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1. Takım Şeması (5 puan)

Şekil 1: Takım Organizasyonu 

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi (15 puan)

RACLAB – Turing Mind takımı, ön tasarım raporuna uygun olarak çalışmalarına başlamış olup 

kritik tasarım raporu sürecinde Teknofest tarafından verilen video ve çeşitli ortamlardan  

(Youtube, VisDrone vb.) drone verilerini toplayarak frameler haline getirmiştir. Frameler 

üzerinde yarışma şartlarına uygun olmayan veriler (net olmayan görüntü, nesne olmayan 

görüntü vb.) çıkarılarak veri seti oluşturulmuştur. Oluşturulan veri setine veri çoğaltma ve 

görüntü kirletme işlemleri (CLAHE, gauss, snow, shadow vb.) yapılarak veri çeşitlendirilmiştir. 

Veri çoğaltma ve görüntü kirletme uygulanan verilerde etiketleme işlemleri yapılmıştır. 

YOLO modelleri kurulum ve kullanım kolaylıklarının yanı sıra tespit oranlarının yüksek 

olmasından dolayı YOLOv4 ve YOLOv4-tiny modelleri üzerinde eğitim gerçekleştirilmiştir 

[1]. Böylelikle eğitim ve test donanımlarının denenmesinin yanı sıra iki modelin de doğruluk 

oranları ve hızları test edilmiştir. Bu eğitimlerin sonuçları göz önünde bulundurulduğunda 

YOLOv4 modelinin YOLOv4-tiny modeline göre hızı belirli oranda yavaş olmasına rağmen 

doğru tespit oranı yüksek sonuç vermektedir. Drone üzerinden çekilen video görüntülerinin 

nesnelere uzaklığı ve kamera açısı ele alındığında YOLOv4 modelinin başarı oranının daha 

yüksek olacağı gözlemlenmiş olup bu modelin kullanılmasına karar verilmiştir. 

Test için eğitilmiş modelin yarışma şartlarına uygun şekilde çıktı verebilmesi için, teknik 

şartnameye uygun JSON formatı hazırlanmış ve denemeler yapılmıştır. Haberleşme dokümanı 
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yayınlandığında hazırlanan JSON formatı, haberleşme dokümanına uygun şekilde 

güncellenecektir.  

Ön tasarım raporunda belirtilen U-net modelinin nesne tespiti esnasında sistemi yavaşlattığı 

tespit edilmiş olup, kritik tasarım raporundan çıkarılarak kullanılmamasına karar verilmiştir [2].  

Yarışma esnasında bir sorun yaşanmaması için test donanımı olarak kullanılan RTX 2060 ekran 

kartına yedek olarak GTX 1050 ekran kartının kullanılması planlanmıştır. 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi (30 puan) 

Nesne tespit modelinin başarı oranını arttırmak ve eğitim gerçekleştirmek için kullanılacak olan 

algoritmalar ve yazılım mimarileri Kısım 3.1 ve Kısım 3.2’de anlatılmıştır. 

3.1. Algoritmalar (15 puan) 

Algoritmalar alanında YOLOv4, CLAHE ve görüntü kirletme algoritmaları üzerinde çalışmalar 

yapılmıştır.  

3.1.1. YOLOv4 Algoritması 

YOLO, konvolüsyonel sinir ağları (CNN) üzerine kurulmuş olup, videolardan ve görüntülerden 

nesne tespiti yapabilen bir derin öğrenme algoritmasıdır [3]. Bu algoritmada görüntüye bir sinir 

ağı uygulanır. Bu sinir ağı görüntüyü bölgelere ayırmaktadır ve her bölge için olasılıkları ve 

sınırlayıcı kutuları tahmin etmektedir. Bu sınırlayıcı kutular her bir bölgede nesne bulunma 

olasılığını hesaplar. Ayrıca her sınırlayıcı kutu için bir güven skoru da hesaplanmaktadır. Bu 

skor sayesinde o nesnenin yüzde kaç ihtimalle tahmin edilen nesne olduğunu ortaya 

çıkartmaktadır. Örneğin bulunan bir insan için güven skoru 0,2 ise o nesnenin insan olma 

olasılığı oldukça düşüktür. YOLO, yaptığı tahminin güvenilmez olduğunu güven skoru 

aracılığıyla belirtmektedir. Sınırlayıcı kutularda bulunan nesnelere non-max suppression işlemi 

uygulanmaktadır. Bu işlem güven skorlarını karşılaştırarak güven skoru düşük olan nesneleri 

değerlendirmeden çıkartır ve aynı bölgede güven skoru daha yüksek olan bir sınırlayıcı kutu 

olup olmadığını kontrol eder. Daha yüksek bir sınırlayıcı kutu olması durumunda en yüksek 

güven skoru olanı işaretleyerek diğer sınırlayıcı kutuları görüntüden çıkarmaktadır. Bu 

sınırlayıcı kutular aracılığıyla nesne tespiti örneği Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2: Sınırlayıcı Kutular Aracılığıyla Nesne Tespiti 
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YOLOv4 modeli, nesne tanıma algoritmasının dördüncü sürümüdür. Bu sürüm önceki 

sürümlerde olduğu gibi hem bir kez konvolüsyonel sinir ağı modelinden geçmekte hem de MS-

COCO veri kümesinden faydalanmaktadır. Bu sayede saniyede işlenen kare hızında ciddi bir 

artış olmakla beraber gerçek zamanlı nesne tespiti yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

3.1.2. CLAHE Algoritması 

Veri seti içerisindeki görüntülerin arasında oluşacak olan istenmeyen farklılıkları ortadan 

kaldırmak için veya data augmentation (veri çoğaltma) için kullanılır. Bu algoritma, 

görsellerdeki yerel kontrastı geliştiren bir algoritmadır. Böylelikle, veri setindeki renk 

farklılıkları azaltılabilmektedir. Bunlarla birlikte histogram eşitleme (HE) teknikleri de 

kullanılmaktadır. Histogram eşitleme tekniği, görüntünün kontrastını arttırmak için kullanılan 

yaygın bir yöntemdir. Uyarlanabilir Histogram Eşitleme (AHE) ise görüntünün bazı bölgelerine 

karşılık gelen birkaç histogramı hesaplayarak yerel kontrastı geliştirip yerel bilgi kaybını 

azaltmaktadır. CLAHE, HE ve AHE yöntemlerini baz alarak kontrastın limitlenmesini sağlar 

[4]. Böylece önceden verilen değerde histogramı kırpmasını sağlayarak büyümeyi önler. 

CLAHE algoritması, veriler içerisinden daha kaliteli görüntüler elde edilmesini sağlamaktadır. 

Nesne tespit modeli için veri seti oluştururken veri çeşitliliğini çoğaltmak amacıyla CLAHE 

algoritması kullanılarak daha kaliteli görüntü oluşturulmuştur. Orijinal görüntüyle beraber ayrı 

ayrı etiketleme işlemi yapılarak UAP ve UAİ sınıflarında modelin tespit yeteneğinin 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. UAP verisine ait orijinal görüntü ve CLAHE algoritması 

uygulanmış görüntü Şekil 3.a ve Şekil 3.b’de verilmiştir. 

Şekil 3.a: Orijinal Görüntü 
 

Şekil 3.b: CLAHE Uygulanmış Görüntü 

3.1.3. Görüntü Kirletme Algoritmaları 

Görüntü kirletme, veri setindeki çeşitliliği arttırmak amacıyla kullanılan veri çoğaltma 

işlemleridir. Karşılaşılabilecek farklı görüntü kırılmalarında (gölge, fazla ışık, az ışık vb.) 

modelin nesne tespitinde kullanılan veri seti çeşitliliğinin artmasıyla modelin tespit yeteneği 

doğru oranda artacaktır. Kullanılan görüntü kirletme yöntemleri gaussian gürültüsü, 

karlandırma, gölgelendirme, gamma arttırma, güneş parlaklığını arttırma ve ışık oranını azaltma 

olarak kullanılmıştır. Bunlara ek olarak Kısım 3.1.2.’deki CLAHE algoritması da görüntü 

kirletme algoritmalarıyla beraber model eğitimi için kullanılmıştır. Kullanılan kirletme 

yöntemleri Şekil 4’te gösterilmiştir. 
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Şekil 4: Kirletme Algoritmalarının Uygulanması 

3.2. Yazılım mimarisi (15 puan) 

Yazılım mimarileri alanında derin öğrenme, yapay sinir ağları ve konvolüsyonel sinir 

ağlarından yararlanılmıştır.  

3.2.1. Derin Öğrenme 

Derin öğrenme, bir bilgisayara konuşmayı tanıma, görüntüleri tespit etme veya tahminlerde 

bulunma gibi insan görevlerini yerine getirmesi için veri setleriyle çalışmalar yaparak sonuçları 

tahmin edebilecek birden fazla katmandan oluşan bir makine öğrenme yöntemidir. Derin 

öğrenme, yapay zekanın temellerinden birini oluşturmakta ve makine öğreniminin bir alt 

kümesi olarak düşünülmektedir [5].  Makine öğreniminde daha basit kavramlardan yola 

çıkılırken, derin öğrenme de insanların nasıl düşündüğü ve nasıl öğrendiğini taklit etmek için 

tasarlanmış yapay sinir ağlarıyla (YSA) çalışılmaktadır. Bu sinir ağlarında tanımlanan nöron 

şeklindeki yapılar, biyolojik sinir sisteminde bulunan nöronların işleyişine göre modellenmiştir. 

Bu sayede derin öğrenme mimarisinin öğrenme, veriler arasındaki ilişkiyi analiz etme ve 

hafızaya alma özelliklerine sahip olacağı düşünülmüştür. 

3.2.2. Yapay Sinir Ağları 

Yapay sinir ağları, insan beyninde yer alan biyolojik sinir ağlarından ilham alır ve beynin 

çalışma sisteminin simülasyonudur. İnsan beyninde olduğu gibi hücrelerden oluşmaktadır. 

İnsan beyninin matematiksel olarak modellenmesi sonucu bilgisayar sistemlerinde kullanılan 

bir model olmuştur. İnsan gibi öğrenme, üretme, türetme ve var olan bilgiler üzerine yeni 

bilgiler ekleyebilen girdi, işleme ve çıktı özelliklerinden oluşmaktadır. Biyolojik sinir 

ağlarındaki gibi yapay sinir ağlarında da nöronlar mevcuttur. Bu nöronlar düğümler olarak da 

adlandırılmaktadır. Her bir düğüm başka düğümlerle bağlantı oluşturarak yapay sinir ağlarını 

oluşturmaktadır. Her düğüm arasındaki bağlantılar ağırlık adı verilen sayısal değerlerle temsil 
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edilmektedir. Yapay sinir ağının eğitimi esnasında bu ağırlık değerleri güncellenir ve öğrenme 

işleminin tamamlanması için ağırlık değerleri hesaplanır. Yapay sinir ağları, her işlem 

yaptığında bu ağırlık değerini güncellemekte ve veri seti üzerinde öğrenme işlemi yapmaktadır. 

İnsan beynindeki biyolojik sinir ağının yapay sinir ağına dönüştürülmesinin temel mantığı Şekil 

5’te örnek olarak verilmiştir. 

 
Şekil 5: Biyolojik sinir ağı ve yapay sinir ağı 

 

3.2.3. Konvolüsyonel Sinir Ağları 

Konvolüsyonel sinir ağları, derin öğrenmenin bir alt dalıdır ve genellikle görsel bilginin analiz 

edilmesinde kullanılmaktadır. Yaygın kullanım alanları resim ve video tanıma, öneri sistemleri, 

resim sınıflandırma, tıbbi görüntü analizi ve doğal dil işleme olarak sıralanabilmektedir. İleri 

yönlü bir sinir ağı olan konvolüsyonel sinir ağı algoritması, hayvanların görme merkezinden 

esinlenilerek ortaya atılmıştır. Buradaki matematiksel konvolüsyon işlemi, bir nöronun kendi 

uyarı alanından uyaranlara verdiği cevap olarak düşünülebilir. CNN, bir veya daha fazla 

konvolüsyonel katman, subsampling (alt örnekleme) katmanı ve bunun ardından standart çok 

katmanlı bir sinir ağı gibi bir veya daha fazla bağlı katmandan oluşmaktadır [6]. Bu bağlı 

katmanların birbiriyle ilişkisi Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 6: Konvolüsyonel Sinir Ağı Katmanları 
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4. Özgünlük (20 puan) 

• CLAHE algoritması kullanılarak, veri seti içerisinde bulunan görüntülerdeki yerel 

kontrasta iyileştirme işlemleri yapılacaktır. Renk farklılıkları azaltılarak histogram 

eşitleme teknikleriyle görüntünün bazı bölgelerindeki histogram değerlerinde 

hesaplama işlemleri yapılacak ve yerel kontrast geliştirilerek bilgi kaybını azaltmak 

hedeflenecektir. Böylelikle veriler içerisinde daha kaliteli görüntüler elde edilecektir. 

• Veri setinde bulunan görüntülerin çoğaltılması amacıyla farklı görüntü işleme teknikleri 

uygulanarak görüntüler üzerinde resim çoğaltma işlemi yapılacaktır. Bu teknikler güneş 

efekti, resmin parlaklığının azaltılması ve arttırılması, gamma oranı değişikliği, 

gölgelendirme, kar efektleri gibi özellikleri içerisinde barındırmaktadır [7]. Bu sayede 

bir fotoğrafa bu teknikler uygulanıp görüntülerde çoğaltma işlemi yapılacaktır. 

Çoğaltılan bu görüntülerle, veri setinin büyütülmesine katkı sağlamasının yanı sıra, 

eğitilecek olan modelin çeşitli görüntü kayıplarına karşı tespit oranını arttıracaktır. 

• Nesnelerin yanlış tespitinin önüne geçebilmek için tespit edilen nesneye kenarlarından 

kırpma işlemi uygulanacak ve genişlik, yükseklik değerleri kontrol edilecektir. Bu 

sayede insan ile UAP, UAİ arasındaki yanlış tespit oranının düşürülmesi 

hedeflenmektedir. 

5. Sonuçlar ve İnceleme (25 puan) 

Teknofest tarafından verilen video ve internet üzerinde bulunan VisDrone verileri Kısım 2’de 

bahsedildiği gibi çeşitlendirilerek YOLOv4 ve YOLOv4-tiny modellerinde eğitim 

gerçekleştirilmiştir [8]. Bu eğitimlerde RTX 2060 ekran kartı kullanılmış olup YOLOv4 

modelinde eğitim 12 saat, YOLOv4-tiny modelinde ise eğitim süresi 5 saat sürmüştür. Eğitim 

sonunda ağırlıklar incelendiğinde, düşük iterasyon sayısında oluşan ağırlıkların nesne 

tespitinde birden fazla sınırlayıcı kutu çizdiği görülmektedir. Nesne tespit oranının artması için 

𝑆𝚤𝑛𝚤𝑓 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 ∗ 2000 formülü uygulanmıştır. Birden fazla nesnenin (taşıt, insan, UAP, UAİ) bir 

arada bulunduğu durumlarda YOLOv4 modelinin YOLOv4-tiny modeline göre daha iyi sonuç 

verdiği gözlemlenmiştir. Örnek görüntüler Şekil 7.a ve Şekil 7.b’de verilmiştir. 

Şekil 7.a: YOLOv4 

 
Şekil 7.b: YOLOv4-tiny 

Kullanılması planlanan YOLOv4 modelinin 8000 iterasyonda mAP değerinin %94’e kadar 

çıktığı ve loss değerinin 0.42 sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Bu eğitim bilgileri Şekil 8’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 8: YOLOv4 Eğitim Sonuçları 

Veri setinin çeşitlendirilmesi için kullanılan veri çoğaltma ve görüntü kirletme algoritmaları 

(CLAHE, gauss, shadow, güneş yansıması, az ışık vb.) sayesinde ortamda bulunan ağaç 

nesnelerinin insan olarak algılanması sorununun önüne geçilmiş ve tespit edilmesi zor olan 

görüntülerde başarı sağlanmıştır. 

Çalışmalar yapılırken veri setindeki sınıfların eşit olmamasından dolayı sorun oluşturabileceği 

gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda sınıf sayısı az olan görüntülere veri çoğaltma teknikleri 

uygulanarak sınıf sayısında iyileştirmeler yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda veri çoğaltma 

ve görüntü kirletme teknikleriyle YOLOv4 modelinin uyumlu çalıştığı gözlemlenmiştir. 

Ön tasarım raporunda belirtilen U-net modelinin YOLOv4 modeliyle birlikte çalıştırıldığında 

tespit oranını düşürerek sistemi yavaşlattığı gözlemlenmiş ve bu doğrultuda kullanılmamasına 

karar verilmiştir. 

6. Kaynakça (5 puan) 
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