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1. Takım Şeması

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi

Ön tasarım raporunda kullanmayı planladığımız obje takibini arttırıcı hatalı obje tespiti, 

obje takibi, motorcu tespiti vb. algoritmaları uyguladık ve başarılı sonuçlar elde ettik. Diğer 

algoritmalardan ise istediğimiz başarıyı elde edemediğimiz için vazgeçtik. Ancak genel haliyle 

ön tasarım raporuna bağlı kaldığımızı söyleyebiliriz. 
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2. 1. Sorunlar ve Çözümlerimiz Üzerine Değerlendirme 

Çalışmalarımız sırasında karşılaşılan sorunlara ürettiğimiz çözümlerle ilgili takip 

ettiğimiz yöntemler ve değerlendirmelerimiz aşağıda sıralanmıştır. 

2.1.1. Gölgelerin Tespit Kalitesini Etkilemesi: 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda Shadow Removal [13] adı verilen bir yöntem 

ile gölgeleri azaltmanın veya yok etmenin mümkün olduğunu gördük ve frameleri 

modele vermeden önce gölgelerden arınması için bu yöntemi kullanmayı düşündük.  

Ancak sonrasında bu işlemi yapmaktan vazgeçtik çünkü kontrastı artırıyordu ve görüntü 

kalitesinde bozulmalar meydana geldi. 

2.1.2. Hatalı Objelerin Modele Tekrar Verilmesi: 

ÖTR’de hatalı obje var ise bu objenin bulunduğu Frame’i tekrar işleyerek 

durumunu analiz etmeyi planlıyorduk. Ancak tespit modelinin beklediğimizden çok daha 

hızlı şekilde gelişmesi ve obje takip algoritmamızın başarısı sebebiyle bundan vazgeçtik. 

Artık model üzerinden olası hataların analizini gerçekleştirmek yerine takip esnasında art 

arda 3 kere etiketlenmemiş her tespitin hata olduğunu varsayıyoruz. 

2.1.3. İniş Alanlarının Tespiti: 

İniş alan tespiti için modelimizi eğitirken komite tarafından verilen verilere ek 

olarak, iniş alanlarının çıktısını alıp uygun alanlara yerleştirerek drone ile çekeceğimiz 

videolar sayesinde kendi oluşturacağımız verileri kullanmayı planladık. Veri artırımı için 

iniş alanının fotoğrafını farklı görüntüler üzerine yerleştirerek oluşturduğumuz verilerde 

gerçekçilikte bozulma meydana geldiği için bu verileri modele vermekten vazgeçtik. 

Tespiti OpenCV sayesinde destekleme fikrini ise gerçekleştireceğiz.  

2.1.4. Motor Üzerindeki İnsanların Tespit Edilememesi: 

Motorlardaki insanları tespit etmekte sıkıntı yaşasak da orada bir sürücü olduğunu 

biliyoruz. Ancak motorların üzerindeki insanların tespiti konusunda obje tespit 

modelimiz başarısızdı. Bu sebeple arka plana göre hareket halinde olan bir motor tespit 

ettiğimizde üzerine insan etiketi eklemeyi planlıyorduk. Bu amaca yönelik motorların 

hareket edip etmediğini anlamak için arka planın hareketini algılayacak bir algoritma 

geliştirdik bu sayede hareketli motor üzerindeki insanları otomatik olarak etiketleyeceğiz. 

2.1.5. Videodaki Objenin Bazı Frame’lerde Tespit Edilmemesi: 

Ön Tasarım Raporumuzda önerdiğimiz, objeleri takip etme ve aradaki eksiklikleri 

giderme metodunu denedik ve başarılı sonuçlar elde ettik. Objelerin benzersiz ID’leri, 

konum bilgileri, güncel görüntüleri ve türleri (araç, insan vb.) ile bir sonraki frame 

arasında ilişki kurup iki frame için aynı objeleri tespit ve takip eden bir algoritma 

yazmıştık. Model takip edilen objeyi ara sıra tespit edemezse eksikliği bu algoritmayla 

giderebiliyoruz. Her 100 obje tespitinin ortalama 5 tanesi bu yöntemle elde ediliyor.  
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3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi 

3.1. Algoritmalar 

3.1.1. Tespit Algoritması: 

YOLOv5 ve EfficientDet’in 

karşılaştırılması sonucunda asfalt ile araç 

ilişkisini kurabilmesi ve bu şekilde yol 

üzerindeki araçları etiketlemede daha 

başarılı olması YOLOv5’i en öne çıkaran 

özellikti. Gölgelerle karşılaştığında diğer 

modele oranla daha az hata yapıyordu. 

Köprü altına giriş ve çıkışlarda aracın 

çoğunluğu görünmese dahi ilişkiyi 

kurabiliyor ve etiketlemeyi 

gerçekleştirebiliyordu. Bu sebeple YOLOv5 

modelini kullanmaya devam ediyoruz.     

3.1.2. Objelerin Frame’ler Arası Tespit 

ve Takibi: 

Objelerin bir sonraki Frame için tahmin edilen konumlarını, güncel konumlarını, 

benzersiz ID’lerini, güncel görüntülerini ve hangi sınıfa ait olduklarını tutan bir Class 

oluşturduk. Bu Class, önceki Frame’den verilen bir obje ile kendisi arasında bir hata 

fonksiyonu çalıştırarak konum ve hareketine göre, bu objenin kendisiyle aynı olup 

olmadığına karar veriyor. 

 

Şekil 3. Oluşturduğumuz Class’ın görselleştirmesi 

Obje ID, takip edilen her nesne için verilen benzersiz ID’dir. Obje sınıfı, objenin 

hangi sınıfa ait olduğunun verisidir. Güncel görüntü, objenin en son tespit edildiği andaki 

görüntüsüdür. Bu görüntü daha sonra Template Matching için kullanılmak üzere 

kaydedilmektedir. Öteleme vektörü, kapsayıcı kutunun bir sonraki Frame için nasıl bir 

değişim ve öteleme göstereceğini tahmin eden dizidir. Mevcut konum, objenin güncel 

Frame’deki konumudur. Tahmini Koordinatlar, objenin bir sonraki Frame’de bulunması 

Şekil 2. YOLOv5 tespit başarısı 
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beklenen konumdur. Bu Class sayesinde objelerin Frame’ler arası ilişkisini kurabiliyoruz. 

Class içeriğindeki obje bilgilerini diğer algoritmalarımızda da kullanıyoruz.  

Bu Class ile oluşturduğumuz algoritma oldukça başarılı sonuçlar verdi. Model 

takip edilen objeyi ara sıra tespit edemezse eksikliği bu algoritmayla giderebiliyoruz. Her 

100 obje tespitinin ortalama 5 tanesi bu yöntemle elde ediliyor.  

3.1.3. İniş Alanlarının Tespiti: 

İniş alanları tespiti için OpenCV ve model tespitlerini eşzamanlı olarak 

kullanacağız. Bu sayede iniş alanlarını hem yapay zeka hem de OpenCV ile tespit 

edeceğiz. Düz renkli oldukları için OpenCV ile dahi yüksek oranda tespit edebiliyoruz, 

ancak hatalı tespitler de bir o kadar fazla oluyor. Bu sebeple OpenCV’nin tespit ettiği iniş 

alanlarını modelin de tespit edip etmediğine ve tespit ettiyse yüzde kaç güven oranı 

verdiğine bakarak hatalı tespitleri eleyeceğiz. 

3.1.4. Motor Üzerindeki İnsanların Tespiti: 

 

  Motorlardaki insanların tespiti 

konusunda obje tespit modelinin başarısız 

olduğunu gözlemlediğimiz için motorların 

hareket edip etmediğini anlamak için arka 

planın hareketini algılayacak bir algoritma 

geliştirdik. Bu sayede motor üzerindeki 

insanları otomatik olarak etiketleyeceğiz. 

  

 

 

Arka plan hareketi tespiti için rastgele 

yerlerden görsel örneği alacağız ve bu örneklerden 

üzerinde obje olmayanların bir sonraki frame’deki 

konumları bulacağız. Bu konum farkı arka planın yani 

Drone’un hız vektörü olacaktır.  

 Hareket ettiği tespit edilmiş olan motorların 

köşegen uzunluğu hesaplanacak ve bu köşegen 

uzunluğunun yarısı uzunluğu kadar kenar uzunluğuna 

sahip olan bir bbox çizilecektir. Bu bbox eğer motorun 

bir kenarından daha uzunsa motorun kenarıyla aynı 

boyuta getirilecektir. 

 

Görsel 1. Motor tespit 

süreci 

Şekil 3. Motor tespit 

şematiği 
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3.1.5. Veri Artırımı 

İnternet ortamından veri toplarken daha fazlasını bulabilmek için esneklik 

sağlayıp hedef görsel mesafemizi 30 - 300 metre olarak belirledik. YOLOv5 modeli 

normal şartlarda eğitim esnasında veri artırımı yapıyor ancak çözünürlük düşürme, fazla 

yakınlaştırma ve blur ekleme noktalarında eksik kalıyor. Verilen örnek video 30.000 

bitrate olduğu için blur gibi kalite düşürücü etkenlere gerek olmadığını fark ettik. 

Elimizdeki görseller 4k çözünürlüğünde olduğu için kalite kaybı olmaksızın 

yakınlaştırılmış fotoğraflarla veri artırımı yaparak elimizdeki veriyi 1.5 katına 

çıkarıyoruz. Bu artırım özellikle 30-50 metre mesafesinde objeleri tanıma konusunda 

oldukça katkı sağlıyor. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Yazılım Mimarisi 

3.2.1. YOLOv5 Mimarisi 

 

Şekil 4. YOLOv5 Mimarisi 

Görsel 2. Veri artırımı örneği 
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YOLOv5 algoritmasının mimarisi üç parçadan oluşmaktadır. İlk kısım olan 

omurga, özellik  çıkarmak için CSPDarknet kullanıyor. İkinci kısım olan boyun, 

özellikleri birleştirmek için PANet kullanıyor. Üçüncü kısım olan kafa ise tespit 

sonuçlarını vermek için YOLO katmanlarını kullanıyor.[4] 

3.2.2. Bizim Önerdiğimiz İş Akışı 

 

Şekil 5. İş akışı diyagramı 

Bu yapıda sunucuda bulunan görseli OpenCV aracılığı ile kendi bilgisayarımıza 

aktarıyoruz, ardından ön işleme tabi tutuyoruz. Ön işleme aşamasında gelen verinin 

renkliliğini arttırıp gölgeleri shadow removal algoritması yardımıyla kaldırıyoruz. Bu 

işlemden sonra görseli modele veriyor ve sonuçları elde ediyoruz. Ardından bu tespitleri 

Numpy dizisine çevirip elimizdeki sınıfları araç, insan ve iniş alanı olacak şekilde 

değiştiriyoruz. 3 sınıfa indirdikten sonra Non-max Suppression algoritması [11] ile üst 

üste gelen etiketleri filtreliyoruz. Önceki frame’lerde tespit edilen objeler ile mevcut 

frame’de tespit edilen objeler, hata fonksiyonuna sokulup eşleştirme yapılıyor. Bu 

eşleştirmeden sonra iki frame’de de aynı olan objeleri eşleştiriyor bu sayede objeleri 

takip edebiliyoruz. Eşleştirilmesi gereken ancak etiketi olmayan objeler için OpenCV ile 

template matching algoritmasını çalıştırıyoruz ve orada aradığımız objenin olup 

olmadığına karar veriyoruz. Obje bulunursa normal tespit gibi objeler listesine ekleniyor. 

Eksik objeler de eklendikten sonra önceki frame’lerde tespit edilmiş ancak sonrasında 

tespit edilmemiş olan objeleri (muhtemelen hatalı tespit) siliyoruz. Filtrelenmiş objeler 

json dosyasına dönüştürülüyor ve sunucuya veriliyor. Aynı zamanda sonraki tespitleri 

filtrelemek için bir Buffer’da tutuluyor. 

4. Özgünlük  

Çözüm için geliştirdiğimiz yöntemlerden olan arka plan hızı çıkarımı, motor 

üzerindeki insanların otomatik etiketlenmesi, obje takibi için yazılan class ve kod, eksik 

ve hatalı objeleri filtreleme için kullandığımız metotlar bizim temel farklılıklarımızı 

oluşturmaktadır. 

Modelin motor tespit becerisi, insan tespit becerisinden daha iyi olduğu için arka 

plana göre hareketli motorların üzerine otomatik olarak insan etiketi ekliyoruz. Bu sayede 

koordinatları kusursuz olarak saptayamasak da orada insan olduğunu biliyor ve gerekli 

etiketlemeyi yapıyoruz. 



8 

Obje takibi ve tespiti için modelimizle birlikte OpenCV kütüphanesini de 

kullanıyoruz. Model, önceden tespit ettiği bir objeyi göremediğinde OpenCV ile şablon 

eşleştirmesi yapıyoruz. Bir objeyi model aracılığıyla mı yoksa OpenCV aracılığıyla mı 

daha çok gördüğümüze göre de o objeyi json dosyasına ekleyip eklememeye karar 

veriyoruz. Bu sayede Ön Tasarım Raporunda bahsettiğimiz tespit edilemeyen objeleri 

görme algoritmasına hatalı tespitleri silme fonksiyonunu da eklemiş oluyoruz. 

Yukarıda bahsedilen süreci gerçekleştirmek için yazdığımız obje Class’ını ise 

daha da büyütüp genel bir hale getirdik.  

Yukarıda sıralanan alanlar en çok fark yaratacağını düşündüğümüz özgün yönlerimizdir. 

Bunların dışındaki özgün yanlarımızı aşağıda sıraladık: 

● Kullanılan modelin çözünürlüğü çok yüksek, bu sayede detayları dahi 

takip edebiliyoruz. 

● Objeleri yalnızca araç, insan gibi sınıflandırmıyoruz bunun yerine motor, 

kamyon, iş makinesi, araba, otobüs gibi temel farklılıkları olan araç sınıflarına 

göre sınıflandırıyoruz. 

● İnternetten ulaşım sağladığımız veri setlerinin [12] çoğunluğunda uzaktan 

çekilmiş görüntülerden oluştuğu için bu görüntüleri veri artırımı sayesinde 

büyütülmüş versiyonlarını oluşturarak veri setimizi genişletiyoruz. 

● Farklı veri seti oluşturma metotları ile kısa sürede internetten ulaştığımız 

video ve fotoğraf temelli içeriği etiketleyerek 15.000 etiketlenmiş görsele ulaştık. 

Yarışmaya kadar bu sayının 150.000 olmasını hedefliyoruz. Bu veri seti 

oluşturma metotlar arasında çok yüksek çözünürlüklü görsellerde özelleşmiş bir 

model eğitip bu modele görselleri etiketlettirmek ve bu etiketleri daha düşük 

çözünürlüklü ancak hızlı olan asıl modelimizi eğitmek için kullanmak bulunuyor. 

Bu eğitim süreci, ilk olarak yüksek güven değerine sahip objeleri etiketleyip kalan 

objeleri kendimiz etiketlemek, sonrasında da modele görsel tespiti yaptırıp hatasız 

olanları elle seçerek veri setine eklemek olmak üzere 2 farklı aşamaya 

ayrılmaktadır. 
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5. Sonuçlar ve İnceleme 

Toplamda 15.000 farklı etiketlenmiş görsel üzerinden eğitilmiş modelimiz, 

arabalarda neredeyse hatasız olarak tespit yapabilmektedir. Ancak iş makinesi, otobüs, 

motor gibi trafikte daha az bulunan ve bu sebeple daha az veriye sahip olduğumuz 

objelerde yüksek performans sergilese dahi arabalardaki kadar başarılı değildir.  

İnsan tespitinde ise iki farklı durum ile 

karşı karşıyayız. İlk durum insanın net bir 

şekilde belli olduğu durum, eğer insan net 

bir şekilde belli ise tutarlı tespit 

yapılabilmektedir. Eğer insan görselde az 

yer kaplıyorsa ve video kalitesi yüzünden 

bulanıksa, tespit oranı bariz şekilde azalıp 

çalılar, lastikler gibi objelerle 

karışabilmektedir. görsel 4.’te 

açıkladığımız durum sebebiyle sol üstte 

bazı insanlar etiketlenmezken koniler 

etiketlenmiştir.  

OpenCV ile eksik tespitleri 

gidermek için yaptığımız 

çalışmalar beklediğimiz sonucu 

vermiştir. görsel 5.’te yeşil 

dikdörtgen opencv tarafından 

tespit edilen objeye aittir. 

Yapay zeka için eğitim 

verisi üretirken bazen insan 

hatası sebebiyle yanlış 

etiketlemelerde bulunduk. Bu 

sorunu çözmek için: Ürettiğimiz 

her veriyi bir klasörde 

depoluyoruz, sonrasında ikinci 

bir kez kontrol edip gerçek veri 

setimize ekliyoruz.  

Veri üretme aşamasında karşılaştığımız bir 

diğer sorun ise normalde etiketlenmesi gereken 

bir objeyi fark etmememiz ve 

etiketlemememizdir. Bu sorunun üstesinden 

gelmek için veri etiketlemeden sorumlu tüm 

üyelere benzer görseller dağıtmaya özen 

gösteriyoruz. Bu sayede bazı takım üyeleri 

görmese bile diğer üyeler objeyi fark ediyor ve 

objeyi etiketliyor. Etiketlenmesi gereken bir obje 

ara sıra etiketlenmese bile yapay zeka bu durumu 

Görsel 3. Model tespit başarısı (haziran) 

Görsel 4. Başarısız insan etiketi örneği 

Görsel 5. OpenCV ile eklenen etiket örneği 
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telafi edebiliyor. Böylece insan hatası ile gelişen eksik etiketlemenin etkilerini de azaltmış 

oluyoruz. 

 Veri üretmekle ilgili karşılaştığımız son sorun ise iniş alanlarının tespiti oldu. Elimizde 

henüz drone olmadığı için, drone bulamamamız durumunda verileri yaz mevsiminde yüksek 

yerlerden fotoğraf çekerek veri elde etmeyi planlıyoruz.   

 Veri üretme konusunda edindiğimiz tecrübelere göre, ilk başlarda veri üretmek zor ve 

uzun bir işken model belirli bir seviyeye geldikten sonra hızlıca ilerleme kaydedilebilmektedir. 

Modelin ilk eğitimlerini hazır veri setleri ile yapıp daha sonra özel veri setleri üretimine 

başlamak süreci hızlandıracaktır. 

 Model eğitiminde karşılaştığımız en büyük sorun eğitecek bir platform bulamamamızdı. 

İlk başlarda Kaggle üzerinden eğittiğimiz modeli daha sonrasında sponsorlarımız sayesinde 

aldığımız bilgisayar üzerinden eğittik. Büyük modellerin eğitimi için ise güçlü bir platform 

zorunluluktur. 

 Obje tespitini arttırmak için yazdığımız ek algoritmaların uyarlamasında yaşadığımız 

sıkıntılar istisna örnekler sebebiyle oldu. Örneğin ağacın altından geçen bir insan olduğunda 

OpenCV, ağacı takip etmeye başlıyordu. Bu tip durumların üstesinden gelmek için öncelikle 

normal görsellerde kusursuz çalışan bir algoritma geliştirdik. Daha sonra istisna örneklerle 

denemeler yaptık ve karşılaşılan sorunları çözecek, parametrik değerler alabilecek algoritmalar 

geliştirdik. Örnek olarak insandan ağaca geçmesini engellemek için OpenCV’ye bir eşik değeri 

ekledik. 

 Bir diğer sorun ise OpenCV’nin işlemci kullanması sebebiyle biraz daha yavaş 

çalışmasıydı. Bu sorunu çözmek için OpenCV’ye tüm görseli vermek yerine odak bölgesini 

verdik, böylece daha az işlem gücüyle benzer sonuçlara ulaştık. Bu durum da hız sorunumuzu 

çözdü. 

 Son olarak geliştirdiğimiz algoritmaları test ettik ve beklentilerimizle uyuştuğunu gördük. 

Bu testler arasında düşük çözünürlük, yüksek hızlı araçlar, farklı renkte giyinmiş insanlar ve 

anormal renkli araçlar gibi uç örnekleri de test ettik. 

Sonuç olarak, eksik tespitleri düzelterek ve hatalı tespitleri filtreleyerek saniyede yaklaşık 

15 Frame elde ederek obje tespiti yapabilmekteyiz. 
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