kod
In [5]: veri.ndim

Ekran Çıktısı
Out[5]: 2

Bu çıktı 2 boyutlu b!r nesne oldu"unu bel!rt!r.

Nesnen!n boyutlarının uzunlu"una bakmak !ç!n shape özell!"!n! ça"ıralım.

Örnek Kod
In [6]: veri.shape

Ekran Çıktısı
Out[6]: (2, 3)

Bu çıktı nesnede 2 satır 3 sütun oldu"unu bel!rt!r.
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Nesnen!n !çerd!"! elementler!n t!p!n! ö"renmek !ç!n dtype özell!"!n! ça"ıralım.

Örnek Kod
In [7]: veri.dtype                               

Ekran Çıktısı
Out[7]: dtype('int64')

Buraya kadar beraber b!r nesne olu#turduk ve bell! ba#lı konulara de"!nd!k.

%!md! b!raz daha der!ne !nerek b!r sonrak! ba#lı"ımızda NumPy d!z!s!n!n ver! t!pler!ne 
de"!nel!m.

NumPy Veri Tipleri
B!r NumPy d!z!s! homojen olmak zorundadır. Homojen demek d!z! !ç!ndek! elementle-
r!n ver! t!pler!n!n aynı olması durumudur. Bu ver! t!pler! tamsayılar, !#arets!z tamsayılar, 
mantıksal !fadeler, ondalıklı sayılar ve karma#ık sayılardır. %!md! bu ver! t!pler!n! tanıyalım.

Tamsa ılar
NumPy kütüphanes!nde tam sayı ver!ler! bu t!pte tutarak kulllanab!l!r!z. En sık kulla-
nılan tamsayı formları !nt8, !nt16, !nt32 ve !nt64’dür. Bu bahsed!len formlar ver!n!z!n 
de"er! büyüdükçe kullanılır. A#a"ıdak! örnekte np.array kullanarak örnek b!r tamsa-
yı ver!s! ürett!k.

B!r np.array fonks!yonu !le 3 elemanlı d!z! olu#turuldu.

Örnek Kod
In [1]: a=np.array([100, 200, 300], dtype=np.int)

a adlı de"!#ken!n! görüntüleyel!m.

Örnek Kod
In [2]: a

Ekran Çıktısı
Out[2]: array([100, 200, 300])

a adlı de"!#ken!n ver! t!p!ne bakalım.

Örnek Kod
In [3]: a.dtype

Ekran Çıktısı
Out[3: dtype('int64')
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İşaretsiz Tamsa ılar
E"er ver! set!n!zde negat!f tamsayı !çeren b!r ver! yoksa bu formatı kullanarak b!lg!sa-
yardak! belle"! daha etk!l! kullanab!l!rs!n!z. En sık kullanılan !#arets!z tamsayı formları 
u!nt8, u!nt16, u!nt32, u!nt64. Bu formatı çok sıklıkla kullanmayacaksınız çünkü gün-
lük hayatta ver!ler!m!z !ç!n uygun olmayab!l!r özell!kle görselle#t!rme !ç!n.

Mantıksal İ adeler
E"er ver! set!n!z mantıksal !fadeler !çer!yorsa yan! True veya False !fadeler! varsa bu 
formatı kullanarak b!lg!sayarınızın belle"!n! daha etk!l! kullanab!l!rs!n!z.

Tamsayı de"erler !le np.array fonks!yonun dtype parametres!nde bel!rtm!# 
oldu"umuz np.bool !le mantıksal d!z!y! olu#turalım. Bu d!z!y! olu#tururken -1, 0 
ve 1 de"erler!n! kullanalım. Çünkü s!zlere bu sayısal de"erlerden nasıl b!r mantıksal 
d!z! olab!lece"!n! göstermek !st!yorum. Bu dönü#üm !ç!n de dtype parametres!ne 
np.bool !fades!n! a#a"ıda bel!rtmek zorundayız.

Örnek Kod
In [1]: a=np.array([-1,0,1], dtype=np.bool)

%!md! a d!z!s!n! ekrana basalım. D!z! !ncelend!"!nde True ve False de"erler! !çer!yor. 
Bu mantıksal atamanın olu#ma #ekl! : 0 rakamın kar#ılı"ına False ver!l!rken, d!"er 
rakamların kar#ılı"ı True ver!lerek olu#turulur.

Örnek Kod
In [2]: a

Ekran Çıktısı
Out[2]: array([ True, False, True])

Ve a adlı mantıksal de"erler! !çeren d!z!n!n ver! t!p!ne bakalım. (In [1]’de bel!rt!ld!"! 
g!b! sonuç elde ed!yoruz)

Örnek Kod
In [3]: a.dtype

Ekran Çıktısı
Out[3]: dtype('bool')
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umP  izilerini İndeksleme ve ilimleme
NumPy d!z!ler!n!n ö"eler!ne ve alt d!z!ler!ne, Python l!steler!nde de kullanılan stan-
dart kö#el! ayraç göster!m! kullanılarak er!#!l!r. 

Bu konuyu anlamak !ç!n 2 temel örnek üzer!nden !ler!yece"!z. 

1. Tek boyutlu d!z!lerde !ndeksleme ve d!l!mle operasyonları

Burada np.linspace fonks!yonunu kullanarak ürett!"!m!z ver! üzer!nden uygulamalı 
!nceleyece"!z.

Örnek olarak, 9 de"er!yle ba#layan 99 de"er! aralı"ında 10 sayı olu#turalım.

Örnek Kod
In [1]: veri = np.linspace(start=9,stop=99,num=10)                             

Olu#an d!z!y! !nceleyel!m.

Örnek Kod
In [2]: veri                                                                   

Ekran Çıktısı
Out[2]: array([ 9., 19., 29., 39., 49., 59., 69., 79., 89., 99.])

%!md! ver!m!z!n !lk elemanına er!#el!m.

Örnek Kod
In [3]: veri[0]                                                                

Ekran Çıktısı
Out[3]: 9.0

Ver!m!z!n son elemanına er!#el!m.

Örnek Kod
In [4]: veri[-1]                                                               

Ekran Çıktısı
Out[4]: 99.0
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Ver!m!z!n !k!n!c! !ndextek! elemanına yan! üçüncü elemanına er!#el!m.

Örnek Kod
In [5]: veri[2]                                                                

Ekran Çıktısı
Out[5]: 29.0

Ver!m!zdek! !k!nc! !ndeks !le dördüncü !ndeks aralı"ında bulunan de"erler!ne er!#e-
l!m. Demek !sten!len !k!nc!, üçüncü ve dördüncü !ndekstek! de"erler nelerd!r.

Örnek Kod
In [6]: veri[2:5]                                                              

Ekran Çıktısı
Out[6]: array([29., 39., 49.])

Ver!m!zde bell! b!r element aralı"ını seçmek !ç!n  ba la bitir ad m nl   
yapıyı kullanmamız gerek!r, örne"!n sıfırıncı !ndeksten ba#layarak !k! adım !le yed!nc! 
!ndekse kadar olan de"erlere er!#!m !ç!n [0:7:2] yapısı kullanılır.

Örnek Kod
In [7]: veri[0:7:2]                                                            

Ekran Çıktısı
Out[7]: array([ 9., 29., 49., 69.])

2. Çok boyutlu d!z!lerde !ndeksleme ve d!l!mle operasyonları

Burada np.array fonks!yonunu kullanarak ürett!"!m!z ver! üzer!nden uygulamalı !n-
celeyece"!z. Örnek olarak, &lk ba#ta 1’den 12’e kadar de"erler! !çeren 3 satır 4 sütunlu 
b!r d!z! olu#turalım.

Örnek Kod
In [1]: veri = np.array([[1, 2,3,4], [5,6,7,8],[9,10,11,12]])                 

D!z!ye b!r bakalım.   
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Bu bölümde, mak!ne ö"renmes! kavramının ne ol-
du"unu, hang! t!p ö"renme #ek!ller!n!n oldu"unu ve  
hang! ö"renme t!p!n!n hang! projelerde nasıl kulla-
nılmasına da!r b!lg!ler !çer!yor !ken,  aynı zamanda b!r 
mak!ne ö"renmes!n!n hang! temeller üzer!ne kuruldu-
"unu ve bu temeller!n detayları yer almaktadır.

Mak!ne Ö"renmes! Ned!r? 138
Mak!ne Ö"ren!m! Projes!n!n Temel Adımları  141
Detaylı #nceleme: Ver! Hazırlama 145
Özn!tel!k Seç!m! 172
Detaylı #nceleme: Model Seçme ve 
De"erlend!rme 195
Neler Ö"rend!k? 205
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Makine Öğrenmesi edir
Mak!ne ö"ren!m!, b!lg!sayarların programlanmadan çalı#masını sa"lamaya yarayan 
öneml! b!r alandır. Yapay zekanın b!r dalı olan mak!ne ö"renmes!, s!stemlerdek! ver! 
kalıplarını tanımlamasını, kararlar almasını ve gelecektek! sonuçları tahm!n etmes!n! 
sa"layab!l!r. Aslında, mak!ne ö"ren!m!, b!lg!sayarlara !nsanlar g!b! dü#ünmey!, ö"ren-
mey! ve davranmayı ö"retme g!r!#!m!d!r. Artan !nternet hızları, depolama teknoloj!-
s!ndek! gel!#meler ve b!lg! !#lem gücü sayes!nde, mak!ne ö"ren!m! katlanarak gel!#t! 
ve neredeyse her endüstr!n!n ayrılmaz b!r parçası hal!ne geld!. 

Mak!ne ö"renmes!n!n geçm!#!nde yer alan bazı öneml! anlar a#a"ıdak! g!b!d!r;

 » 1920'ler önces!: Thomas Bayes, Andrey Markov, Adr!en-Mar!e Legendre ve d!"er ünlü 
matemat!kç!ler temel mak!ne ö"ren!m! tekn!kler! !ç!n gerekl! zem!n! hazırladı.

 » 1943’lü yıllarda: S!n!r a"larının !lk matemat!ksel model! Walter P!tts ve Warren McCul-
loch tarafından b!l!msel b!r makalede sunuldu.

 » 1950 yılında: Alan Tur!ng, yapay zekayı tanımlamaya çalı#ır ve mak!neler!n ö"renme 
yetenekler!ne sah!p olup olmadı"ını sorgular.

 » 1951 yılında: Marv!n M!nsky ve Dean Edmonds, !lk yapay s!n!r a"ını kurdu.

 » 1965: Alexey (Oleks!!) Ivakhnenko ve Valent!n Lapa !lk çok katmanlı algılayıcıyı 
gel!#t!rd!. Ivakhnenko genell!kle der!n ö"renmen!n babası olarak kabul ed!l!r. (Der!n 
ö"renme, mak!ne ö"ren!m!n!n b!r alt kümes!)

 » 1997: IBM satranç b!lg!sayarı Deep Blue, dünya satranç #amp!yonu Garry Kasparov'u 
yend!.

 » 2009: Görsel nesne tanıma ara#tırmaları !ç!n yaygın olarak kullanılan büyük b!r gö-
rüntü ver!tabanı olan ImageNet, Fe!-Fe! L! tarafından p!yasaya sürüldü.

 » 2014: Lan Goodfellow ve meslekta#ları, Çek!#mel! Üret!c! A"ı gel!#t!rd!. Aynı yıl, 
Facebook DeepFace'! gel!#t!rd!. (DeepFace, görüntülerdek! !nsan yüzler!n! yakla#ık 
%97,25 do"rulukla tesp!t edeb!len der!n ö"renmel! b!r yüz tanıma s!stem!d!r) 

 » 2015: AlphaGo, Go'da profesyonel b!r oyuncuyu yenen !lk yapay zeka oldu.

 » 2020: OpenAI, !nsan benzer! met!n olu#turma yetene"!ne sah!p güçlü b!r do"al d!l 
!#leme algor!tması olan GPT-3'ü duyurdu.

Mak!ne ö"ren!m! yöntemler!n!n ver! b!l!m! uygulamasında ver! modeller! olu#turma-
nın b!r aracı olarak dü#ünüleb!l!n!r. Bu araçları etk!l! kullanmak !ç!n öncel!kle sorunu 
çok !y! anlamak gerek!r. Bundan dolayı !lk olarak yakla#ım türler!ne kategor! bazlı ba-
kalım.

Mak!ne ö"renmes! !k! temel alt kategor!ye sah!pt!r. Bu ba#lıklardan b!r! Denet!ml! 
Ö"renme (Superv!sed Learn!ng), d!"er! !se Denet!ms!z Ö"renme (Unsuperv!sed le-
arn!ng) den!leb!l!n!r.
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enetimli Öğrenme upervised earnin
Denet!ml! ö"renme, b!r ver! b!l!mc!n!n ö"retmen g!b! davrandı"ı temel kuralları ve 
et!ketl! ver! kümeler!n! besleyerek yapay zeka s!stem!n! e"!tt!"! b!r mak!ne ö"ren!m! 
yakla#ımıdır. Ver! kümeler!, et!ketl! g!rd! ver!ler!n! ve beklenen çıktı sonuçlarını !çere-
cekt!r. Bu mak!ne ö"ren!m! yöntem!nde s!steme g!r!# ver!ler!nde nelere bakması ge-
rekt!"! açıkça söylen!r. 

Daha bas!t b!r !fadeyle, denet!ml! ö"renme algor!tmaları örnek olarak ö"ren!r. Bu tür 
örnekler topluca e"!t!m ver!ler! olarak adlandırılır. B!r mak!ne ö"ren!m! model!, e"!t!m 
ver! kümes! kullanılarak e"!t!ld!kten sonra model!n do"rulu"unu bel!rlemek !ç!n ona 
test ver!ler! ver!l!r. 

Denet!ml! ö"renme ayrıca !k! türe ayrılab!l!r: Sını$andırma ve Regresyon.

1. Sını#andırma

Et!ketlenmem!# örneklere et!ket atamak !ç!n sını$andırma algor!tmaları kullanılır. 
Özell!klerle b!rl!kte kullanılacak et!ketler! !çeren e"!t!m ver!ler!nden ö"renerek 
çalı#ırlar ve ardından yen! b!r örne"!n hang! sınıfa g!rmes! gerekt!"!n! tahm!n etmek 
!ç!n ver!lerde buldukları kalıpları kullanırlar. 

Örne"!n, b!r ev!n bel!rl! b!r f!yattan daha fazla satıp satmayaca"ı veya b!r e-postanın 
spam olup olmadı"ını tahm!n etmek olab!l!r.

Sını$andırma konusuna b!r kaç örnek vermek gerek!rse;

 » B!r ev!n bel!rl! b!r f!yattan daha fazla satıp satmayaca"ının sını$andırması,

 » B!r e-postanın spam olup olmadı"ının sını$andırması,

 » B!r foto"rafta hayvan !çer!p !çermemes!n!n sını$andırılması g!b! dü#üneb!l!r!z.

2. Regresyon

Mak!ne ö"ren!m!nde regresyon, b!r d!z! özell!"e dayalı olarak sürekl! b!r çıktıyı tahm!n 
etmek !ç!n b!r algor!tmayı e"!tt!"!n!z yerd!r.

Regresyon konusuna örnekler olarak:

 » Bölgedek! okulların kal!tes!, evdek! yatak odası sayısı ve ev!n konumu g!b! ver!lere 
dayalı olarak ev f!yatlarının tahm!n ed!lmes!.

 » B!r #!rket!n öncek! satı#larının ver!ler!ne dayanarak #!rket!n satı# gel!r!n! tahm!n etmek.

 » B!r mü#ter!n!n, öncek! mü#ter!lerden gelen ver!lere dayanarak b!r #!rkete ne kadara 
mal olaca"ı g!b! örnekler! dü#üneb!l!r!z.
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Öncel!kle s!zler! tebr!k etmek !ster!m arkada"lar.

Artık bu bölümde ver! b!l!m!nde öneml! olan NumPy, 
Pandas, Seaborn, Matplotl!b, Sc!k!t-Learn ve Sc!Py 
kütüphaneler! !le ver! setler!n! b!rle"t!rerek b!r çözüm 
üreteceks!n!z.

Burada çözece#!m!z problemler!n türü sını$andırma ve 
regresyondur. T!tan!c Ver! Set! üzer!nde sını$andırma 
!le sa#kalım projes! yapılırken, Boston ev F!yatı Ver! 
Set! üzer!nde de regresyon !le ev f!yat tahm!n! projes! 
yapılacaktır.

S!z bu projeler! yaptı#ınızda kafanızda her"ey "ek!lle-
necekt!r d!ye umuyorum.

Had! ba"layalım artık... :)

Uçtan Uca Sını!andırma Ver" B"l"m" Projes": 
T"tan"c Sa#kalım Tahm"n" 208
Uçtan Uca Regresyon Ver" B"l"m" Projes": Boston 
Ev F"yat Tahm"n" 240
Sonsöz 265
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çtan ca ını andırma eri Bilimi Projesi: Titanic ağkalım 
Tahmini

Bu bölümde T!tan!c ver! set!nde sını$andırma projes! yapılacaktır. T!tan!c gem!s!, 
tar!h!n en kötü kazalarından b!r!d!r. 15 N!san 1912'de T!tan!c !lk sefer! sırasında b!r 
buzda#ıyla çarpı"tıktan sonra battı ve 2224 yolcu ve mürettebattan 1502's! öldü. Bu 
sansasyonel trajed! uluslararası toplumu "ok ett! ve gem!ler !ç!n daha !y! güvenl!k dü-
zenlemeler!ne yol açtı. Hayatta kalmak !ç!n b!r m!ktar "ans unsuru olsa da, bazı !nsan 
gruplarının hayatta kalma olasılı#ı d!#erler!nden daha yüksekm!" g!b! görünüyor.

B!z !se bu gem!de yer alan k!"!ler!n b!lg!ler!n! !çeren ver! set!n! kullanarak k!mler!n 
hayatta kaldı#ını tahm!n etmeye çalı"an b!r Mak!ne Ö"renmes! model! kuraca#ız. 

Projem!z temelde 5 adımda olu"uyor. Adımlar:

1. Ver!y! Yükleme ve Anlama,

2. Ver!y! Tem!zleme,

3. Özn!tel!k Seçme,

4. Model Kurmadan Öncek! Son Adım: Kategor!k De#!"kenler! Sayısala Dökme,

5. Model Kurma,

Bu projey! de Jupyter Lab aracında Jupyter Notebook açarak devam edece#!z. Bu pro-
je dosyasında lütfen d!#er Jupyter Notebook dosyalarının yanına koyarak çalı"tırınız. 
Burada yer alan kodları https://g!thub.com/muhend!s/pykas!f adres!nde bulab!l!rs!-
n!z. (Bu arada pykas!f kod deposuna b!r yıldız bırakırsanız, sev!n!r!m :-))

E#er kodlara ula"amazsanız, eng!nbozaba@gma!l.com adres!ne ma!l atab!l!rs!n!z. 
Proje dosyamızın !sm! t!tan!c.!pynb’d!r.

Ver!y! yüklemeden önce projem!zde kullanılacak olan kütüphaneler! projem!ze dah!l 
edel!m. A"a#ıda görüldü#ü üzere !lk ba"ta kend! yazdı#ımız yardımcı kütüphanele-
r!m!z! (Prof!ll!ngReport, DataClean!ng,FeatureSelect!on) dah!l ett!k. Ardından k!tabı-
mızda en sık kullandı#ımız kütüphaneler olan NumPy, Pandas, Matplotl!b ve Seaborn 
kütüphaneler!n! dah!l ett!k. Hemen sonra !se k!tapta yer yer kullandı#ımız sklearn 
(Sc!k!t-learn) kütüphanes!n!n çe"!tl! sını$arını dah!l ed!yoruz. Çünkü bu bölümde ma-
k!ne ö#renmes! modeler!n! kurarken ve d!#er e#!t!m !ç!n gerekl! olan !"lemler !ç!n 
dah!l ett!k. B!raz detaya !nersek:

 » from sklearn.linear_model import LogisticRegression, Loj!st!k Regresyon 
model! kurulması !ç!n dah!l ed!ld!.

 » from sklearn.svm import SVC, Destek Vektör Mak!neler! model! kurulması !ç!n 
dah!l ed!ld!.

 » rom s learn ensemble import andom orest lassifier, Rassal Orman model! 
kurulması !ç!n dah!l ed!ld!.
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 » rom s learn neig bors import eig bors lassifier, K-En Yakın Kom"ular 
model! kurulması !ç!n dah!l ed!ld!.

 » rom s learn tree import ecision ree lassifier, Karar A#acı model! kurul-
ması !ç!n dah!l ed!ld!.

 » from sklearn.model_selection import train_test_split, ver! set! e#!t!m ve 
test d!ye ayırması !ç!n dah!l ed!ld!.

 » rom s learn model selection import tratified old, model!n do#rulu#u 
ve model!n opt!m!zasyonu !ç!n dah!l ed!ld!. Bu konuyu !lerleye sayfalarda tekrar gele-
ce#!z. Orada detaylı olarak !"lenecekt!r.

 » from sklearn.model_selection import GridSearchCV, modeller!n en uygun 
parametre de#erler!n! bulmaya yarayan Gr!dSearchCV aracı !ç!n dah!l ed!ld!.

 » from sklearn.metrics import accuracy_score, modell! de#erlend!rme kullana-
ca#ımız do#ruluk metr!#! !ç!n dah!l ed!ld!.

Ve en son olarakta proje dosyasında çıkan uyarı bastırmak !ç!n warn!ngs kütüphanes! 
dah!l ed!ld!.

(pykasif/titanic.ipynb)

1.  endi a d m  ard mc  t p anemi

 rom assistant eda import rofilling eport

 from assistant.datacleaning import DataCleaning

 from assistant.featureselection import FeatureSelection

  temel t p aneler

 import numpy as np

 import pandas as pd

 import matplotlib.pyplot as plt

 import seaborn as sns

  e itim i in

 from sklearn.linear_model import LogisticRegression

 from sklearn.svm import SVC

 rom s learn ensemble import andom orest lassifier

 rom s learn neig bors import eig bors lassifier

 rom s learn tree import ecision ree lassifier

 from sklearn.model_selection import train_test_split

 rom s learn model selection import tratified old

 from sklearn.model_selection import GridSearchCV
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 from sklearn.metrics import accuracy_score

  pro e dos as nda i ar lar i in

 import warnings

 arnings simplefilter action ignore

1  eri i Yükleme ve Anlama
Bütün gerekl! kütüphaneler! yükled!#!m!ze göre ver! set!n! yükley!p h!kayes!n! an-
lamaya çalı"alım. %lk olarak ver! set!n! seaborn kütüphanes!nden load_dataset() 
fonks!yonu !le yükleyel!m. Ve akab!nde 8. kod blo#undan sonra bu ver! set!n!n h!ka-
yes!ne göz atalım.

(pykasif/titanic.ipynb)

 d   sns load dataset titanic

Ver! çerçeves!ne genel olarak bakmak !sted!#!m!zde df de#!"ken!n! ça#ırarak görün-
tüleyeb!l!r!z.

(pykasif/titanic.ipynb)

3. df

Yukarıdak! ver! set!nde her b!r satır b!r yolcuya a!t b!lg!ler! !çer!yor. Bu b!lg!ler k!"!n!n 
ekonom!k statüsden c!ns!yet!ne kadar b!lg!ler! !çer!yor. Ver! set!nde yer alan özn!tel!k-
ler!n ne anlam !çer!kler!ne bakalım.

 » surv!ved: T!tan!c gem!s!nde hayatta kalanlar 1, hayatta kalmayanlar 0

 » pclass: Ekonom! statüsüdür

  #>1 = Üst

  #> 2 = Orta

  #> 3 = Dü"ük
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 » sex: Male/Female

 » age: Yolcuların Ya"ları

 » s!bsp: Gem!dek! karde" ve e" sayısını ver!r 

 » parch: Gem!dek! ebeveyn ve çocuk sayısını söyler

 » fare: B!let f!yatı

 » embark: L!man !s!mler! (C, Q, S)

  #> C = Cherbourg, 

  #> Q = Queenstown,

  #> S = Southampton

 » class:  Ekonom! statüsüdür

  #> F!rst = Üst

  #> Second = Orta

  #> Th!rd = Dü"ük

 » who: Ya"a göre sını$ama

  #> man (18+)

  #> woman (18+)

  #> ch!ld (18 küçük)

 » adult_male: 18 ya"ında veya daha büyük b!r erkek (0 = Hayır, 1=Evet)

 » deck: gem!n!n güvertes!

 » embark_town: L!man !s!mler! (C, Q, S)

  #> C = Cherbourg, 

  #> Q = Queenstown,

  #> S = Southampton

 » al!ve: ya"ıyor mu?

  #> Yes = Evet

  #> No = Hayır

 » alone: yalnız mı?

  #> 1= yalnız, 

  #> 0= yalnız de#!l (gem!de en az 1 karde"!n!z, e"!n!z, ebeveyn!n!z veya çocu-
#unuz var)
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